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הכלכליהחוסןלפיתוחצמיחהמנועלאומימשאב,לישראלהעלייה-

ישראלשלחברתי

המדיניתהעוצמהאתהכפילו,האנושיההוןהעשרתיצרוהעלייהגלי

והמדעיתהכלכלית,הביטחונית,הלאומית

לישראלהעלייהבהיקפימתמשךלשפלעדיםאנוהאחרונותבשנים

ל"בחוונשאריםהארץאתהיוצאיםישראליםשלוהולךגדלובמספר

לשינויואטרקטיבימהפכנימענהלגבשאותנומחייבתזומציאות

הישראליםאלפימאותשללהחזרתםובעיקר,ארצההעלייהבמגמת

ל"בחוהחיים
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אמריקהבצפון60%-כ

באירופה25%-כ

העולםמדינותבשאר15%-כ

אחד מיעדיו המרכזיים של המשרד לקליטת העלייה

:ל"ישראלים חיים בחו750,000

כלכלי ודמוגרפי חשוב ביותר, עידוד ישראלים לשוב לישראל הינו צורך לאומי

?איך עושים זאת
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הביתהחזרהישראלים10,000השבת,2008שנת

הביתהחזרהישראלים15,000השבת,2009שנת

,  2006על בסיס סקר מקיף שערך המשרד לקליטת העלייה בשנת 

לזיהוי הגורמים שיכולים להיות  , ל"בקרב הקהילות הישראליות בחו

.נקבע מערך וסל סיוע מגוון, גורמי משיכה לחזרתם ארצה
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ביטחון תעסוקתי

מקצועית-הקמת ועדה ייעודית , טיפול בבריחת המוחות

פתרון סוגיות הביטוח הרפואי

ביטול כפל המס

:מערך סיוע וסל הטבות הנותנים מענה במגוון תחומים ופתיחת חסמים
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!שנים10-ל ל"פטורים ממס ומדיווח על הכנסות מחו

ומימון התשלום המיוחד לקבלת שירותים רפואיים בישראל

אדםל₪ 9,180: שווי ההטבה

(ל תקופה קצרה"גם למי ששהה בחו)על מוצרי חשמל 



    חבירה של רשות המיסים ומשרד הקליטה להסרת חסם משמעותי

ל"ביותר לעולים ולישראלים השוהים בחו

 שנים על  10טור ממס ומדיווח בישראל לתקופה של פ–לראשונה

נכסים והכנסות שמקורם מחוץ לישראל

י תושב  "י עולה או ע"הרחבת פטור ממס לחברות זרות המנוהלות ע

חוזר ותיק

 ה בה ניתן יהיה לא להיחשב כתושב  שנ–קביעת מסלול התאקלמות

יוכל היחיד לקבל  , ישראל לצורכי מס הכנסה לאחר תקופת הסתגלות

החלטה מושכלת לגבי מקום מושבו
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מקצועיתלהכשרהחיצונייםבקורסיםלימודשכרמימון

במגזרמעסיקיםאצלחוזרתושבשלהעסקהמעלותחלקמימון

והפרטיהציבורי

תעסוקתיהכוון

בנק,אינטל,טבע)חוזריםישראליםלקליטתוחברותמעסיקיםגיוס

.משרות2,700שלבנק('וכדטכנולוגיהחברות,דיסקונט

ארצהל"מחועסקיםלהעברתהלוואותמתן

בישראלעסקיםלפתיחתהלוואותמתן

המשרדבמימוןעסקיליווי

רופאים,מדעניםלחוקריםמחקרומענקימלגות

מוחותהשבת
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ל"תחילת תהליך ההשמה מתחיל כאשר התושב עדיין נמצא בחו



3עבודהלדורשיהכנסההבטחתחודשי

עודףומשקלעל-אלבטיסותלארץחזרהטיסהבכרטיסהנחה

חיצונייםקורסיםשללימודבשכרהשתתפות–רים'וואוצ

וספורטאיםלאומניםסיוע

ישראליםלילדיהספרבבתיתגבורשעות

בודדיםלחייליםסיוע
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400כבר שולבו בעבודה

1500  מקבלים סיוע בהקמת עסקים

150מדענים ואנשי מחקר שבו ארצה

45מדענים משולבים בסיוע המשרד במוסדות מחקר

חוזריםשלשיאמספרהמבצעובעקבות2008בשנת

.שנרשמוישראלים18,300מתוךחזרוכברישראלים10,000

השנתיהחזרהלממוצעבהשוואה60%-כשלגידול–

ישראלים4,200שבובה2007מקבילהלתקופהוביחס4,500

עבודהבמקומותהשמהבתהליכיישראלים3,000-מליותרסיוע:
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תיתן מענה רוחבי תוך איגום הסקטור  , וועדה שהוקמה ברשות המשרד
.ארצה" השבת המוחות"הפרטי והממשלתי ל



ארגונים ומוסדות נוספים להירתם למאמץ ולהקצות משאבים  , קריאה לגופים

לקליטת הישראלים החוזרים

(:  על בסיס מחקר)מאפייני החוזרים 

 18מהחוזרים הינם ילדים עד גיל 33%–אוכלוסייה צעירה

24-44מהחוזרים הינם בגילאי 53%

 מהחוזרים הינם בעלי השכלה גבוהה53%–השכלה גבוהה

ממוצע ההכנסה הישראלי30%-ממוצע ההכנסה החודשית גבוה בכ
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110,000₪-ג כ"תורם לתל, כל תושב חוזר עובד, מידי שנה

מישראלי ממוצע30%-שיעור הגדול בכ

2-כ2007תרמו בשנת , 2000תושבים שחזרו משנת , כ "בסה

ג"תלל₪ מיליארד 

ג לנפש"שיבת התושבים החוזרים למשק הישראלי מעלה את התל

מחזיר את עלות ההשקעה בו באמצעות  , משק בית של תושב חוזר

המס המשולם על ידו בתום שנה וחצי מיום חזרתו בממוצע
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באמצעות טכנולוגיה מודרנית

הפצת מידע ממוקד לפלחים מובנים כגון חוקרים ומדענים

ניתור מידע

תושבים חוזרים להפצת מידע100,000-הגעה ל: היעד
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מדינות מערביות נלחמות על כוח אדם איכותי, בעולם גלובלי

יזמים, חלה חובה על ישראל לעודד עלייה וחזרה ארצה של ישראלים      ,

ועודטקמהנדסים אנשי הי , בעלי עסקים, אנשי מחקר

המשאב האנושי הוא המשאב החשוב ביותר!

חזרה ותסייע במניעה של הגירה שלילית/התוכנית מעודדת עלייה

 שנים מחוץ לישראל  10להקלות במס זכאי רק מי ששהה לפחות

ל גם מי  "יהיו זכאים להקלות הנ, בתקופת מבצע משרד הקליטה, למעט

שנים מחוץ לישראל5ששהו לפחות 
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