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מעסיק נכבד,
והקליטה מציע לך  המרכז לקליטה במדע במשרד העלייה 
את שירותיו באיתור מדענים עולים, אשר שילובם בפרויקטים 

בתחומי מחקר ופיתוח יקדמו את החברה בישראל.
המרכז לקליטה במדע הוקם על-פי החלטת הממשלה בשנת 
אוכלוסיית המדענים העולים זקוקה  כי  1973 מתוך הכרה 
למערכת טיפולית נפרדת, שתיתן מענה הולם למיצוי פוטנציאל 

ההון האנושי הגלום בעלייה.
למדענים  תעסוקה  במציאת  לסייע  המרכז  של  תפקידו 
ותושבים חוזרים, שתתרום לצמיחה  עולים  מו"פ  ולמהנדסי 
הכלכלית של המשק והחברה הישראלית ותשפיע באורח חיובי 

על המשך העלייה לישראל. 
25 השנים האחרונות סייע משרד העלייה והקליטה  במהלך 
10,000 מדענים  באמצעות המרכז לקליטה במדע למעל 
עולים ותושבים חוזרים להיקלט בתעסוקה מדעית של מחקר 

ופיתוח.
באמצעות סיוע זה קודמו פרויקטים חדשים וזורז פיתוחם של 

פרויקטים מתמשכים בחברות רבות. 
להכשרתם,  התואמת  בתעסוקה  עולים  מדענים  קליטת 
הישראלי, למחקר  רבות למשק  וניסיונם תרמה  כישוריהם 

ולפיתוח.
על-פי נוהלי המשרד, מטפל המרכז לקליטה במדע במדענים 
או  חוזרים בעלי תואר שני  ותושבים  עולים  מו"פ  ובמהנדסי 

שלישי עם ניסיון מוכח במחקר או פיתוח. 
לרשות המרכז לקליטה במדע עומד מאגר מידע ממוכן הכולל 
נתונים על התמחותם המקצועית של מדענים עולים ותושבים 
חוזרים בכל שטחי המדע, המחקר והפיתוח. מאגר זה מאפשר 

איתור מועמדים מתאימים העונים על לצורכי המעסיקים.
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במידת הצורך יכול המרכז לסייע למעסיק בקליטתו הראשונית 
של מדען עולה על ידי השתתפות במימון חלק מעלות העסקתו 

של המדען בעבודה מדעית של מחקר ופיתוח.
לדרגתו  בהתאם  דיפרנציאלי,  הוא  הניתן  הכספי  הסיוע 

האקדמית המוכרת של המדען – תואר שני, שלישי או רביעי.
במסגרת הסיוע משתתפת הממשלה בחלק מעלות העסקת 
שנקבע  מינימאלי  בגובה  שכר  לו  שישולם  בתנאי  המדען 

ומתעדכן לקראת כל שנת תקציב.
ניתן בגין העסקה בעבודה מדעית המתבצעת  הסיוע כאמור 

בישראל בלבד.

סכומי הסיוע לשנת 2019
שנה ג'שנה ב'שנה א'תואר ומרכיבי הסיוע

 תואר שני:
סיוע בגין מדען עולה
סיוע בגין מדען חוזר

שכר המינימום למדען

49,200
44,280
6,500

36,900
22,140
6,500

18,300

6,500
:M.D תואר

סיוע בגין מדען עולה
סיוע בגין מדען חוזר

שכר המינימום לרופא

47,340
44,280
8,500

47,340
22,140
8,500

47,340

8,500
תואר שלישי:

סיוע בגין מדען עולה
סיוע בגין מדען חוזר

שכר המינימום למדען

79,920
61,500
9,000

59,460
30,750
9,000

24,600

9,000
תואר רביעי:

סיוע בגין מדען עולה
שכר המינימום למדען

82,440
10,000

61,500
10,000

30,750
10,000

מחקר  הוצאות  מענק  לאשר  ניתן  מחקר  תכנית  סמך  על 
ראשוניות – מגזר עסקי: 7,340 ₪  |  מגזר ציבורי: 5,500 ₪



הסיוע בגין העסקת עולים חייב להתחיל במסגרת שלוש השנים 
הראשונות לאחר העלייה.

הסיוע בהעסקת תושבים חוזרים חייב להתחיל במהלך השנה 
הראשונה ממועד שובם ארצה.

המרכז פועל בשלושה תחומים: טכנולוגיה ומדעים מדויקים, 
מדעי החברה והרוח ומדעי החיים והרפואה. כל תחום מטפל 

באוכלוסיית המדענים בהתאם להתמחותם האקדמית. 
ובאישור מראש של  אישור הסיוע מותנה בזמינות תקציבית 
וועדה משרדית המתכנסת אחת לחודש. הוועדה מאשרת סיוע 
נוספות  למשך שנה בלבד. הארכת הסיוע לשנה או שנתיים 

מחייבת החלטת הוועדה לכל שנה בנפרד.

מספרי הטלפון והפקס של המרכז לקליטה במדע
תחום הטכנולוגיה והמדעים המדויקים – טל' 02-6214664 

marinala@moia.gov.il
תחום מדעי החברה והרוח – טל' 02-6214611

 lironc@moia.gov.il
תחום מדעי החיים והרפואה – טל' 02-6214631

liorae@moia.gov.il
פקס  02-6214638

www.mai.gov.il


