
משקיעים בקליטת מדענים
המרכז לקליטה במדע 

 קליטת מדענים
עולים ותושבים 

חוזרים

הדרך שלך להצלחה



מעסיק נכבד, 
מעוניין לקלוט מדענים בתפקידי מחקר או פיתוח?

המרכז לקליטה במדע במשרד העלייה והקליטה מציע לך סיוע באיתור מדענים 
עולים ותושבים חוזרים המתאימים לצרכיך ואף ישתתף במימון עלות העסקתם.

או  שני  תואר  מו”פ בעלי  ולמהנדסי  למדענים  50 שנה  כ  מזה  מסייע  המרכז 
ופיתוח, להיקלט במשרות התואמות את הכשרתם,  ניסיון במחקר  שלישי עם 

כישוריהם וניסיונם. 
למרכז לקליטה במדע מאגר מידע של מדענים עולים ותושבים חוזרים הכולל 
לך  לסייע  וניסיונם. באפשרותנו  על השכלתם, התמחותם המקצועית  נתונים 

לאתר את האדם המתאים לך לתפקיד ולסייע לך בקליטתו. 

אישור הסיוע מותנה בזמינות תקציבית ובאישור מראש של ועדה משרדית. 

שנה ג׳שנה ב׳שנה א׳תואר ומרכיבי הסיוע

• סיוע בגין מדען עולה
• סיוע בגין מדען חוזר

₪ 49,200
₪ 44,280

₪ 36,900
₪ 22,140

₪ 18,300
-

תואר שני ]שכר המינימום למדען: 6,500 ₪[

• סיוע בגין מדען עולה
• סיוע בגין מדען חוזר

₪ 79,920
₪ 61,500

₪ 59,460
₪ 30,750

₪ 24,600
-

תואר שלישי ]שכר המינימום למדען: 9,000 ₪[

• סיוע בגין מדען עולה
• סיוע בגין מדען חוזר

₪ 47,340
₪ 47,340

₪ 47,340
₪ 23,670

₪ 47,340
-

תואר MD ]שכר המינימום לרופא: 8,500 ₪[

סיוע כספי

פרטי הסיוע
 מעסיקים מן המגזר הציבורי והעסקי זכאים לסיוע בגין קליטת מדענים בעלי 

תואר שני ומעלה. 
מעסיקים מהאקדמיה זכאים לסיוע בגין קליטת מדענים בעלי תואר שלישי.

חוזרים,  לתושבים  ושנתיים  לעולים  שנים  שלוש  עד   – הכספי  הסיוע  משך 
במתווה יורד.

השנים   3 במהלך  יחל  הציבורי  במגזר  חדשים  עולים  העסקת  בגין  סיוע 
השנים  ארבע  במהלך   – הפרטי  ובמגזר  ארצה,  עלייתם  לאחר  הראשונות 

הראשונות לעלייה.
סיוע בגין העסקת תושבים חוזרים יחל במהלך השנתיים הראשונות לחזרה. 

סיוע בגין העסקת רופאים עולים יחל במהלך חמש השנים הראשונות לעלייה.
היקף הסיוע – בהתאם לתואר המדען ומעמדו כמפורט להלן:

כללי הסיוע
התפקיד שבו ייקלט המדען יכלול מחקר או פיתוח.

ההעסקה תתבצע בישראל.
או  אדם  כוח  חברת  להעסקה באמצעות  יינתן  לא  הסיוע   - ישירה  העסקה 

להעסקה כיועץ חיצוני.  
המרכז  נהלי  עפ”י  מינימאלי  חודשי  שכר בסיס  למדען  לשלם  המעסיק  על 

לקליטה במדע כמו גם מתן כל הזכויות הסוציאליות כמוגדר בחוק.
יציבות כלכלית של המעסיק. 

לתנאי הסיוע המלאים, ניתן להיכנס לקישור להלן:
https://www.gov.il/he/departments/general/who_is_a_scientist
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הליך הגשת בקשת הסיוע

לצורך קבלת הסיוע הכספי להעסקת מדען עולה/תושב חוזר יש להגיש בקשה 
ומדעים  טכנולוגיה   - המדען  של  האקדמית  ההסמכה  את  התואם  לתחום 

מדויקים/מדעי חברה ורוח/מדעי חיים ורפואה.
הבקשה תיבדק על ידי מנהל התחום ועל ידי יועצים מקצועיים של המרכז, אשר 
יבקרו בחברה וייפגשו עם המעסיק ועם המדען. בהמשך הבקשה תובא לדיון 

בפני הוועדה המשרדית לאישור סיוע. 
על סמך אישור הוועדה ייחתם הסכם בין משרד העלייה והקליטה לבין המעסיק.
אישור הסיוע יינתן למשך שנה אחת והארכתו מותנית בהגשת בקשה ודיון חוזר 

בוועדה. 

לפרטים נוספים ולאופן הגשת הבקשה לסיוע בגין העסקת מדען, היכנסו 
לאתר המרכז לקליטה במדע בכתובת להלן:

https://www.gov.il/he/departments/topics/absorption_in_science_employers

 חתימת הסכם בין
המשרד למעסיק

דיווח המעסיק למשרד על 
ההעסקה והצגת אסמכתה

 תשלום המשרד 
למעסיק

 הגשת 
בקשה

 ביקור נציג 
המשרד בחברה

 דיון ואישור 
בוועדה משרדית



כמו כן ניתן להיכנס לאתר המרכז לקליטה במדע שבמשרד העלייה 
והקליטה:

https://www.gov.il/he/departments/topics/absorption_in_science
פניות ושאלות ניתן להפנות גם לדוא”ל של המרכז לקליטה במדע:

scientist@moia.gov.il

 יועצי המרכז 
 לקליטה במדע 

 עומדים לרשותכם 
 על-פי התחומים

הבאים:

 תחום טכנולוגיה 
ומדעים מדויקים

טל׳. 073-3972529
exactscience@moia.gov.il

תחום מדעי 
החברה והרוח

טל׳. 073-3972528
socialscience@moia.gov.il

תחום מדעי 
החיים והרפואה

טל׳. 073-3972530
lifescience@moia.gov.il

הופק על ידי משרד העלייה והקליטה
המרכז לקליטה במדע ואגף מידע ופרסום

ת״ד 39080 ירושלים 9139002
© כל הזכויות שמורות

info@moia.gov.il
מרכז מידע טלפוני

*2994 ,03-9733333
www.mai.gov.il
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סיוע באיתור מדענים

מצאת מדען התואם את צרכיך? 
באפשרותך להגיש בקשה דרך המערכת המקוונת לקבלת המידע ואנו 

ניצור אתך קשר עם קבלת הבקשה.

השירות ניתן ללא עלות וזמין באופן מקוון. 
*מידע זה הינו לידיעה בלבד והוא בכפוף לנוהלי המק”ב המתעדכנים מעת לעת.

לפרטים ומידע נוסף

המרכז לקליטה במדע מנהל מאגר מקוון של מדענים דורשי עבודה, המתעדכן 
מדי יום. 

לך כמעסיק מתאפשר לעשות שימוש במאגר לצורך איתור מדענים עולים או 
תושבים חוזרים התואמים בניסיונם והשכלתם את צרכיך, במטרה לשלבם 

בתפקידי מחקר או פיתוח. 

להלן קישור לכניסה למאגר המעסיקים:
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=Mdanim@moia.gov.il


