דצמבר 2011

זכויות של "חיילים בודדים" עולים
מענק ממשרד הקליטה של  ₪ 352לחודש בשנה הראשונה של השרות הצבאי
ושל *₪ 230לחודש בשנה השנייה.
כדי לקבל ממשרד הקליטה את המענק לחיל בודד עולה ,צריכים החיילים )באחד מימי
הסידורים שלהם אחרי הגיוס לצה"ל( לגשת למשרד הקליטה ולהסדיר את מעמדם כדי
שיוכרו רשמית כחיילים בודדים.
הערה :הם יכולים לגשת לכל לשכה של משרד הקליטה ולא רק לזו הקרובה למקום מגוריהם.
בהגיעם עליהם להביא איתם את המסמכים הבאים:
 .1אישור מקצין העיר שבו מצוין תאריך הגיוס שלהם ומשך השירות שלהם  -לא מספיק
המכתב שקיבלו במיטב )בקו"ם( מכוון שבו לא מצוין משך השירות.
 .2אישור צבאי על כך שהם חיילים בודדים.
הערה :חלק מהחיילים הבודדים כבר קיבלו את האישור עם הצו הראשון.
חיילים שלא קיבלו את האישור יוכלו לקבל אותו ממשקית הת"ש של היחידה.
חשוב לזכור שבמידה והחיל הבודד העולה החליף את חשבון הבנק ,והוא שונה
ממה שמסר למשרד הקליטה  -עליו להציג אישור מהבנק עם פרטי החשבון החדש.
ניתן )אך לא מומלץ( לדחות מעט את הפניה למשרד הקליטה ולא לפנות מיד עם הגיוס
לצה"ל ,במקרה כזה המענק יועבר רטרואקטיבית. .
סוגי אישורים של חייל בודד:
חייל בודד בן יורדים -עליו להעביר הצהרה של הוריו מול הקונסוליה /עו"ד ובה מפורט מתי
ההורים ירדו מהארץ ,האם הם מתכננים לחזור בקרוב ,האם השאירו רכוש בארץ והאם
ייתמכו כלכלית בחייל במהלך שירותו.
חייל בודד מובהק -לא צריך להעביר אישורים.
חייל בודד חריג  -כל מקרה שהוא לא השניים הנ"ל.
לדוגמא :חייל שההורים שלו בארץ אבל אינם בקשר איתו ולא תומכים בו כלכלית
במקרה כזה צריך אישורים על מצבו האישי והכלכלי של החייל ממחלקת רווחה /עו"ס
מעורבים ,או כל אישור אחר שיכול להעיד על מערכת היחסים.
בנוסף מחלקת הת"ש תערוך ביקור בית.
*עשוי להשתנות

מענק ממשרד השיכון –  *₪ 542לחודש אחרי שנה בארץ





במטרה לסייע לעולים חדשים ,ולאזרחים וקטינים חוזרים בקליטתם בארץ ,הם זכאים
לעזרה במגורים מן השנה השנייה )מהחודש ה 13-לעליה  -ממועד סיום סל הקליטה
ועד תום השנה החמישית(.
הערה :חיילים עולים חדשים זכאים לעוד שנתיים סיוע )סה"כ  7שנים(.
סכומי הסיוע בשכר דירה הולכים ופוחתים על פי הוותק בארץ.
עולים שעלו מסוף  2008ושוכרים דירה באזורי עדיפות לאומית זכאים לתוספת 50%
על הסיוע שהם מקבלים כעולים.

שלבים בקבלת סיוע בשכר דירה
 oאישורים ומשרדים של משרד השיכון
 את הבקשה לסיוע בשכר דירה בשוק הפרטי ניתן להגיש בכלאחד מסניפי החברות הנותנות שירותים למבקשי סיוע בשכר
דירה ברחבי הארץ:
 .iעמידר *6266
 .iiמתן חן 1599563007
 .iiiמ.ג.ע.ר 1599500301
 צריך להביא – .iתעודת זהות
 .iiאישורים מקצין העיר על שירות בצה"ל
ואישור חייל בודד
 .iiiתעודת עולה

*עשוי להשתנות

הערה :המסמך נכתב בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד והוא תקף הן לחיילות בודדות עולות
והן לחיילים בודדים עולים.

 דרכון+ תעודת מעבר
TEMPORARY TRAVEL DOCUMENTS + ISRAELI PASSPORT

First Three Months After Aliyah
During the first 3 months following your Aliyah, you are permitted to travel
abroad using a foreign passport that has an Aliyah visa inside of it.
Three to Twelve Months After Aliyah
After you have been in Israel for more than 3 months, you are required to
travel abroad with an Israeli travel document: either a Teudat Maavar
(temporary travel document) or a Darkon (Israeli passport).
When traveling abroad, make sure to have both your Teudat Maavar and
foreign passport available. Leave and return to Israel using both documents,
but enter your country of origin using your foreign passport only. For example,
if you are a Canadian Oleh, exit Israel using both your Teudat Maavar and
your Canadian passport, but enter Canada using your Canadian passport
only.
As soon as you start to plan an overseas trip, apply for your Israeli travel
documents at your local branch of Misrad Hapnim (Ministry of the Interior).
The average time it takes to receive a Teudat Maavar or Darkon is
approximately seven business days. However, this process can take as long
as 3 to 4 weeks, especially during official Israeli holidays such as Pesach and
Sukkot. (Misrad Hapnim is closed during Chol Hamoed, the intermediary days
of Pesach and Sukkot.)
Make sure to request a Teudat Maavar well in advance.
In an emergency, the Border Control Police at Ben Gurion Airport may allow
you to leave the country with your foreign passport only, or they may refer you
to Ben Gurion’s branch of Misrad Hapnim. Use this option only as a last
resort! The cost of issuing an emergency passport at the airport for a minor is
550 NIS, and for an adult is 1050 NIS. Note: A Teudat Maavar cannot be
issued at the airport (only at the local branch of Misrad Hapnim).

Applying for a Teudat Maavar
Three months after your Aliyah date, you will need to apply for a Teudat
Maavar.
The Teudat Maavar functions similarly to an Israeli passport. Once you submit
a request, the Teudat Maavar will be mailed to the home address that appears
on your Teudat Zehut (Israeli ID card). Make sure that Misrad Hapnim has
your current address.
What to bring:
 Teudat Zehut
 Foreign Passport
 2 identical passport pictures for each family member
 Application for Teudat Maavar (you can fill it out at Misrad Hapnim or
download it fromwww.moin.gov.il)
 Processing fee to be paid by cash/credit card or bank check; you can
obtain a reduction if you fill it out online
Applying for a Darkon
You are entitled to apply for an Israeli passport one year after your Aliyah,
provided that you have spent 365 cumulative days in Israel. For example, if
you made Aliyah on August 29, 2011 and spent 3 weeks outside of Israel
during the first year, you will only be able to apply for an Israeli passport three
weeks after August 29, 2012.
What to bring:







Teudat Zehut
Foreign Passport
Your Teudat Maavar (if you had one issued)
Application for an Israeli passport (can be filled out at Misrad Hapnim or
you can download it at www.moin.gov.il)
2 identical passport pictures for each family member requesting a passport
Processing fee payable by cash, credit card or bank check; you can obtain
a discount by filling out the form online.

עופר רימון

