
 

  



 

 

 תכנית חירום

 לעלייה מצרפת

הזדמנות היסטורית לקליטת גל 
 עלייה המוני מצרפת.

קווים מנחים לתכנית חירום 
 עולים 120,000לקליטת 
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 תמצית מנהלים 

 בחסמים בשלושה תחומים מרכזיים:על פי מחקרי שוק, המועמדים לעלייה מצרפת נתקלים 

 קהילה ותרבות.( 3, )דיור בר השגה (2) תעסוקה, (1)

 הצעות להתמודדות עם האתגר: 

 יצירת משרות מותאמות. )א(

 בניית שכונות מגורים ומרחבי תעסוקה, כולל תשתיות קהילתיות ותרבותיות מותאמות. )ב(

 

 המלצות

 .רלוונטיממשלתי ד אש הממשלה או במשררבמשרד  הקמת מנהלת 1המלצה מספר 

 הקמת ועדה ממשלתית להסרת חסמים. 2המלצה מספר 

 הקמת חממות להעתקת חברות מאירופה. 3המלצה מספר 

 הטבות מס ותמיכה בעלויות תעסוקה. 4המלצה מספר 

 הקצאת קרקעות ותכנון מזורז. 5המלצה מספר 

 קרן להקמת תשתיות: "שקל תמורת יורו." 6המלצה מספר 

 

 עדים כמותיים י

חברות מאירופה לישראל.  1,500 -משרות מותאמות, באמצעות הקמת שלוש חממות להעתקת כ 30,000יצירת  .א

 החממות יוקמו בקרבה לשכונות המגורים החדשות.

משפחות,  30,000) יהודים מצרפת בתוך ארבע שנים 120,000 -הזדמנויות תעסוקה אלו יאפשרו את הבאתם של כ .ב

 (.בממוצע במשפחהארבע נפשות 

 הקמת שלוש שכונות ייעודיות, הכוללות שירותים קהילתיים ותרבותיים מותאמים. .ג

ת קרן השקעות שתוקם למען מימון בגובה מיליארד שקל לפחות שיוקצה להקמת השכונות והחממות באמצעו .ד

 .הכסף יגויס מקרב המועמדים לעלייה .מטרה זו
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 רקע

בעיקר , בשנים האחרונות חלה עלייה במספר אזרחי צרפת, יהודים ולא יהודים, המבקשים להגר למדינות אחרות

יהודים. מספר זה קטן  000,7-בלבד עלו לישראל כ 2014כתגובה לשפל הכלכלי ולהחמרה במצב ביטחון הפנים. בשנת 

יחסית למספרם של אלה המביעים עניין בעלייה. הערכתנו, על בסיס מחקרים של האיחוד האירופי, ובהסתמך על 

נתוני העלייה הנוכחיים ועל היכרות מעמיקה עם השטח, היא כי פוטנציאל העלייה עומד על מאות אלפים. זינוק 

 על פוטנציאל לגל עלייה המוני.במספר העולים המורגש בשנים האחרונים מצביע 

למרות זיקתם החזקה לישראל וגורמי הדחיפה המחמירים,  יהודי צרפת עומדים בפני מגוון רחב של אפשרויות הגירה. 

עלייתם לישראל תלויה בהערכתם לגבי האפשרות להתפרנס בכבוד, לשפר את איכות החיים היהודיים ולהעניק חינוך 

היה ערוכה לספק שירותים אלה, אפשר יהיה לקדם, בפעם הראשונה בתולדות איכותי לילדיהם. אם ישראל ת

הציונות, גל עלייה גדול של אוכלוסייה איכותית ממדינת רווחה. זו תהיה פריצת דרך היסטורית, שתיצור הזדמנות 

דרש צריך לתרגל מנגנונים שאולי יאפשרו בעתיד עלייה של אוכלוסיות חזקות נוספות מהמערב. המאמץ הממשלתי הנ

 להיות תואם לגודל השעה.

 

 ניתוב ההגירה לישראל  -האתגר

זיהו את הפוטנציאל הטמון בהשפעת המשבר הכלכלי  (למשל קנדה, אוסטרליה ובריטניה)מדינות מערביות שונות 

-ההולך ומחריף על בוגרי אוניברסיטאות בצרפת. בחודשים האחרונים נפתחו מטעם מדינות אלה משרדי הגירה פרו

אקטיביים בשגרירויותיהן בפריז. בקמפוסים היוקרתיים, ובערוצי הטלוויזיה הצרפתית מתפרסמים תשדירים 

שוויץ, בריטניה וקנדה פונות לבעלי עסקים מצליחים  1אטרקטיביות למועמדים מתאימים.המציעים תכניות הגירה 

לשם ניתוב ההגירה  2ומקדמות מדיניות המעניקה הטבות להעתקת פעילויותיהן של חברות צרפתיות לתחומן.

אוכלוסיות ת למשיכת האקטיבי-לישראל, נדרש מאמץ מרוכז להסרת חסמים ביורוקרטיים וייזום תכנית פעולה פרו

 .החזקות לארץ

 

 

 

 

 

 

 

לאור התחרות הבינלאומית ובהיעדר מענה הולם מצד ישראל, קיימת סכנה כי יהודים המרוחקים מהקהילה יעדיפו 

להתבולל ולהנמיך פרופיל ואילו יהודים אמידים ויזמים עסקיים עלולים לבחור הזדמנויות חדשות במדינות אחרות. מצב 

 אוכלוסיות חלשות ללא מנהיגות כלכלית ותרבותית.כזה יותיר את ברירת העלייה ל
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 תמונת מצב בצרפת והערכת הפוטנציאל לעלייה

ממצאי המחקרים המתפרסמים על ידי האיחוד האירופי מצביעים על פוטנציאל עלייה של מאות אלפי יהודים 

האפשרות של הגירה למדינות שמעידים כי הם חשים חוסר ביטחון, חוששים לעתיד ילדיהם במולדתם ושוקלים את 

למרות שרבים בקהילה היהודית הביעו רצון לעלות לישראל, בפועל ישראל אינה מצליחה למצב את עצמה  3אחרות.

 כיעד המועדף להגירה. רק מדיניות מתאימה עשויה לחולל שינוי .

הערכות שונות ) פת כאל יעד מועדף למאמץ מרוכז של עידוד עלייה, הן בשל גודלה יש להתייחס לקהילה היהודית בצר

מדברות על כחצי מיליון יהודים ועוד למעלה מחצי מיליון זכאים על פי חוק השבות(, והן בשל זיקתה העמוקה 

זינוק  – 2013שנת ב 3,280 – עולים מצרפת, בהשוואה ל 7,000-למעלה מהגיעו לישראל  2014לציונות ולישראל. בשנת 

 102מבקרים, לעומת  1,580-ל 2014. מספר המשתתפים בתכנית לצעירים "תגלית" עלה בשנת %100-של יותר מ

אחוז   75 ) משתתפים  1,300-ל 600-אחוז; גם בתוכניות "מסע" נרשמה קפיצה מ 1,500עלייה של  – 2013בשנת 

 .(מבוגרי התוכנית עלו לישראל

 (2), סכנת טרור מוסלמי (1)גורמי הדחיפה הייחודיים העשויים לאפשר הצלחה בעידוד עלייה מקהילה זו: 

רת בהגירה בקרב כלל משבר כלכלי בצרפת והתעניינות גוב (3, )אנטישמיות ותחושת חוסר ביטחון בקרב היהודים

 ות עם הימין הקיצוני הריאקציוני.כשלי משילּות והתחזקות המפלגות הפופוליסטיות המזוה (4, )צעירי המדינה
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 שני סוגים של קהלי יעד המצריכים אסטרטגיות התערבות שונות:

חברי המעגל הראשון והשני ) יהודים המעורבים בפעילות הקהילה היהודית ומרגישים קשר הדוק לישראל •

נפש. עבור יהודים אלה, אסטרטגיה פעולה אפשרית היא הפיכת הכמיהה  200,000 -, מונים כ(בשרטוט בהמשך

 -ליווי, סיוע, והקלה בתהליכים ביורוקרטים הכרוכים בהגירה  (1)לישראל לתוכנית אופרטיבית באמצעות: 

ראה )לרבות מסירת מידע מהימן ועדכני, סיוע אקטיבי בפתרונות בתחום התעסוקה, הכרה בתארים אקדמיים 

חיזוק  (2) הסדרת שירות מתאים בצה"ל, ייעוץ בתחומי הדיור ומציאת מענה הולם לחינוך הילדים;  (,1נספח 

 סיוע בלמידה ובהטמעה של השפה העברית. (3; )התודעה הציונית

המעגל ) וכן זכאי חוק השבות איש , 300,000 –, שמספרם נאמד בכ (המעגל השלישי) חברי הקהילה המורחבת •

פש.  עבורם צריך להפוך את ישראל ליעד הגירה אטרקטיבי לצעירים נ 600,000 -ד בכ, שמספרם נאמ(הרביעי

הנגשת ישראל והתרבות הישראלית   (1)אשר שוקלים עזיבה לארץ אחרת.  הדרכים המוצעות לעשות זאת: 

ישוש הצעת מבחר סיורים חינוכיים וחוויות טרנספורמטיביות, כמו גם סיורי ג( 2; )ליהודי צרפת בעודם בצרפת

 גיבוש תכניות עלייה ממוקדות מקצוע . ( 3; )מקצועיים וסיורי התנסות בישראל

 

מעבר למחויבותה המוסרית של מדינת ישראל לעזור לקהילות במשבר, ישנה כדאיות כלכלית ואסטרטגית בהשקעה 

המצב הנוכחי בצרפת  4בעלייה ממדינות המערב על רקע התמורה המשמעותית הצפויה לחוסנה הלאומי של ישראל.

 5הן לעולים הפוטנציאליים והן למדינת ישראל. -פותח חלון הזדמנות היסטורי 
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 המלצות למקבלי ההחלטות 

 הקמת ִמְנֶהֶלת – 1המלצה מס' 

. המנהלת תפעל לקדם רלוונטיממשלתי ד משרלאש הממשלה או רלמשרד הממשלה תקים ִמְנֶהֶלת הכפופה ישירות 

עלייה ממערב אירופה בכלל, ומצרפת בפרט. במסגרת עבודתה, תרכז המנהלת את המאמצים של הגופים הלאומיים 

השונים המופקדים על עידוד העלייה, ותפקח על תהליכי העלייה והקליטה. בנוסף, תשמש המנהלת  והממשלתיים

כגג ניהולי מתכלל המתאם ומתפעל את כלל הנושאים והגופים הקשורים לעלייה, תוך אפיון מחדש של רצף העלייה 

 והקליטה באמצעות מערכת ניהול מידע ממוחשבת.

 

 הקמת ועדה ממשלתית להסרת חסמים  – 2המלצה מס' 

הממשלה תמנה ועדה ממשלתית שמטרתה למפות את החסמים העומדים בפני עולים פוטנציאליים ולפעול להסרתם, 

ועדה תעסוק, בין השאר, בסוגיות הנוגעות לחינוך, אקדמיה, והביא להגברת קצב העלייה מצרפת. הכך שניתן יהיה ל

סוקה, הוצאת רישיונות עבודה והכרה בתארים מקצועיים, עידוד העתקת עסקים שירות צבאי וקשר עם צה"ל, תע

והשקעות הון ודיור. בוועדה צריכים להשתתף מנכ"לי משרד העלייה והקליטה,  המשרד לירושלים והתפוצות,  משרד 

מתייחס לסוגיית הכרת התארים, שמהווה חסם  1נספח ) .לה ומנכ"ל הסוכנות היהודית לא"יהאוצר,  משרד הכלכ

 (.מרכזי

 

 הקמת חממות להעתקת חברות מאירופה – 3המלצה מס' 

הממשלה תקצה תקציבים ייעודיים להקמת חממות שאליהן ניתן יהיה להעתיק את מושבן של חברות מסחריות 

 -במסמך "מרכזי יזמות טכנולוגית מאירופה.  ההקצאות תבוצענה בהתאם להנחיות משרד הכלכלה המתוארות 

בנוסף, מפעלים ועסקים מאירופה שיבחרו להעתיק את מקום מושבם  ."(8.12.6 הוראת מנכ"ל)חממות תעשייתיות 

: "מסלולי ההטבות מס 3לישראל יקבלו הטבות מס בהתאם להוראות המפורטות בחוק לעידוד השקעות הון סעיף 

עסקים המעוניינים בכך יוכלו לקנות שירותי משרד מורחבים מסובסדים. שלוש חממות בגודל  7למפעל מאושר."

מ"ר כל אחת תקלוטנה עסקים מצרפת לתקופת דגירה ראשונית. החממות יתפקדו כמרכז ייעוץ וליווי  10,000

 לגורמים עסקיים של עולים חדשים המעוניינים להרחיב את פעולתם בארץ.

 

בעלי הון ( 1) -חשש מהגירת אוכלוסיות חזקות למדינות מתחרות, יש לעודד ולתת עדיפות ל: לאור הדברי הסבר

ויזמים עסקיים שיבחרו להעתיק לישראל חלק ניכר מפעילותם העסקית, בשל הפוטנציאל הגבוה לתוספת אלפי 

העסקים בקרב  בעלי מקצועות הנדרשים בארץ. רבים מבעלי( 2; )מקומות עבודה בצרפתית עבור מועמדים לעלייה

יהודי צרפת שוקלים לעלות, ומחפשים דרך להעתיק את עסקיהם מחוץ לצרפת מסיבות של מיסוי,  נוקשות בתנאי 

העסקת עובדים וכו'. כאמור, מדינות רבות מתחרות על ליבה של אוכלוסייה זו, בהצעת אפשרויות אטרקטיביות 

אנו מעריכים שניתן, בעזרת תכנית הטבות מותאמת, , להעתקת פעילותם לתוך המדינה. בעקבות ניתוחים שערכנו

חברות צרפתיות בבעלות יהודית. חברות אלו יפתחו  50,000-חברות מתוך כ 1,500להביא לישראל בתוך שלוש שנים 

איש  120,000-משרות חדשות, מותאמות לעולים מצרפת. הצפי הוא שפתיחת המשרות תוביל לעלייתם של כ 30,000

ניתן למשוך מספר לא מבוטל של חברות בבעלות לא יהודית שתבחרנה להעתיק את , . בנוסף לכך(כולל בני משפחות)

 פעילותם לישראל מסיבות של אטרקטיביות כלכלית נטו .
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 הטבות מס ותמיכה בעלויות העסקת עובדים – 4המלצה מס' 

לחילופין הקלה במס חברות הממשלה תפתח תכנית לעידוד העסקת עולים, שתשלב סיוע ומענק ישירים ליזם, או 

את מספר  %10-ומס על רווחים/דיבידנדים. ההטבות תינתנה בהתניה של העסקת עולים. לדוגמא, חברה המגדילה ב

העולים המועסקים בשורותיה, תזכה להטבה שמשמעותה הקטנה משמעותית של גובה מס החברות ומיסוי 

ת עבודה לעולים באזורים שיוגדרו כמועדפים כגון ירושלים,  דיבידנדים.  תכנית מעין זו יכולה לתמרץ פתיחת מקומו

מומלץ למקד מאמצים, לפרק זמן מוקצב , לול השיקולים הרלוונטיים.  בנוסףהגליל והנגב,  תוך התחשבות במכ

 .לים מצרפת בשוק התעסוקה הישראלימראש, בייזום תכניות ופעולות שיסייעו לקדם את שילוב העו

 

 קרקעות ותכנון מזורז  הקצאת – 5 המלצה מס'

הממשלה תפעל להקצאת קרקעות להקמת שכונות ומרחבים עסקיים לחברות שיבחרו להעתיק את מקום מושבן 

 לישראל, בהתאם להיצע הקיים. מהלך כזה יאפשר תכנון מזורז של הקרקעות שיוקצו לפרויקט זה.

 

 קרן להקמת תשתיות "שקל תמורת יורו" – 6המלצה מס' 

מתן פתרונות דיור, העתקת עסקים,  )הממשלה תעודד הקמת קרן השקעות המיועדת לפיתוח והקמה של תשתיות 

לעולים מאירופה.  הקרן תיועד למאות אלפי עולים פוטנציאלים שמעוניינים להשקיע   (פעילות קהילתית ותרבותית

עבור הכסף תוענק בשקלים ותיועד  את חסכונותיהם בבניית התשתיות שישרתו אותם עם עלייתם ארצה. התמורה

 5.5מנפח הקרן בריבית מעל % %70-לרכישת נדל"ן בארץ. עידוד המשקיעים יובטח בהתאם לתנאי אג"ח מיועדות ל

קרן זאת תופעל   8.(בדומה לאג"ח מיועדות לפנסיה ואג"ח המונפקות למוסד לביטוח לאומי בגין זקנה ושארים)

בפיקוח הרגולטור במדינת ישראל ותשווק בארצות המוצא ע"י גורמים מורשים ומפוקחים על ידי הרגולטורים 

המקומיים. יתרונה של הקרן, במתכונתה המוצעת, הוא במתן האפשרות למשקיעים מחו"ל להכרה בקרן כקרן 

 את הקרן לצורך השקעות במדינת ישראל . פנסיונית מקומית מחד, ומאידך במתן אפשרות בידי המשקיע לממש

 

 המלצות נוספות

: התוכנית המוצעת איננה מספקת מענה לכלל המעוניינים טיפול ייחודי בשתי אוכלוסיות שאינן נכללות בתכנית

המתייחסת לעלות לישראל מקרב יהודי צרפת. המכון למדיניות העם היהודי עובד בימים אלו על תכנית משלימה 

לצד אוכלוסייה  בשכונות מעורבות, (לרוב)שמתגוררת  (נפש 30,000 -המוערכת בכ)חלשה מצרפת לאוכלוסייה 

מוסלמית עוינת,  אשר מנוכחותה היא סובלת רבות.  אוכלוסייה זו,  הנחשבת לאוכלוסיית מצוקה ממדינה מפותחת, 

התקדים של הצלת יהדות אתיופיה,  דורשת תכנית נפרדת הדומה יותר לתכניות המוכרות עבור עליית מצוקה.  לאור 

 ניתן לראות כאן הזדמנות לגיוס יהדות התפוצות לקליטתה בארץ.

 

המעגל החיצוני ביותר בגרף )אוכלוסייה אחרת שיש לקחת בחשבון היא אוכלוסיית המתבוללים זכאי העלייה 

הכולל אולפני , מאמץ מיוחד. פנייה ממוקדת לחברי מעגל זה דורשת (חלוקה לקבוצות" –דית בצרפת "הקהילה היהו

גיור בארץ המוצא וקירוב תרבותי ראשוני ליהדות. תכנית "תגלית", שהחלה לאחרונה לפעול באופן אינטנסיבי גם 

 בצרפת, היא אמצעי מתאים להגיע לצעירים בציבור הזה.

 

מאמץ :  התכנית המוצעת משלימה הקשר בין התכנית המוצעת למאמצים קיימים אחרים של ממשלת ישראל

ממשלתי רחב הזוכה למימון רשמי של מדינת ישראל,  ולתמיכת הסוכנות היהודית.  הכוונה היא לתוכניות תגלית 

ומסע. פרויקט "תגלית", שמביא צעירים לסיורים חינוכיים בישראל הרחיב משמעותית את פעולותיו בקרב צעירים 

מספר . ט מסע מצרפת בחרו לעלות לישראליקמהצעירים שהשתתפו בפרו %75 -יהודים מצרפת. חשוב לציין ש
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ויותר אם יוגדל מספר המלגות לנצרכים, בדומה  %50-משתתפי פרויקט "מסע" יכול לעלות בשיעורים של כ

 למלגות שאותן מקבלים צעירים המגיעים מרוסיה.

 

ן למדיניות :  במקביל ליישום ההמלצות המוצעות בנייר זה,  המכוגיוס יהדות העולם לתמיכה במאמץ הישראלי

העם היהודי מציע להכין תכנית עבור הממשלה, הסוכנות היהודית לישראל והג'וינט שמטרתה לגייס את יהדות 

העולם לתמוך במאמץ הממשלתי. בנוסף לעליית האוכלוסיות היהודיות החלשות מצרפת שהוזכרה,  יש לרכז מאמץ 

,  לרבות בחידוש תכניות שבעבר הוכיחו את בתחום הקליטה החברתית והתרבותית של כלל אוכלוסיית העולים

  יעילותן עם גלי העלייה הקודמים.
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9נספחים
 

תנאי ההכרה בתארים של אוניברסיטאות זרות     1נספח

 במדינות שונות בעולם   

 

במסגרת הסכם בולוניה,  קיימת הכרה הדדית בתוכניות לימוד ותארים אקדמיים בכל מדינות האיחוד האירופי, 

עבודה בכל המקצועות, לרבות מקצועות הרפואה, ניתנים באופן בלתי מותנה. לגורם המעסיק בוגר  ורישיונות

אוניברסיטה ממדינה אחרת יש אפשרות להגיש ערר ולדרוש בדיקת יכולות מקצועיות רק לאחר תקופת העסקה 

רפת וקנדה. בקוויבק, נחתם הסכם הכרה הדדית בתארים עבור בוגרי בתי ספר להנדסה בין צ 2006ראשונית. בשנת 

 קיימים הסכמים נוספים שנועדו למשוך אוכלוסייה צעירה ומשכילה מצרפת.

 

 אוסטרליה ישראל 
 האיחוד 

 האירופי
 קוויבק-קנדה

משלח יד / 

 מקצוע

חדשי  3-24: רופאים

' לרופאים בתשלום זסטא

סמלי. לרבות מנהלי 

מחלקות ורופאים 

במקצועות הנצרכים ביותר 

עבודה בארץ. התחלת 

מידית בתשלום מותרת 

לרופאים לא יהודים בתקן 

 אחר.

: נייםירופאי ש

חייבים לעבור מבחן 

מקיף שדורש שישה 

חדשי הכנה 

 באוניברסיטה בארץ.

 

מצרפת לא  האחיות

מורשות לעבוד בארץ 

כמו גם רוב המקצועות 

 רפואי .-פרה

הכרה בתואר 

ומתן רישיון 

עבודה זמני 

 לארבע שנים .

קבלת רישיון 

עבודה קבוע 

 10בתום התקופה

הכרה 

אוטומטית 

בתארים 

המוענקים 

בכלל מדינות 

 האיחוד.

 

רישיון עבודה 

ללא תנאים 

 11מקדימים.

הסכם הדדי 

קנדה של -צרפת

בכל  ההכר

התארים. רישיון 

עבודה לבעלי 

 6ניסיון של 

חודשים וסיום 

התמחות בבי"ח 

 12מקומיים

 רופאים

 
הכרה אוטומטית 

 בתואר .

עבודה  רישיון

לבעלי ניסיון 

בתיאום עם 

ארגון האחיות 

 13המקומי

 אחים ואחיות

הכרה 

 אוטומטית

הכרה 

  14אוטומטית
 הנדסאים

הכרה 

 אוטומטית

 הכרה אוטומטית

 מהנדסים
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: קשה ביותר רפואה

לרופאים לעבור באמצע 

לפני )הלימודים 

שמתחילים להרוויח 

ואין  (משכורות שמנות

בכלל מעבר אפשרי במשך 

 .רפואת שינייםלימודי 

אפשרות להשלים 

את התואר 

הראשון בשנה 

אחת לבוגרי 

שנתיים לימודים 

במוסדות 

המוכרים להשכלה 

 15גבוהה בצרפת

  
 מעבר באמצע 

 תואר אקדמי

הכרה 

 אוטומטית

הכרה 

  16אוטומטית

 תואר ראשון/שני

אשרת "שוהה קבע 

 "למשקיעים חצי מיליון

מעלה המייצרים דולר ו

שני מקומות עבודה 

 (מיאמי)

 Business 

Talents 

אשרת "שוהה 

קבע" למשקיעים 

מיליון דולר 

ומעלה ולבעלי 

עסקים המוגדרים 

 17כרצויים

 Start-up Visa18 

 

אשרות  3,000

מסוג "שוהה 

קבע" לבעלי 

מקצועות 

 19נדרשים

יזמים / אנשי 

 עסקים ואחר

 

 

אין בישראל הכרה אוטומטית בכל בעלי המקצועות המוזכרים ברשימה זו. לדוגמה, כשמדובר במקצועות בתחום 

אחיות, למרות המחסור הגדול ,ואפילו כשמדובר )הרפואה, לפעמים ניתן לעבור מבחן וסטאז' ללא תשלום ולפעמים 

ה דרישות מפורטות למקצועות הבריאות אין תכניות השלמה כמו אלה שיש לעולי חמ"ע.  רא  (באחיות בבתי אבות

 AAEGE.21ולכלל המקצועות באתר ארגון אקדמאים יוצאי צרפת  20באתר משרד הבריאות

 

התרומה הכלכלית של כל בעלי המקצועות האלה למדינת ישראל מוכחת והבאתם לארץ נצרכת לאור המחסור בכוח 

 23ודו"ח המועצה לכלכלה ברשות פרופסור יוג'ין קנדל. ( 2014נובמבר ) 22OECD -אדם מיומן כמו שתואר בדו"ח ה
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 מניעים וחסמים לעלייה בקרב יהודי צרפת    2נספח

 

בקרב  2013במחקר שדה שערכנו בסוף שנת  –כמיהה לחיים יהודיים תוססים, והבטחת עתיד יהודי לדורות הבאים 

בין   24חברי המעגלים הקרובים ליהדות ולישראל מכלל יהודי צרפת,  נבדקו,  בין היתר,  המניעים המובילים לעלייה.

המניעים העיקריים שאותם הזכירו חברי הקהילה בלטו הכמיהה לחיים יהודים מלאים ולהבטחת זהותם היהודית 

 החסמים המרכזיים בחלוקה לפלחי אוכלוסייה שונים: של ילדי הנשאלים.  הגרפים הבאים מציגים את המניעים ו
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 המכון למדיניות העם היהודי    15

  



 המכון למדיניות העם היהודי    16

 הערות

1.  https://www.upwardlyglobal.org ראה למשל 

שוויץ מפעילה ליווי  one-stop-shop ועזרה ללא עלות לחברות העומדות בתנאי סף והמעוניינות להעתיק את פעילותן  .2
  לגבי אנגליה, ניתן למצוא נתונים נוספים כאן: http://www.investuk.com  לשטחיה ./http://www.ggba-switzerland.chאישי
 תכניות הטבות העתקת חברות והשקעת הון בקנדה:
http://www.canadainternational.gc.ca/france/commerce_canada/invest_services.aspx?lang=en g 

http://www.international.gc.ca/investors-investisseurs/index.aspx?lang=eng http://www.rdquebec.com/ ,http://www. 
revenuquebec.ca/en/citoyen/credits/recherche-scientifique-developpement/default.aspx?navigationaz=recherche+sci  

entifique+et+d%C3%A9velopp ement+exp%C3%A9rimental , http://www.rcgt.com/services/fiscalite/rsde/ 

  http://fra.europa.eu/en/publication/2014/antisemitism-summary-overview-situation-european-union-2003-2013  .3 

 התרומה של העלייה הרוסית מבחינת החוסן הלאומי, הצמיחה הכללית והעצמה הטכנולוגית של מדינת ישראל הינה עצומה . .4
 .08-76, עמ '2013-2014ראה סיכום מחקר של המכון למדיניות העם היהודי. הערכה השנתית  

http://jppi.org.il/he/uploads/Russian_Speaking_Jews-Hebrew.pdf 

העלייה הייתה מנוע צמיחה מרכזי למדינת ישראל מאז הקמתה. התרומה של העלייה מארצות מפותחות עולה מטבע הדברים על  .5
של העלייה מארצות מצוקה אם כי העלייה מארצות מצוקה מהווה מנוע לצמיחה כלכלית. על התרומה הכלכלית של ה  התרומה

עלייה מארצות הברית ראה דלואיט מערכות מידע בישראל בע"מ, התרומה הכלכלית של עולי נפש בנפש למדינת ישראל, אוקטובר 
2102. 

  http://www.moital.gov.il/NR/exeres/790E54CE-3040-4039-ADC3-3EAC1CBE5645.htm  .6 

  http://www.moital.gov.il/cmsTamat/InternalPage.aspx?FRAMELESS=false&NRNODEGUID=%7bAE3D6577-32F2-4913-  .7 
A893-BAEFE829E040%7d&NRORIGINALURL=%2fNR%2fexeres%2f57D478EE-F045-4C0E-BB6F-19ACDDE7D6DA%2e- 

htm&NRCACHEHINT=Guest#a33  

http://www.pension.org.il/page.cgi?special-bonds  .8 

שני הנספחים המצורפים נלקחו מדו"ח " צרפת תחילה", תכנית לעידוד העלייה ולהגברת התודעה הציונית, אדר א' שע"ד פברואר   .9
מימון ורפי ברזילי. הצוות הונחת ע"י ועדת היגוי בה ציון ובו חברים ד"ר דב -. התכנית הוכנה על ידי צוות שרוכז על ידי ברי בר2014

חברו מנכ"ל משרד העלייה והקליטה, מנכ"ל המשרד לענייני ירושלים והתפוצות, מנכ"ל משרד התיירות, מנכ"ל הסוכנות היהודית 
 לארץ ישראל ומנכ"ל ההסתדרות הציונית העולמית.

 http://www.immi.gov.au/skilled/medical-practitioners/doctors.htm .10 

 Doctors : Council Directive 93/16/CEE of 5 April 1993 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. .11 
do?uri=CELEX:31993L0016:FR:HTM L 

Nurses: Council Directive 77/452/EEC of 27 June 1977 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. 
do?uri=CELEX:31977L0452:EN:HTML  

http://www.cmq.org/fr/ObtenirPermis/DiplomesInternationaux/EntenteFranceQc.aspx (french) .12 

 http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=%2F%2FI_8%2FI8R13_1.htm .13 

 Reconnaissance automatique des diplômes d’ingénieur France-Canada .14 

 http://www.ambafrance-au.org/IMG/pdf_Accord_Version_francaise_finale_Juillet_2009.pdf .15  http://www.immigration-

quebec.gouv.qc.ca/fr/biq/paris/entente-france-quebec/index.html .16 

Business Talent program Australia, http://www.australia-immigration.net/business.htm .17 

 http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/business/start-up/eligibility.asp .18 

 Accelerated immigration to Quebec process for certain professions http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/ .19  
publications/fr/arm/Liste-metiers-ARM.pdf  

http://www.workpermit.com/news/2013-01-07/canadas-federal-skilled-trades-program-opens-for-business 
 דרישות לתשע עשר מקצועות בתחום הבריאות:  .20

http://www.health.gov.il/French/Services/MedicalAndHealthProfessions/Pages/default.aspx 

 דרישות לכל המקצועות הדורשים רישום בישראל באתר אגון אקדמאים יוצאי צרפת בישראל .21
AAEGE: http://www.aaege-israel.org/equivalences-diplomes/ 

  Musset, P., M. Kuczera and S. Field (2014), A Skills beyond School Review of Israel, OECD Reviews of Vocational Education 
.22 and Training, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264210769-en. 

 דו"ח המועצה לכלכלה המחסור בכו"ח אדם מיומן בשנים הקרובות. .23
http://www.israel-braingain.org.il/uploads/attachments/6675/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%9C 



 המכון למדיניות העם היהודי    17

%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94__%D7%94%D7 
%9E%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%A8_%D7%91%D7%9B%D7%95%D7%97_%D7%90%D7%93%D7%9D_%D7%9E 

%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%9F_2012.pdf 
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