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בס"ד

הקדמה
מדינת ישראל
משרד החינוך
אגף בכיר מוסדות תורניים
קרן הסיוע ללומדי התורה

הזכאות לקבלת הסיוע ללומדי תורה ,נקבעה בהחלטת ממשלה מס' 747
מיום  22בנובמבר  2015ובעקבותיה נערכו הכללים למתן סיוע ללומדי תורה
נזקקים ,המצ"ב ,ומפורסמים באתר האינטרנט של האגף.
חוברת זו מסבירה את כללי הזכאות למלגת לימודים ללומד התורה .דברי
ההסבר כתובים בלשון נגישה ,פשוטה וברורה.

אברכים יקרים,
הננו שמחים להגיש לכם חוברת הסבר לכללי הסיוע ללומדי
תורה נזקקים ,וכן הסבר על אופן הגשת בקשות לסיוע.
השתדלנו שהחוברת תהיה בהירה וקלה להבנה כך שתנאי
הזכאות יהיו ברורים.
אנו סמוכים ובטוחים כי השימוש במידע בחוברת יהיה לכם
לעזר רב ,ויסייע לכם למצות את זכויותיכם.
באתר האגף תוכלו למצוא את כללי הזכאות ,וכן ,ל"הוריד" את
טפסי הבקשה.
כתובת האתרwww.education.gov.il/mt :
לנוחיותכם ,טופס הבקשה וחוברת ההסבר ,יופצו גם במערכת
תלמו"ד.
בכל פניה או שאלה ,יעמדו לרשותכם עובדי היחידה
המקצועית ,בזמני המענה הטלפוני וקבלת הקהל.

עמוס צייאדה
מנהל האגף
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מתן הסיוע הכלכלי למשפחות לומדי התורה מוענק מתוך הכרה בתרומתם
של האברכים לעולם לימוד התורה ,לשימור העם היהודי ,פיתוח תרבותו,
ועתידו הרוחני בארץ ובעולם.

לפי הכללים ,לומד תורה יוכל להגיש בקשה אחת לשנה לסיוע עבור אותה
שנת תקציב ,וועדת קהל"ת תאשר את הבקשות לסיוע ,בהתאם לתקציב
שהוקצה לנושא.
הבקשות יוגשו פעם אחת בשנה בלבד ,עבור השנה כולה ,ולא ניתן יהיה
לקבל בקשות במהלך כל השנה.
הסכום המרבי לסיוע עומד על  ,₪ 1,040אשר יופקד בחשבון לומד התורה
מדי חודש ,ולא יעלה על סכום שנתי של .₪ 12,480
יתכנו שינויים בסכום המלגות בהתאם למספר הזכאים שיאושרו ,ולתקציב
המיועד לנושא זה.

במקרה של סתירה בין חוברת הסבר זו לבין כללי הזכאות
למתן הסיוע ללומדי תורה נזקקים ,הכללים הם הקובעים.
ביום  18.4.2016הוגשה עתירה אשר תוקפת את החלטת ממשלה מספר 747
בעניין הפעלת קרן סיוע ללומדי תורה (קהל"ת) והגדלת התקציב של קרן הסיוע
לסטודנטים (בג"ץ  3279/16המרכז הרפורמי לדת ומדינה נ' ממשלת ישראל
ואח') .הליך זה עודנו תלוי ועומד בפני בית המשפט העליון .הגשת בקשות סיוע
בהתאם להחלטת הממשלה מספר  747וההחלטה בנוגע לבקשות הסיוע כפופות
לתוצאות ההליך האמור .דין תשלומי הסיוע כפוף להחלטה שיפוטית בהליך.
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 .1תמצית תנאי הזכאות לקבלת סיוע ללומדי התורה

 .2תקופת הזכאות

להלן תמצית הכללים אשר יפורטו ויורחבו בהמשך החוברת.

א .לומד התורה יהיה זכאי לקבלת סיוע לפי הכללים ,במשך  5שנים לכל
היותר ,החל מיום הזכאות.

על לומד התורה לעמוד בכל הכללים הבאים:
א .לומד התורה בעל אזרחות ישראלית או תושב קבע בישראל.
ב .לומד התורה לומד בכולל יום שלם או בשני חצאי כוללים ,הנתמך/ים ע"י
משרד החינוך במשך כל שעות הלימוד הנדרשות.
ג .לומד התורה בעל משפחה ואב ל 3-ילדים לפחות ,עד גיל .18
ד .לומד התורה ובת זוגו ,אינם עובדים או שההכנסה המשותפת שלהם אינה
עולה על  ₪ 14,400לשנת תקציב (ינואר-דצמבר) ועל  ₪ 1,200בחודש
(ראה להלן סעיף .)5
ההכנסה המשותפת של שני בני הזוג כוללת כל קצבה או גמלה מהמוסד
לביטוח לאומי ,למעט קצבת ילדים וקצבה עבור ילד נכה.
ה .החל בשנה שקדמה להגשת הבקשה למלגה וכל עוד לומד התורה מקבל
סיוע ,לא רשומים על שם לומד התורה ,בת זוגו או הילדים עד גיל :18
 .1דירה ,למעט דירת מגורים אחת:

ב .תשלומי מלגת לימודים שקיבל לומד תורה משנת  2011לפי החלטת
ממשלה  2614מיום  ,19.12.2012יילקחו בחשבון לעניין תקופת הזכאות
לסיוע לפי הכללים.
לדוגמה ,מי שקיבל מלגת לימודים  4שנים (מינואר  2011עד דצמבר
 ,)2014יוכל לקבל סיוע שנה אחת בלבד.
ג .על אף האמור ,אם תחול הפסקה או הפסקות בקבלת הסיוע לפי הכללים
שמשכן הכולל עולה על שנה ,לומד התורה לא יהיה זכאי להמשך קבלת
הסיוע.

 .3גובה הסיוע הכספי
א .הזכאות לסיוע תעמוד על סכום שלא יעלה על  ₪ 1,040בחודש ,ללומד
התורה ולמשפחתו .סכום הסיוע השנתי המרבי לשנה ,לא יעלה על
 ₪ 12,480בשנה ,אם לומד התורה זכאי לסיוע בעבור שנה שלמה.

ו .אין ללומד התורה ,לבת זוגו או לילדיו עד גיל  ,18עסק ,לרבות שותפות
בעסק או מניות בחברה.

ב .ככל שיוקצה תקציב המספיק לכך ,יקבל כל לומד תורה העומד בתנאי
הזכאות את סכום הסיוע המרבי הנ"ל ,וככל שלא יספיק התקציב לכלל
לומדי התורה הזכאים ,יופחת הסיוע באופן אחיד בין לומדי התורה
הזכאים לסיוע ,לפי החלטת ועדת קהל"ת באגף.

ז .אין ללומד התורה או לילדיו עד גיל  ,18בעלות על רכב (למעט קטנוע עד
 125סמ"ק) ,והם אינם נוהגים ברכב מנהג בעלים ,אף אם אינם רשומים
כבעלים.

 .4שעות הלימוד ולימודים סדירים בכולל

 .2קרקע שערכה עולה על .₪ 36,000

א .לומד תורה ששירותו נדחה (קיבל “דיחוי") ,לפי סעיפים  22ב' ( )2וסעיף
-26כג' לחוק שירות בטחון ,נוסח משולב ,התשמ"ו 1986-ילמד בהיקף
שעות שלא יפחת מ 40-שעות בשבוע.
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ב .לומד תורה ששירותו לא נדחה כאמור ,דהיינו שקיבל פטור משרות צבאי,
או שלא נקרא להתייצב לשרות ,ילמד בהיקף שלא יפחת מ 35-שעות
בשבוע.
ניתן ללמוד בהיקפי השעות הנדרשים בחלוקה לשני חצאי יום בכוללים
שונים ,בהתאם לדיווח הנדרש של המוסדות הנתמכים למערכת
“תלמו"ד".
ג .לומד תורה המשרת בשרות אזרחי במסלול התנדבות מלא או מפוצל,
אינו זכאי לסיוע בתקופת השרות.
ד .דיווח תקין כתנאי לקבלת הסיוע:
לימודיו של לומד התורה (מקום הלימודים ,זמני הלימודים ,תקופות
הנסיעות לחו"ל וכו') לעניין זכאותו לסיוע יבחנו בהתאם לדיווח המוסד
שבו לומד למערכת הממוחשבת תלמו"ד.

ככל שדיווח המוסד על לימודי לומד התורה לא יהיה סדיר ותקין ,לא
ישולם סיוע ללומד התורה באותה תקופה.
האחריות לתקינות הדיווח מוטלת על המוסדות ,ועל התלמידים לעקוב
ולוודא שהמוסד מדווח עליהם כשורה ,על מנת להבטיח תשלום הסיוע
כסדרו.
תשומת לב מיוחדת נדרשת מלומדי תורה הלומדים בשני חצאי ימים
בשני כוללים שונים ,שכן אי דיווח או דיווח שאינו תקין בכל אחד מן
המוסדות עלול להביא להפסקת תשלום הסיוע במלואו.
ה .יציאה לחו"ל מסיבות רפואיות:
אם לומד התורה נאלץ להיעדר מהארץ מסיבות רפואיות שלו או של בן
משפחתו מקרבה ראשונה ,עליו להמציא את המסמכים הרפואיים לכך
לראש הכולל ,אשר יפנה מראש לוועדת תמיכות במשרד שתחליט לעניין
התמיכה במוסד ,וזכאות של לומד התורה לקבלת סיוע באותה תקופה.
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 .5פירוט זכאות לפי גובה ההכנסות
על פי כללי הזכאות ,לומד התורה ובת זוגו אינם עובדים או שההכנסה
המשותפת שלהם ,אינה עולה על המפורט להלן:
א .ככל שההכנסה המשותפת של שני בני הזוג לשנה שבעבורה הגיש לומד
התורה בקשה לסיוע ,לא עלתה על  ,₪ 14,400יהיה זכאי לקבלת סיוע
לכל אותה השנה שבעבורה הוגשה הבקשה ,בכפוף לעמידה ביתר תנאי
הזכאות.
ב .ככל שההכנסה המשותפת לשנה שבעבורה הגיש לומד התורה בקשה
לסיוע עלתה על  ₪ 14,400אך נמוכה מ ,₪ 30,000-תיבדק ההכנסה מדי
חודש בשנה שבעבורה הוגשה הבקשה :לומד התורה יהיה זכאי לקבלת
סיוע בגין החודשים שבהם ההכנסה המשותפת של שני בני הזוג ,לא
עלתה על  ₪ 1,200בחודש ,ובכפוף לעמידה ביתר תנאי הזכאות.
ג .ככל שההכנסה המשותפת לשנה שבעבורה הגיש לומד התורה בקשה
לסיוע עלתה על  ,₪ 30,000זכאותו של לומד התורה לקבלת סיוע תישלל
בעבור כל השנה בעבורה התבקש הסיוע.
• האמור בסעיפים א'-ג' לעיל מתייחס ללומד שהיה זכאי לסיוע במשך
שנת התקציב כולה .אם לומד התורה לא היה זכאי לסיוע במהלך השנה
כולה ,יבדקו ההכנסות באופן יחסי לתקופת הזכאות .למשל ,אם לומד
תורה היה זכאי לסיוע חצי שנה בלבד ,ככל שהכנסתו במחצית השנה
לא עלתה על  ,₪ 7,200יהיה הלומד זכאי לסיוע המלא בכל התקופה
בכפוף לעמידה ביתר התנאים.
• מלגה הניתנת ללומד תורה בעד עבודתו כחוקר ,מעבר לשעות הלימוד
בכולל ,נחשבת אף היא כהכנסה לעניין כללי הזכאות לסיוע .במידה
והמלגה מצטרפת לסכומים הגבוהים מסכום ההשתכרות המותר הנ"ל,
הדבר יביא לשלילת הזכאות לסיוע.
• מקורות ההכנסה הנחשבים לצורך חישוב ההכנסה המרבית כוללים
בין היתר הכנסות מעבודה קבועה של לומד התורה ,של בת זוגו ,או של
אחד הילדים עד גיל  ,18זמנית ,ארעית ,כמילוי מקום ,כעבודת ניסיון,
חד פעמית ,או לפי שעות.
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• לצורך בחינת גובה ההכנסה ,נלקחים בחשבון כל מרכיבי השכר בניכויי
תשלומי חובה ומס בריאות ,למעט ניכויי מס הכנסה ,ביטוח לאומי
והחזר הוצאות (נסיעות וטלפון) ,לפי המופיע בתלוש המשכורת.

יעלה על  3חודשים מרגע קבלת החזקה בדירה הנוספת ,מבלי שתישלל
זכאותו לסיוע .בנסיבות מיוחדות יהיה על הלומד לפנות בבקשה מפורטת
ומנומקת לוועדת קהל"ת לבחינת המשך זכאותו.

• תשלומי הבראה וביגוד נלקחים בחשבון לבחינת ההשתכרות השנתית.
כאשר ההכנסה המשותפת היא בין  ₪ 14,400ל ,₪ 30,000-הסך הכולל
של תשלומי הבראה וביגוד יחולק במספר חודשי העבודה בהם עבדו
בני משפחת לומד התורה בשנה שבעבורה התבקש הסיוע ,וסכום
החלוקה יתווסף להשתכרות בכל חודש.

ג .זכות בקרקע של לומד התורה או אחד מבני משפחתו שוללת את הזכאות
לסיוע ,אלא אם כן שווי הקרקע אינו עולה על .₪ 36,000

• למען הסר ספק ,יובהר כי בכל מקרה אין לעבוד במהלך שעות הלימוד
בכולל ,אלא רק לאחר סיום שעות הלימוד המלאות ,בהתאם לדווח
שעות הלימוד של המוסד לצורך קבלת התמיכה.

 .6נכסים
א .לומד התורה זכאי להחזיק בבעלות או זכויות בדירת מגורים אחת עבורו
ועבור בני ביתו ,ולהיות זכאי לסיוע .אין מניעה כי הבעלות או הזכויות
על דירת המגורים של המשפחה תהיה רשומה ע"ש בת הזוג או אחד מן
הילדים עד גיל .18
כמו כן אין מניעה כי דירת המגורים של לומד התורה תושכר ,ולומד
התורה ומשפחתו יחיו בדירה שכורה אחרת .עם זאת ,ההפרש בין דמי
השכירות שמקבל לומד התורה בגין הדירה שמשכיר לבין דמי השכירות
בגין הדירה ששוכר ,נחשב להכנסה ובהצטרף עם ההכנסות האחרות של
לומד התורה ובני משפחתו ,עלול להביא לשלילת הזכאות אם יעלה על
סכומי ההכנסות המפורטות לעיל (סעיף .)5

ד .זכויות בעסק ,בשותפות עסקית ,או בחברה – שוללות את הזכאות.

 .7טופס הבקשה
בטופס הבקשה על לומד התורה ובת זוגו לדווח על פרטים חיוניים לשם
בחינת הזכאות לסיוע.
יש לפרט את המידע הנדרש לרבות פירוט כל מקורות ההכנסה הצפויים
לשנת הבקשה ,הצהרה על זכויות בנכסים ,וברכב.
טופס הבקשה כולל הצהרה על נכונות כל הפרטים והתחייבות לעדכן את
האגף על כל שינוי שיש בו כדי להשפיע על הזכאות ,מיד עם התרחשותו.
כמו כן ,הטופס כולל הצהרה על ויתור על סודיות ,לבחינת נכונות הפרטים
שהוצהרו ,וכן לומד התורה יכול לבחור אם מעונין לותר על סודיות לצורך
בקשת הטבות או הנחות שיועברו ממשרד החינוך לגורמים נוספים כגון
עיריות.
יש למלא את הטופס בכתב קריא וברור על כל סעיפיו.

בעלות או זכויות בדירה או בנכס (כגון :זכות חוזית ,זכות משכון ,דירה
בדמי מפתח) או בחלק מהם ,בנוסף על דירת המגורים ,שוללים את
הזכאות למלגה (למעט זכות שכירות כפי שצוין לעיל).
ב .מעבר בין דירות  -לומד התורה או אחד מבני משפחתו ,שהוא בעל
הדירה או בעל זכויות בדירה אחת ,המבקש למכור את דירתו ולקנות דירה
אחרת ,יוכל להחזיק כשלב ביניים בזכויות בשתי הדירות לפרק זמן שלא
10
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 .8מסמכים שיש לצרפם לטופס הבקשה
לטופס הבקשה לסיוע ,יש לצרף את המסמכים הבאים:
א .תצלום של תעודת הזהות (עם תמונה) של לומד התורה ,לרבות ספח
תעודת הזהות של לומד התורה בלבד ,בו מופיעה כתובת עדכנית ,וכן
מופיעים שמות כל הילדים במועד הגשת הבקשה ,ותאריכי הלידה
שלהם.
ב .לצורך קבלת פרטי הבנק של לומד התורה ,יש להמציא צ'ק (מבוטל) או
צילום של צ'ק או אישור מקורי מהבנק בו יופיעו שמות בעל/י החשבון,
מס' החשבון בבנק ,מס' הסניף ,כתובת הבנק ,חתימה וחותמת של הבנק.
לא יתקבל כל מסמך אחר.
ג .אם לומד התורה ו/או בת זוגו משתכרים מעבודה ,יש לצרף את כל העתקי
תלושי המשכורת מחודש ינואר  .2016אם לומד התורה ובת זוגו אינם
משתכרים ,יש לצרף תדפיס עו"ש מהבנק ל 3-חודשים שקדמו להגשת
הבקשה.
ד .אם לומד התורה ו/או בת זוגו קבלו גמלה או קצבה מהביטוח הלאומי,
למעט קצבת ילדים וקצבת ילד נכה ,יש לצרף אישור מהביטוח הלאומי
בציון גובה הסכום שהתקבל החל מחודש ינואר .2016
ה .אם לומד התורה או בת זוגו סיימו לעבוד או שסגרו תיק במס הכנסה
לאחר התאריך  ,1.1.2016יש להמציא אישור על הפסקת עבודה ממקום
העבודה או אישור על סגירת תיק מרשויות מס הכנסה.
ו .יש לצרף לטופס הבקשה אישור ממס רכוש על מצבת נכסים של לומד
התורה ובת זוגו.

להלן כתובתם של סניפי מס רכוש בארץ:
כתובת

עיר

 1ירושלים רחוב כנפי נשרים 66

טלפון
מרכזיה
02-6545222

שעות קבלת
קהל

 2תל אביב

דרך מנחם בגין 125

03-7633333

בוקר

 3טבריה

אלחדיף 23

04-6714141

 4חיפה

שד' פל ים  15קרית ממשלה

04-8630400

ימים ב',ד'
13.00-8.30

 5נצרת

רחוב מרג אבן עמר ,מגדלי נצרת 04-6875700

 6חדרה

הלל יפה 1

04-6327952

 7נתניה

רחוב סמילנסקי 6

09-8602525

 8רחובות

רחוב רוז'נסקי 11

08-9446644

 9באר שבע שדרות שז'ר 31

אחר הצהרים
ימים ב',ד'
18.00-15.00

08-6293555

אם לומד התורה או בן משפחתו הוא בעל זכויות בקרקע ,יש לצרף נסח
מלשכת רשם המקרקעין או אישור אחר על זכויות לומד התורה בקרקע,
וכן הערכת שמאי על שווייה.
לומד תורה או בן משפחתו השוכר ומשכיר דירה  -יצרף העתקי  2חוזי
שכירות :האחד של הדירה אותה הוא או בני ביתו משכירים ,והשני של
הדירה אותה לומד התורה או בני ביתו שוכרים .אם לומד התורה ,בת זוגו
רכשו דירה בבנייה ,יש לצרף חוזה עם הקבלן.
ז .לומד תורה שמשפחתו היא משפחה אומנת  -יצרף העתק של תשלום
אחד שקיבל בשנה האחרונה.
ח .גרוש או חי בנפרד – יצרף העתק מההסכם על תשלום המזונות ואישור
ממחלקת המזונות במוסד לביטוח לאומי כי אין לו חוב בשל אי תשלום
דמי מזונות.
ט .שימוש ברכב לצרכים רפואיים  -במקרים בהם נדרש שימוש ברכב בשל
צורך רפואי חיוני ללומד התורה או לבן משפחה מקרבה ראשונה ,יש
לצרף לטופס הבקשה לסיוע בקשה מראש לאישור השימוש ברכב ,ע"ג
טופס מיוחד שניתן לקבלו במשרד או “להוריד" מאתר האגף באינטרנט,
בצירוף האסמכתאות הנדרשות.
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 .9הליך אישור הבקשות לסיוע

 .11הנחיות להגשת הבקשה לסיוע לשנת 2016

הבקשות לסיוע יובאו להחלטת ועדת קהל"ת במשרדנו .הוועדה תבחן את
זכאות המבקשים ותאשר את הזכאות לסיוע ואת סכום הסיוע לשנת 2016
בהתחשב במספר הזכאים ובתקציב שהוקצה לקרן הסיוע.

בשונה ממלגת הלימודים שניתנה בעבר לאברכים ,לפי כללי הזכאות
החדשים ,ניתן להגיש בקשה לסיוע רק פעם בשנה ולא ניתן להגיש בקשה
מדי חודש בחודשו.

בסיום הבדיקות ולאחר החלטת הועדה במשרדנו בנושא ,יישלח ללומד
התורה ,מכתב תשובה ,לפי הכתובת הרשומה במרשם האוכלוסין ,המודיע
אודות אישור בקשתו ,מאיזה מועד ובאיזה סכום.

בשנת  ,2016הגשת הבקשות היא מאוחרת ואישור הסיוע יהיה רטרואקטיבי
החל מיום 1.1.2016

תשלומי הסיוע יופקדו בחשבון הבנק של לומד התורה ,כפי שדווח ע"ג
טופס הבקשה.

 .10דיווח על עדכונים ושינויים
במהלך השנה ,על לומד התורה להודיע למשרדנו מיידית ,על כל שינוי
בפרטים שהוצהרו בטופס הבקשה לסיוע ,ושיש בהם כדי להשפיע על
הזכאות לסיוע ,כגון העסקת לומד התורה או בת זוגו בעבודה כלשהי,
רכישת דירה נוספת או נכס ,עשיית שימוש כמנהג בעלים ברכב ,גם אם
הרכב אינו רשום על שמם ,או סיום לימודים.
שינוי חשבון בנק – על לומד התורה להגיש בקשה על גבי טופס בקשה (ניתן
לקבל במשרד או “להורידו" מאתר האגף באינטרנט) ,בצירוף אישור מקורי
מהבנק בו יופיעו שמות בעל/י החשבון ,מס' החשבון בבנק ,מס' הסניף,
כתובת הבנק ,חתימה וחותמת של הבנק ,או צ'ק (מבוטל) מחשבון הבנק.

לנוכח השלב המאוחר בשנה להגשת בקשות הסיוע בשנת  ,2016טפסי
הבקשות שיתבקשו לומדי התורה למלא יהיו תקפים לשנים ,2017-2016
וזאת בכפוף לכך שלא יהיו שינויים בכללי הזכאות.
ככל שהכללים ישתנו ,ידרשו לומדי התורה להגיש טפסי בקשה לסיוע
חדשים לשנת  ,2017או לחלופין להגיש השלמות כפי שיפורסם.
יש להגיש את הבקשות לסיוע למשרדנו עד לתאריך שיפורסם בעיתונות,
באתר האינטרנט של האגף ,ובמענה הטלפוני של האגף .בקשות שלא יגיעו
עד למועד זה יידחו ולא ניתן יהיה לקבל סיוע ללומדי תורה בשנת  ,2016עד
לפרסום מועד נוסף להגשת בקשות חדשות החל בשנת .2017
יש להגיש את הטופס שמולא ונחתם בחתימה מקורית של לומד התורה
ובת זוגו לכתובתנו המופיעה בגב החוברת ,או בפקס שמספרו ,02-5604529
או לכתובת הדואר האלקטרוני .kohelet@education.gov.il
בכל בירור או שאלה ,ניתן לפנות למשרדנו לפי הכתובת/הטלפון ,המופיעים
בגב החוברת.

העלמת פרטים שיש להם חשיבות לעניין הזכאות לסיוע ,או דיווח כוזב הם
עבירה על החוק ,על כל המשתמע מכך.
על מנת למנוע מצב בו יידרש לומד התורה להחזיר למשרדנו את הכספים
שקיבל כסיוע ,לתקופה בה לא היה זכאי לכך ,רצוי ליצור קשר טלפוני עם
משרדנו על כל ספק או הבהרה שתידרש.
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קרן הסיוע ללומדי תורה נזקקים (קהל"ת)
כתובתנו:
משרד החינוך ,קרן הסיוע ללומדי תורה נזקקים (קהל"ת)
רח' בית הדפוס ( 20מגדל דונה) ירושלים ,מיקוד 9548323
טל' 02-5604545 :פקס'02-5604529 :
דואר אלקטרוניkohelet@education.gov.il :
מענה טלפוני בימים:
א' ,ד' ,ה'12:00-10:00 :
ביום ב'15:00-13:00 :
קבלת קהל בימים:
א' ,ד' ,ה'14:30-13:00 :
ביום ב'12:00-10:00 :
ביום ג'  -לא יתקיימו קבלת קהל ומענה טלפוני
כתובת אתר האגףwww.education.gov.il/mt :
כתובת אתר ממשל זמיןwww.gov.il :

ירושלים ,סיוון תשע"ו ,יוני 2016

