כללים למתן סיוע ללומדי תורה נזקקים
מטרה

.1

מטרת כללים אלה לסייע כלכלית ללומדי תורה נזקקים מתוך הכרה בתרומתו
של עולם לימוד התורה לשימור העם היהודי ,פיתוח תרבותו ,ועתידו הרוחני
בארץ ובעולם.

הגדרות

.2

בכללים –
"דירת מגורים" – דירה כהגדרתה בחוק המכר (דירות) ,התשל"ג ,11791 -
המשמשת למגורים;
"הכנסה משותפת מעבודה"  -הכנסה של לומד התורה ובת זוגו מהמקורות
המפורטים בסעיף  2לפקודת מס הכנסה[נוסח חדש] ,2אף אם לא צמחה ,הופקה
או נתקבלה בישראל ,למעט תמיכה הניתנת ללומד תורה מהכולל ולרבות-
( )1כל גמלה כמשמעותה בחוק הביטוח הלאומי[ ,נוסח משולב] התשנ"ה-
( ;31771להלן -חוק הביטוח הלאומי) ,למעט קצבת ילדים לפי סימן ב'
בפרק ד' לחוק הביטוח לאומי ולמעט קצבה לילד נכה לפי פרק ט' לחוק
הביטוח לאומי;
( )2גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה ,התשמ"א1791-
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( )1מלגה המשתלמת ללומד תורה בשל היותו חוקר במכון למחקר תורני;
"ועדת קהל"ת" -ועדה במשרד שתדון בבקשות הסיוע של לומדי התורה ותחלק
את הסיוע בהתאם לכללים אלה;
"כולל" – מוסד תורני המיועד ללומדי תורה בעלי משפחה ,או מוסד ציבור
המשלב לימודי ישיבה וכולל ,הנתמך בידי אגף מוסדות תורניים במשרד החינוך,
בהתאם למבחני התמיכה;
"לומד תורה" – אזרח ישראל ,או תושב קבע הלומד בכולל ,בהיקף שעות
כאמור:
( )1קיבל דחיית שירות לפי סעיפים 22ב ו22 -כג לחוק שירות בטחון [נוסח
משולב] ,התשמ"ו - 51792-הוא לומד בהיקף שעות שלא יפחת מ01-
שעות בשבוע;
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ס"ח התשל"ג ,עמ' .172
2
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,2עמ' .121
3
ס"ח התשנ"ה ,עמ' .211
4
ס"ח התשמ"א ,עמ' .11
5
פורסם ס"ח תשמ"ו מס'  1111מיום  61.1.1.03עמ' .111
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( )2לא קיבל דחיית שירות כאמור בסעיף קטן ( – )1הוא לומד בהיקף שעות
לימוד שלא יפחת מהיקף הלימודים כאמור בסעיף (10ג)(()1ב) למבחני
התמיכה.

"מבחני התמיכה" מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החינוך
במוסדות תורניים -לימוד ופעולות ,6שקבע השר בתוקף סמכותו לפי סעיף 1א
לחוק יסודות התקציב;7
"קטין" -כהגדרתו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,תשכ"ב.1722-
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"רכב" – רכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה [נוסח חדש];9
"המשרד" -משרד החינוך.

תנאי הסף

.1

לומד תורה שמתקיימים לגביו כל התנאים הבאים יהיה זכאי לקבלת סיוע
כלכלי:
(א) בחזקתו של לומד התורה שלושה ילדים קטינים לפחות.
(ב) אין ללומד התורה ,לבת זוגו או לילדיו הקטינים ,החל בשנה שקדמה
להגשת הבקשה לראשונה:
( )1דירה למעט דירת מגורים אחת;
( )2קרקע שערכה עולה על ;₪ 12,111
(ג) אין ללומד התורה ,לבת זוגו או לילדיו הקטינים:
( )1עסק ,לרבות שותפות בעסק או מניות בחברה;
( )2בעלות על רכב ,למעט קטנוע עד  121סמ"ק .לעניין סעיף זה,
מי שנוהג ברכב מנהג בעלים אף אם אינו רשום כבעליו;
( )1לומד התורה ובת זוגו אינם עובדים או שההכנסה המשותפת
מעבודה אינה עולה על  10,011ש"ח לשנה ועל ₪ 1,211
בחודש ,כפי שיפורט להלן:
(א) ככל שההכנסה המשותפת מעבודה לשנה שבעבורה
הגיש לומד התורה בקשה לסיוע לא עלתה על 10,011
 ,₪לומד התורה יהיה זכאי לקבלת סיוע כלכלי לשנה
שבעבורה הוגשה הבקשה ,בכפוף לעמידה ביתר תנאי
הזכאות;
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י"פ  ,1119י' באב התשס"ד ()29.9.2110
7
ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ,21תשנ"ב ,עמ' .10
8
ס"ח תשכ"ב מס'  ,191עמ' 121
9
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' 191
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(ב) ככל שההכנסה המשותפת מעבודה לשנה שבעבורה
הגיש לומד התורה בקשה לסיוע עלתה על 10,011
ש"ח אך נמוכה מ 11,111-ש"ח ,תיבדק ההכנסה מדי
חודש בשנה שבעבורה הוגשה הבקשה .לומד תורה
יהיה זכאי לקבלת סיוע כלכלי בגין החודשים שבהם
ההכנסה לא עלתה על  1,211ש"ח בחודש ,ובכפוף
לעמידה ביתר תנאי הזכאות;
(ג) ככל שההכנסה המשותפת מעבודה לשנה שבעבורה
הגיש לומד התורה בקשה לסיוע עלתה על ₪ 11,111
זכאותו של לומד התורה לקבלת סיוע תישלל בעבור
כל השנה בעבורה התבקש הסיוע.

היקף
הסיוע

.0

תקופת
הזכאות
ללומדי

.1

גובה הסיוע הכספי שיינתן ללומד תורה יהא כדלהלן:
(א) הזכאות לסיוע תעמוד על סכום שלא יעלה על  ₪1,101בחודש ,ללומד
התורה ולמשפחתו ,שהוא סכום שנתי שלא יעלה על  ₪ 12,091בשנה,
אם לומד התורה זכאי לסיוע בעבור שנה שלמה( ,להלן -סכום הסיוע
המרבי).
(ב) ככל שיוקצה תקציב המספיק לכך ,יקבל כל לומד תורה העומד בתנאי
הזכאות את סכום הסיוע המרבי .ככל שלא יספיק התקציב לכלל לומדי
התורה הזכאים ,יופחת הסיוע באופן אחיד בין לומדי התורה הזכאים
לסיוע לפי סעיף .1
(א) לומד תורה יהיה זכאי לקבלת סיוע לפי כללים אלה במשך  1שנים לכל
היותר ,החל מיום הזכאות.
(ב) על אף האמור ,חלה הפסקה או הפסקות בקבלת הסיוע הכלכלי שמשכן

תורה

הכולל עולה על שנה ,לא יהיה זכאי לומד התורה להמשך קבלת הסיוע.
(ג) תקופה שבה קיבל לומד תורה מלגת לימודים לפי החלטת הממשלה
מספר  2210מיום  ,17.12.2111שעניינה מלגת לימודים ועידוד השתלבות
אברכי כוללים בתעסוקה ,או כפי שתוקנה בהחלטת ממשלה מספר 177
מיום  11.1.2111שעניינה "התאמות בתקציב משרד החינוך" ,תבוא
במניין  1השנים האמורות בפסקת משנה (א).

תפקידי
ועדת
קהל"ת

.2

(א) הועדה תורכב מבעלי התפקידים הבאים :מנהל אגף מוסדות תורניים
במשרד (להלן -האגף) או נציגו (יו"ר הועדה) ,חשב האגף או נציגו ,היועץ
המשפטי או נציגו ,נציג נוסף מהאגף ונציג מנהל כלכלה ותקציבים
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במשרד;
(ב) הועדה תדון בבקשות הסיוע של לומדי התורה ותבחן את העמידה
בתנאים המפורטים בסעיף  1לעיל;
(ג) הועדה תחלק את הסכום שהוקצה מדי שנה לקרן הסיוע בין לומדי
התורה .הועדה תקבע את גובה הסיוע לפי חלוקת התקציב השנתי
במספר לומדי התורה שנמצאו עומדים בתנאי הסף ,תוך שמירה על
סכום הסיוע המרבי .ככל שהתקציב אינו מספיק למתן סכום הסיוע
המרבי לכל לומדי התורה הזכאים ,תפחית ועדת קהל"ת את הסיוע
באופן אחיד בין כלל לומדי התורה הזכאים לפי סעיף ;1
(ד) ועדת קהל"ת תוכל לאשר מקדמות למגישי הבקשה לסיוע ,שקיבלו סיוע
בשנה קודמת ולא סיימו את תקופת הזכאות ,סך המקדמות שישולמו
לא יעלו על  01%מהתקציב השנתי של הסיוע.
מועד
הגשת
הבקשות
לסיוע
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כל לומד תורה הרואה עצמו זכאי לסיוע יגיש בקשה לקבלת הסיוע מקהל"ת.
הבקשות תוגשנה במועדים שיפרסם המשרד ,לשנה התקציבית עבורה מתבקש
הסיוע .יינתן פרק זמן להגשת הבקשות שלא יפחת מ 11 -יום.
בקשות שתוגשנה לאחר המועד שייקבע יידחו ,אלא אם כן ועדת קהל"ת אישרה
קבלת הבקשה אם התקיימו נסיבות מיוחדות ,ומנימוקים שירשמו.

אופן הגשת
הבקשות
לסיוע
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הבקשות לסיוע יוגשו בטופס מיוחד ,רגיל או ממוחשב ,כפי שיקבע בנוהל.
המבקש יצרף לבקשה לסיוע מסמכים לאימות העמידה בכללי הזכאות כפי
שייקבע בהוראות נוהל ,הצהרות והצהרה על ויתור על סודיות ,וכן התחייבות
להשבת כספי הסיוע ,אם יתברר שלא עמד בכללים .ועדת קהל"ת לא תאשר
בקשה לסיוע שאינה מלאה ,ושלא צורפו לה כל הצרופות הנדרשות.

מקדמות
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לומד תורה שקיבל סיוע בשנה הקודמת ולא סיים את תקופת הזכאות יוכל
להגיש בקשה לתשלום מקדמה עד לאישור זכאותו לשנה התקציבית הבאה.

סמכויות
גביה

 .11במקרה שבו התברר כי קיבל אדם סיוע לפי כללים אלה ,והוא לא היה זכאי
לקבלתו ,המשרד ינקוט באמצעים העומדים לרשותו לגבות את הסכומים
שהועברו שלא כדין .המשרד יגבה באמצעות קיזוז מסיוע עתידי או מכל סכום
אחר שהמדינה מעבירה לאותו אדם ,וכן ינקוט המשרד בכל סמכויות הגביה
והסמכויות המנהליות שבידו ,להביא להשבת החוב.

תחילה

 .11תחילתם של כללים אלה ביום כ' בטבת ,התשע"ו ( 1בינואר .)2112

לומד תורה המבקש מקדמה יתחייב להחזיר את המקדמה ,אם יתברר שלא עמד
בכללים ,בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ,כפי שיפורט בנוהל.
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