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 תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של 

 לימוד ופעולות –משרד החינוך במוסדות תורניים 

 1985-לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה

היועץ המשפטי לממשלה, , ובהתייעצות עם 19851-א לחוק יסודות התקציב התשמ"ה3בהתאם לסעיף 

 –מתפרסם בזה תיקון המבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות תורניים 

 כדלקמן: 2לימוד ופעולות

 

 12תיקון סעיף 

 תימחק. -(2למבחנים העיקריים, פסקת משנה )ב() 12בסעיף  .1

 

 14תיקון סעיף 

 -למבחנים העיקריים 14בסעיף  .2

 תימחק. –( "מוסדות תורניים", פסקת משנה )ד( 1בפסקה ) (1)

 תימחק. –( "אופן חישוב התמיכה", פסקת משנה )ה( 6בפסקה ) (2)

 ( אחרי פסקת משנה )ט( יבוא:6בפסקה ) (3)

)ט( תינתן תוספת לנקודות הנקובות בפסקאות האמורות למוסד -")י( על אף האמור בפסקאות )א(

2005 -לחוק יישום תכנית ההתנתקות התשס"ה 3 שפעל בתחום הגיאוגרפי המצוין בסעיף
3

, עד 

(, ולפיכך שיעור התמיכה המרבי הכולל  למוסד יהיה לפי 2005ביולי  14יום ז' בתמוז התשס"ה )

 הנוסחה שלהלן: 

נקודות;  2יינתן שיעור תמיכה בעבור לימודי תלמיד ישיבה גבוהה שיעמוד על ערך של  (1)

 נקודות; 1.2 ור תמיכה שיעמוד על ערך שלבעבור לימודי תלמיד חו"ל יינתן שיע

 3יינתן שיעור תמיכה בעבור לימודי תלמידת מדרשה לבנות שיעמוד על ערך של  (2)

 1.8 בעבור לימודי תלמידת חו"ל יינתן שיעור תמיכה שיעמוד על ערך שלנקודות; 

 נקודות;

 נקודות; 3יינתן שיעור תמיכה בעבור לימודי תלמיד ישיבת הסדר שיעמוד על ערך של  (3)

 נקודות;      1.8 בעבור לימודי תלמיד חו"ל יינתן שיעור תמיכה שיעמוד על ערך של

ואולם, אם יועבר תקציב מיוחד נוסף לתמיכה ממשרד הביטחון לתמיכה בישיבות 

ההסדר, כמפורט בפסקת משנה )ב( בכל מקרה לא תעלה התמיכה הכוללת שתינתן 

מדמי החזקת תלמיד במכינה  75%י של בעבור לימודי תלמיד ישיבת הסדר על שוו

                                 
 .34; התשנ"ב, עמ' 60ס"ח התשמ"ה, עמ'  1
 3; התשס"ז, עמ' 616; התשס"ו, עמ' 3915ועמ'  3278, עמ' 2905, עמ' 2518, עמ' 897; התשס"ה, עמ' 3498י"פ התשס"ד, עמ'  2

א, ; התשע"4059ועמ'  1043; התש"ע, עמ' 2557ועמ'  1458 עמ', 442; התשס"ט, עמ' 1047ועמ'  362; התשס"ח, עמ' 3643ועמ' 
; 3390ועמ'  1196, עמ' 604; התשע"ד, עמ' 3449ועמ'  94; התשע"ג, עמ' 3186ועמ'  850; התשע"ב, עמ' 6038ועמ'  1825עמ' 

 .126התשע"ה עמ' 
 .142ס"ח התשס"ה, עמ'  3
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, בתוספת שווי ערך 2008-קדם צבאית לפי חוק המכינות הקדם צבאיות התשס"ח

 נקודה אחת; 

 2.8יינתן שיעור תמיכה בעבור לימודי תלמיד כולל יום שלם שיעמוד על ערך של  (4)

 1.68 בעבור לימודי תלמיד חו"ל יינתן שיעור תמיכה שיעמוד על ערך שלנקודות; 

 קודות;נ

 1.9יינתן שיעור תמיכה בעבור לימודי תלמיד כולל חצי יום שיעמוד על ערך של  (5)

 1.14נקודות; בעבור לימודי תלמיד חו"ל יינתן שיעור תמיכה שיעמוד על ערך של 

 נקודות;

יינתן שיעור תמיכה בעד לימודי תלמיד בישיבה גבוהה המעודדת שירות צבאי בעבור  (6)

 של התלמיד בישיבה ולפי המפורט להלן: חודשי הלימוד הראשונים  48

ומעלה מבין תלמידי שנתוני הגיוס יינתן  15%בישיבה שבה נמצא שיעור גיוס של  (א)

נקודות; בעבור לימודי תלמיד חו"ל  2.25שיעור תמיכה שיעמוד על ערך של 

 נקודות; 1.35יינתן שיעור תמיכה שיעמוד על ערך של 

ומעלה מבין תלמידי שנתוני הגיוס יינתן  30%)ב(  בישיבה שבה נמצא שיעור גיוס של    

נקודות; בעבור לימודי תלמיד חו"ל יינתן  2.5שיעור תמיכה שיעמוד על ערך של 

 נקודות; 1.5שיעור תמיכה שיעמוד על ערך של 

גיוס יינתן ומעלה מבין תלמידי שנתוני ה 45%)ג(  בישיבה שבה נמצא שיעור גיוס של    

נקודות; בעבור לימודי תלמיד חו"ל יינתן  3שיעור תמיכה שיעמוד על ערך של 

 נקודות; 1.8שיעור תמיכה שיעמוד על ערך של 

ומעלה מבין תלמידי שנתוני הגיוס יינתן  60%)ד( בישיבה שבה נמצא שיעור גיוס של    

יד חו"ל יינתן בעבור לימודי תלמ נקודות. 3.5שיעור תמיכה שיעמוד על ערך של 

 נקודות; 2.1שיעור תמיכה שיעמוד על ערך של 

)יא(  תוספת התמיכה בהתאם לניקוד המוגדל לפי פסקה )י( תהיה בעד הוצאות שכירות מבנים 

זמניים, או השקעה בהם בשל מעבר המוסד למבנה זמני, ובלבד שהמדינה אישרה למוסד סיוע 

בבניית מבנה קבע, שטרם הושלם, והמוסד יפעל לקידום המאמץ להשלמת בניית מבנה הקבע, 

 יו במלואו. ולעשות את המוטל על

)יב(  תוספת תמיכה למוסד, בעד הוצאות שכירת מבנים זמניים או השקעה בהם בשל מעבר המוסד 

 למבנה זמני, תינתן עד תום שנת התמיכה שלאחר המעבר למבנה הקבע." 

 

 2016הוראת שעה לשנת  .3

 יראו כאילו: 2016()י( למבחנים העיקריים, בשנת 6)14על אף האמור בסעיף 

 נקודות"; 1.9נקודות" בא "ערך של  1.2( במקום "ערך של 1)בפסקת משנה  (א)

 נקודות"; 2.85נקודות" בא "ערך של  1.8( במקום " ערך של 2בפסקת משנה ) (ב)

 נקודות"; 2.85נקודות" בא "ערך של  1.8( במקום "ערך של 3בפסקת משנה ) (ג)

 נקודות"; 2.66נקודות" בא "ערך של  1.68( במקום "ערך של 4בפסקת משנה ) (ד)

 נקודות"; 1.805נקודות" בא "ערך של  1.14( במקום "ערך של 5בפסקת משנה ) (ה)
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 נקודות"; 2.1375נקודות" בא "ערך של  1.35א( במקום "ערך של 6בפסקת משנה ) (ו)

 נקודות"; 2.375נקודות" בא "ערך של  1.5ב( במקום "ערך של 6בפסקת משנה ) (ז)

 נקודות"; 2.85של  נקודות" בא "ערך  1.8ג( במקום "ערך של 6בפסקת משנה ) (ח)

 נקודות". 3.325נקודות" בא "ערך של  2.1ד( במקום "ערך של 6בפסקת משנה ) (ט)

 

 

 . תחילה3

 (.2016בינואר  1תחילתו של תיקון זה ביום כ' בטבת התשע"ו )

 

     __________________ התשע"ז
 

  ____________________(2016)      
 ( 3-1888)חמ  

       ____________________ 
 נפתלי בנט        
 שר החינוך                    
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