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חוק סיוע כלכלי לעידוד לומדי תורה וסטודנטים נזקקים, התשע"ז-2016*

מטרתושלחוקזהלעודדלומדיתורהוסטודנטיםנזקקיםבלימודיהםבאמצעותמתן1פמטרה
סיועכלכליעלפיאמותהמידההקבועותבחוקזהלגבילומדיתורה,ועלפיהוראות
חוקהמועצהלהשכלהגבוהה,התשי"ח-8פר11,ושיקולדעתהשלהמועצהלהשכלה

גבוהה,כמשמעותהבאותוחוק,לגביסטודנטיםפ

בחוקזה-2פהגדרות

"דירה"-כהגדרתהבחוקהמכר)דירות(,התשל"ג-73ר21;

"הכנסה"-הכנסהמהמקורותהמפורטיםבסעיף2לפקודתמסהכנסה3,אףאםהופקה,
נצמחה,אוהתקבלהמחוץלישראל,למעטתמיכההניתנתללומדתורהמהכולל,

ולרבות-

גמלהכהגדרתהבחוקהביטוחהלאומי,למעטקצבתילדיםהמשתלמת )1(
לפיסימןב'בפרקד'ולמעטגמלהבשלילדנכההמשתלמתלפיסימןו'בפרקט'

לאותוחוק;

גמלהלפיחוקהבטחתהכנסה,התשמ"א-80ר41; )2(

מלגההמשתלמתללומדתורהבשלהיותוחוקרבמכוןמחקרתורני;לעניין )3(
זה,"מכוןמחקרתורני"ו"מלגה"-כהגדרתםבסעיףר)ר2(לפקודתמסהכנסה;

"חוקהביטוחהלאומי"-חוקהביטוחהלאומי,התשנ"ה-פרר1פ;

"חוקשירותביטחון"-חוקשירותביטחון]נוסחמשולב[,התשמ"ו-86ר61;

"כולל","כולליוםשלם"ו"כוללחצייום"-כמשמעותםבמבחניהתמיכה;

"לומדתורה"-אזרחישראליאותושבישראלהלומדבכולליוםשלםאובשניכוללים
חצייום,בהיקףשעותכמפורטלהלן,לפיהעניין:

אםניתןלגביוצודחייתשירותלפיסעיף22באו26יחלחוקשירותביטחון- )1(
בהיקףשלאיפחתמהיקףהשעותהנדרשלפיסעיף26כג)א()1(לאותוחוק)בפסקה
זו-ההיקףהנדרש(,ואםהואנמצאבהכשרהתעסוקתיתמיועדתכאמורבסעיף
26יגלחוקשירותביטחון-בהיקףשלאיפחתמההיקףהנדרשבהפחתתמספר
השעותשבהןהואנמצאבהכשרהתעסוקתיתמיועדתולכלהיותרבהפחתתפ1

שעותבשבוע;

אםלאניתןלגביוצודחייתשירותכאמורבפסקה)1(- )2(

אםהואלומדבכולליוםשלם-בהיקףשלאיפחתמ–פ3שעות )א(
שבועיות;

אםהואלומדבשניכולליםחצייום-בהיקףשלאיפחתמ–40שעות )ב(
שבועיות;

התקבלבכנסתביוםכ"ובכסלוהתשע"ז)26בדצמבר2016(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק *
הממשלה-פ107,מיוםכ"ובתמוזהתשע"ו)1באוגוסט2016(,עמ'1466פ

ס"חהתשי"ח,עמ'1ר1פ 1

ס"חהתשל"ג,עמ'6ר1פ 2

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120פ 3

ס"חהתשמ"א,עמ'30פ 4

ס"חהתשנ"ה,עמ'210פ פ

ס"חהתשמ"ו,עמ'107פ 6
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"מבחניהתמיכה"-מבחניםלחלוקתכספיםלצורךתמיכהשלמשרדהחינוךבמוסדות
תורניים-לימודופעולות,שקבעהשרבתוקףסמכותולפיסעיף3אלחוקיסודות

התקציב,התשמ"ה-פ8ר71;

"קטין"-כמשמעותובחוקהכשרותהמשפטיתוהאפוטרופסות,התשכ"ב-62ר81;

"השר"-שרהחינוךפ

זכאותלומדתורה
לקבלתסיוע

כלכלי

לומדתורהיהיהזכאילקבלתסיועכלכליבהתאםלהוראותחוקזה,אםמתקיימים3פ )א(
לגביוכלאלה)בחוקזה-לומדתורהזכאי(:

בחזקתושללומדהתורהשלושהילדיםקטיניםלפחות; )1(

לומדהתורה,בתזוגווילדיוהקטיניםאינםבעליםשלדירה,למעטדירה )2(
אחתהמשמשתלמגורים,ואינםבעליםשלקרקעשערכהעולהעל36,000שקלים
חדשים,ולאהיובבעלותםדירהאוקרקעכאמורבמהלךהשנהשקדמהלהגשת

הבקשהלקבלתסיועכלכלילפיסעיף4;

לומדהתורה,בתזוגווילדיוהקטיניםאינםבעליםשלרכבמנועיששוויו )3(
עולהעל000,פ2שקליםחדשיםאוסכוםאחרשייקבעבתקנות,ואינםבעלי

מניותבחברה;לענייןזה-

"בעליםשלרכבמנועי"-לרבותמישנוהגברכבהמנועימנהגבעליםאףאם
אינורשוםכבעליו;

"רכבמנועי"-כהגדרתובפקודתהתעבורהר,למעטרכבהמשמשאתילדוהנכה
שללומדהתורהשנקבעהלוזכאותלניידותלפיחוקהביטוחהלאומי,
ולמעטרכבהמשמשאתלומדהתורה,בתזוגו,הוריהםאוילדיהםלשם
קבלתטיפולרפואיהניתןמחוץלביתם,לפיתכניתטיפוליםשנקבעהמראש
אוששפעמיםבחודשלפחות,במהלךתקופהשלשלושהחודשיםלפחות;

הכנסה - זה )בסעיף יחד זוגו, בת ושל התורה לומד של ההכנסה סך )4(
משותפת(אינועולהעל14,400שקליםחדשיםלשנהפ

עלאףהאמורבסעיףקטן)א()4(,לומדתורהשמתקיימיםלגביוהתנאיםהמפורטים )ב(
בפסקאות)1(עד)3(שלאותוסעיףקטןיהיהזכאילקבלתסיועכלכליבהתאםלהוראות
חוקזהאףאםסךההכנסההמשותפתעולהעל14,400שקליםחדשיםלשנה,ובלבד
שאינועולהעל30,000שקליםחדשיםלשנה,ואולםהואיהיהזכאילקבלתסיועכלכלי
כאמוררקבעדהחודשיםשבהםההכנסההמשותפתאינהעולהעל1,200שקלים

חדשיםלחודשפ

בקשהלקבלת
סיועכלכלי

בקשהלקבלתסיועכלכלילפיחוקזהתוגשלמשרדהחינוך,אחתלשנה,לאיאוחר4פ
מהמועדשהורהעליוהשראומישהשרהסמיכולכךפ

סכוםהסיוע
הכלכליללומדי

תורה

בסעיףזה,"התקציבהשנתי"-התקציבהשנתיהמיועדלמתןסיועכלכליללומדיפפ )א(
תורהזכאיםכפישנקבעבחוקהתקציבהשנתיכמשמעותובחוקיסודותהתקציב,

התשמ"ה-פ8ר1פ

סכוםהסיועהכלכליהשנתילמתןסיועללומדיתורהזכאיםייקבעבחוקהתקציב )ב(
השנתיפ

"מבחניהתמיכה"-מבחניםלחלוקתכספיםלצורךתמיכהשלמשרדהחינוךבמוסדות
תורניים-לימודופעולות,שקבעהשרבתוקףסמכותולפיסעיף3אלחוקיסודות

התקציב,התשמ"ה-פ8ר71;

"קטין"-כמשמעותובחוקהכשרותהמשפטיתוהאפוטרופסות,התשכ"ב-62ר81;

"השר"-שרהחינוךפ

לומדתורהיהיהזכאילקבלתסיועכלכליבהתאםלהוראותחוקזה,אםמתקיימים3פ )א(
לגביוכלאלה)בחוקזה-לומדתורהזכאי(:

זכאותלומדתורה
לקבלתסיוע

כלכלי

בחזקתושללומדהתורהשלושהילדיםקטיניםלפחות; )1(

לומדהתורה,בתזוגווילדיוהקטיניםאינםבעליםשלדירה,למעטדירה )2(
אחתהמשמשתלמגורים,ואינםבעליםשלקרקעשערכהעולהעל36,000שקלים
חדשים,ולאהיובבעלותםדירהאוקרקעכאמורבמהלךהשנהשקדמהלהגשת

הבקשהלקבלתסיועכלכלילפיסעיף4;

לומדהתורה,בתזוגווילדיוהקטיניםאינםבעליםשלרכבמנועיששוויו )3(
עולהעל000,פ2שקליםחדשיםאוסכוםאחרשייקבעבתקנות,ואינםבעלי

מניותבחברה;לענייןזה-

"בעליםשלרכבמנועי"-לרבותמישנוהגברכבהמנועימנהגבעליםאףאם
אינורשוםכבעליו;

"רכבמנועי"-כהגדרתובפקודתהתעבורהר,למעטרכבהמשמשאתילדוהנכה
שללומדהתורהשנקבעהלוזכאותלניידותלפיחוקהביטוחהלאומי,
ולמעטרכבהמשמשאתלומדהתורה,בתזוגו,הוריהםאוילדיהםלשם
קבלתטיפולרפואיהניתןמחוץלביתם,לפיתכניתטיפוליםשנקבעהמראש
אוששפעמיםבחודשלפחות,במהלךתקופהשלשלושהחודשיםלפחות;

הכנסה - זה )בסעיף יחד זוגו, בת ושל התורה לומד של ההכנסה סך )4(
משותפת(אינועולהעל14,400שקליםחדשיםלשנהפ

עלאףהאמורבסעיףקטן)א()4(,לומדתורהשמתקיימיםלגביוהתנאיםהמפורטים )ב(
בפסקאות)1(עד)3(שלאותוסעיףקטןיהיהזכאילקבלתסיועכלכליבהתאםלהוראות
חוקזהאףאםסךההכנסההמשותפתעולהעל14,400שקליםחדשיםלשנה,ובלבד
שאינועולהעל30,000שקליםחדשיםלשנה,ואולםהואיהיהזכאילקבלתסיועכלכלי
כאמוררקבעדהחודשיםשבהםההכנסההמשותפתאינהעולהעל1,200שקלים

חדשיםלחודשפ

בקשהלקבלתסיועכלכלילפיחוקזהתוגשלמשרדהחינוך,אחתלשנה,לאיאוחר4פ
מהמועדשהורהעליוהשראומישהשרהסמיכולכךפ

בקשהלקבלת
סיועכלכלי

בסעיףזה,"התקציבהשנתי"-התקציבהשנתיהמיועדלמתןסיועכלכליללומדיפפ )א(
תורהזכאיםכפישנקבעבחוקהתקציבהשנתיכמשמעותובחוקיסודותהתקציב,

התשמ"ה-פ8ר1פ

סכוםהסיוע
הכלכליללומדי

תורה

סכוםהסיועהכלכליהשנתילמתןסיועללומדיתורהזכאיםייקבעבחוקהתקציב )ב(
השנתיפ

ס"חהתשמ"ה,עמ'60פ 7

ס"חהתשכ"ב,עמ'120פ 8

דינימדינתישראל,נוסחחדש7,עמ'173פ ר
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סכוםהסיועהכלכליהחודשישישולםללומדתורהזכאילפיחוקזהיהיה1,040 )ג(
שקליםחדשיםפ

עלאףהאמורבסעיףקטן)ג(,עלהבשנהמסוימתמספרלומדיהתורההזכאים )ד(
שהגישובקשהלסיועכלכליולאניתןבשלכךלתתסיועכלכליחודשיבאותהשנה
לכללומדתורהזכאיבסכוםהנקובבאותוסעיףקטןתוךעמידהבמסגרתהתקציב
השנתי,יינתןלכלאחדמלומדיהתורההזכאים,באותהשנה,סיועכלכליחודשיבסכום

מופחת,אחיד,אשריחושבבהתאםלמסגרתהתקציבכאמורפ

התקציבהשנתישייקבעללומדיתורהכאמורבסעיףפלאיעלהעל82%מתקציבקרן6פסיועלסטודנטים
הסיועבמענקיםוהלוואותלסטודנטיםבמוסדותלהשכלהגבוהה,הפועלתמכוחסעיף
פ2בלחוקהמועצהלהשכלהגבוהה,התשי"ח-8פר1,באופןשיבטיחשתקציבהקרןיהיה

גבוהב–21%לפחותמסכוםהסיועשנקבעלפיסעיף4)ב(פ

תקופתהזכאות
שללומדתורה

לקבלתסיוע
כלכלי

סיועכלכלילפיחוקזהיינתןללומדתורהזכאילתקופהשלחמששניםמהמועדשבעדו7פ
החללקבללראשונהאתהסיועהכלכליכאמורפ

משרדהחינוךיקזזמסכוםהסיועהכלכליהמגיעללומדתורהזכאילפיחוקזה,8פקיזוז )א(
כלסכוםשהשתלםלושלאכדיןפ

איןבהוראותסעיףקטן)א(כדילפגועבאמצעיגבייהאחריםשהמדינהמוסמכת )ב(
לנקוטלפיכלדיןלשםגבייתהסכוםשהשתלםללומדתורהזכאישלאכדיןפ

השרממונהעלביצועחוקזהוהוארשאי,בהסכמתשרהאוצרובאישורועדתהכספיםרפביצועותקנות
שלהכנסת,להתקיןתקנותבכלענייןהנוגעלביצועופ

שינויהיקפישעות
הלימודבכולל

השרבהסכמתשרהאוצרובאישורועדתהכספיםשלהכנסת,רשאי,בצו,לשנותאת10פ
היקפישעותהלימודהנקוביםבפסקה)2(להגדרה"לומדתורה",לפיהענייןפ

תחילהוהוראות
מעבר

תחילתושלחוקזהביוםג'בטבתהתשע"ז)1בינואר2017()להלן-יוםהתחילה(פ11פ )א(

מתקופתהזכאותהמרביתכאמורבסעיף7יופחתותקופותאלה: )ב(

התקופהשבהלומדהתורהקיבלקצבהאומלגהממשרדהחינוךבתקופה )1(
31( 2011(עדיוםי"טבטבתהתשע"ו )1בינואר שמיוםכ"הבטבתהתשע"א

בדצמברפ201(;

התקופהשמיוםכ'בטבתהתשע"ו)1בינואר2016(עדיוםהתחילהפ )2(

לומדתורהשהסתיימהתקופתזכאותולפיסעיף7בתקופהשמיוםהתחילהועד )ג(
יוםט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר2020()בסעיףקטןזה-תקופתהמעבר(,בשלכך
שהובאהבחשבוןלפיהוראותסעיףקטן)ב()1(התקופהשבהקיבלקצבהאומלגה,יהיה
זכאילקבלסיועכלכליחודשיבסכוםהשווהלתקציבלמימוןהוראתהמעברשיחולק
ביןכלללומדיהתורההזכאיםלסיועכלכלילפיסעיףקטןזהבאותהשנתתקציבחלקי
שנייםעשר,ובכלמקרהלאיותרמ–1,040שקליםחדשיםלחודש,ובלבדשיעמודבתנאי
הזכאותלפיחוקזה;בסעיףקטןזה,"תקציבלמימוןהוראתהמעבר"-סכוםשייקבע,

מתוךהסכוםשייקבעלפיסעיףפ)ב(,לגביכלאחתמהשנים2017עד2020פ
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