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                   גתשרי התשפ" ז'    ,בס"ד                                                                                                                                                        
 2022באוקטובר  2

 2023לשנת  בקשה לסיועהמגיש   אל: 

 

 שלום רב

 3220לשנת לסיוע כלכלי ללומדי תורה נזקקים  ההגשת בקשהנדון:  
 

 

 .2023לשנת לסיוע ללומדי תורה נזקקים  שהכי ניתן להגיש בקאגף מוסדות תורניים מודיע 
   .באופן מקוון הלהגיש בקשן בהתאם לתנאי הזכאות, מוזמ, 2023לשנת לקבלת הסיוע  זכאי ועצמ הלומד תורה הרוא

 באמצעות טופס ידני., בקשהאת הלהגיש  אין אפשרות
 

 

 המועד הגשת הבקש           
 210/202/2- גתשרי התשפ"ב ז'  החל מיום מקוון תתאפשרבאמצעות טופס לסיוע  ההגשת הבקש           
 .23:59בשעה  , 2202/11/30-   גכסלו התשפ"ב ו'    , עד יוםלמשרדנו טופס המקווןה שליחת םולסי המועד האחרון           

 .2023לאחר מועד זה, תיסגר האפשרות להגיש בקשה לסיוע לשנת            
 

 טופס מקוון   
 ,הנדרשיםלהזין במחשב, באמצעות האינטרנט, את הפרטים המבוקשים, לצרף את המסמכים  מאפשרהמקוון טופס ה   

באפשרות המגיש להדפיס או לשמור  –לשלוח אותו באופן מקוון למשרדנו )המערכת תנפיק למגיש "אישור הגשה"  ובסיום
 הגשה" במחשב(. את "אישור

  https://kohelet.edu.gov.il  את הכניסה לטופס המקוון ניתן למצוא בלינק:            
 

 תמיכה טכנית             

 רות באמצעות דואר אלקטרוני:    יע"י יצירת קשר עם נציג ש ,המקוון בהגשת הטופס טכנית תמיכהקבל פנות ולל ניתן          
          kohelethelp@education.gov.il – טל' נייד(.את סיבת הפנייה ואת פרטי המבקש )שם, ת"זל יבמיפרט יש ל , 
 .הטופס מילוי טרם ,האוכלוסין ברשות להההפע תהליך את בצעל יש הופעלה, לא שעדיין ביומטרית, זהות תעודת ברשותך אם          

 

 רות עצמייעמדת ש
 ת.מקוונה בקשאת הבה יהיה ניתן להגיש רות עצמי ישאין להם נגישות למחשב, עמדת שהאגף מעמיד לרשות המבקשים 

של המבקש,  תעודת זהותיש להגיע עם . של האגף בלבדשעות קבלת הקהל הקבועים הפעילות בעמדה תתאפשר בזמני 
 כל המסמכים הנדרשים לצורך הגשת הבקשה.עם נייד ו מכשיר טלפון

 

    הנחיות כלליות   
   

 בקשה לסיוע תוגש אחת לשנה בלבד. (1
  ..32021.1בתאריך מותנת בכך שלומד התורה, עומד בכל התנאים הקבועים בחוק , 3202לשנת הזכאות לתשלומי הסיוע  (2
 במקרה של סתירה בין הסבר זה, לבין חוק הסיוע ללומדי תורה, החוק הוא הקובע. (3
ועית, בזמני המענה הטלפוני לרשותכם עובדי היחידה המקצבכל שאלה או בירור בכל הקשור לתנאי הזכאות, יעמדו  (4

 ., בכפוף לאפשרויות קבלת הקהל בעת משבר הקורונההקהלוקבלת 
 מדי התורה, בתחילת כל חודש העוקב.בחשבונות הבנק של לולזכאים תשלומי הסיוע החודשי, יופקדו  (5
)בתחילת חודש  בסיום בדיקות הזכאות מכתב  על החלטת המשרד לאשר או לדחות את הבקשה, ישלח למגיש הבקשה (6

2/2023.) 
 ף: משרד החינוך, , תנאי הזכאות לסיוע והקישורים ללינקים הנ"ל נמצאים באתר האגהבקשה טופסההנחיות למילוי  (7

 תורניים, סיוע ללומדי תורה.אגף מוסדות 
 
                 ב ב ר כ ה,                                                                                                                                                     

 
 

 מאיר כהן                                                                                                                                                    
 מנהל תחום                                                                                                                                                   

 

 

 

 9548323ירושלים, מיקוד  20רח' בית הדפוס משרד החינוך, אגף מוסדות תורניים,  :כתובת המשרד         
 12.00-10.00יום ב':   ,14.30-13.00א', ד', ה': : בימים זמני קבלת קהל            

 (3)שלוחה  3935200-073טל' . 15.00-13.00יום ב':  , 12.00-010.0א', ד', ה':  :זמני מענה טלפוני בימים         
        www.education.gov.il/mt כתובת אתר המשרד:   www.gov.il: כתובת אתר ממשל זמין         
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