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 לכבוד 

 ראשי הישיבות 
 ומנהלי המוסדות

 
 

 שלום רב,
 
 

  -הודעה על גיבוש טיוטת תיקון למבחני התמיכה בלימוד תורניהנדון: 
 תיקון שעות לימוד לאברכים

 
 

ם מצ"ב טיוטת נוסח לתיקון מבחני התמיכה בלימוד תורני ובפעולות מיוחדות למוסדות תורניי
 .בנושא תיקון שעות לימוד לאברכים

 
מטרת עיקר התיקון, לעודד אברכים ותיקים לעבור ולהשתלב בהדרגה בתעסוקה, מבלי לעזוב 

 .לחלוטין ובבת אחת את הלימודים התורניים
  

שנים אחרונות  3התיקון קובע כי ברירת המחדל לגבי אברכים שאינם דחויי גיוס, שלמדו לפחות 
-שעות בשבוע ל 35-יצומצמו שעות הלימוד בכולל מ  שנים רצופות, 4דשים מתוך חו 36ברציפות, או 

 לכולל עבור לימודים בהיקף זה. מבלי להוריד את היקף התמיכה שעות,  20
 

שעות בשבוע כדרישת חוק שירות בטחון, וכן הסדרי  40אברכים דחויי שירות ימשיכו ללמוד 
בשירות לאומי אזרחי יימשכו. תלמידים פטורי הלימודים חצי יום במחצית התמיכה למשרתים 

שעות )בכולל אחד או בשני חצאי  35שנות לימודים ימשיכו להידרש וללמוד  3שירות שלא השלימו 
 ימים בכוללים שונים(.

 .31.12.2024, ותוקפו עד ליום 1.09.2022תחילת הסדר חדש זה ביום 
סמכה ועדת התמיכות בנסיבות חריגות ביותר הו ,כמו כן, עודכנו הגדרות חקיקה ישנות. בנוסף לכך

ומנימוקים שירשמו, לאשר למוסד תורני להיתמך מעבר לשיעור הגידול המרבי משנה לשנה הקבוע 
 במבחנים.

 
 

ניתן למצוא את טיוטת הנוסח גם באתר החקיקה הממשלתי בכתובת: 
v.ilhttps://www.tazkirim.go )יש להשתמש בדפדפן כרום בלבד( 

 
 

כל המעוניין להשיג, להעיר או להציע הצעות בקשר לנוסח המוצע, מוזמן לעשות זאת באתר 
 073-3935292 –החקיקה הממשלתי או בפנייה בכתב לפקס שמספרו 

 .073-3935200לפרטים ניתן לפנות לטלפון שמספרו 
 

(. לאחר מועד זה, יגובש נוסח סופי 18.8.22פ"ב  )כ"א באב תשחמישי את הפניות יש להעביר עד ליום 
 של תיקון למבחנים, תוך התייחסות לפניות שנתקבלו עד למועד האמור.

 
 אין באמור לעיל משום התחייבות לקבל את ההערות או ההצעות לגופן, או לפרסם את התיקון.

 
 בכבוד רב,

 אגף בכיר מוסדות תורניים

https://www.tazkirim.gov.il/

