
 בס"ד

                                                 2022אל: מגיש הבקשה לסיוע לשנת 

                                                                            שלום רב

 .2022התבקשתם להצהיר על ההכנסות הצפויות בשנת , שהגשתם למשרדנו, 2022בטופס הבקשה לשנת 

 כםהנ, המזכות לסיוע, 2022צפויות בשנת גובה ההכנסות ה ,מנת לוודא כי תנאי החוק הובנו על ידכם כראוי לענייןעל 
 .0733935298' לפקס, או    kohelet@education.gov.il  למייל ולשולחו חזרהלמלא את טופס ההצהרה,  יםמתבקש

 .2022לא תאושר זכאותכם לסיוע לשנת  –במידה ולא תתקבל תגובתכם 

 לידיעתכם !

 לשנה, ₪  14,400(, אינן עולות על 18של האברך + בת זוגו + ילדיו )עד גיל  השנתיות המשותפותההכנסות אם   .  1
 חודשי השנה. זכאי לסיוע לכל        

           לסיוע תאושר רק הזכאות ₪,  30,000אינן עולות על אך ₪  14,400 עולות על המשותפות השנתיות אם ההכנסות   .  2
 ש"ח לחודש.   1,200לא עלו על  ,חודשים בהם ההכנסות המשותפות החודשיותעבור ה       
 לא תאושר זכאות לסיוע לכל השנה. -₪  30,000כאשר סך כל הכנסות המשותפות השנתיות, עולות על     .3

 : תשלומי קצבת ילדים ומלגת הלימודים מהכולל, אינם נחשבים בכלל חישוב ההכנסות המשותפות. הערה

 בברכה

 תחום הסיוע ללומדי תורה

 אגף מוסדות תורניים  -משרד החינוך 

 

 תאריך                                                                                                     אל: משרד החינוך

 סיוע כלכלי ללומדי תורה. –אגף מוסדות תורניים 

 

 2022יות בשנת צפוה -( 18וילדיו )עד גיל מעבודה של האברך ובת הזוג הצהרה על הכנסות הנדון:  

 .2022כי לא צפויות לנו הכנסות מעבודה בשנת  יםמצהיר והרינ         

 : 2022על ההכנסות הצפויות לנו בשנת להלן,  יםמצהיר והרינ         

 הכנסות אברך/בת הזוג:

 ₪                      שנתית )ברוטו(הכנסה               מס' חודשי העסקה:                                            מקום עבודה:  

 ₪                     הכנסה שנתית )ברוטו(              מס' חודשי העסקה:                                             מקום עבודה:  

 ₪                     הכנסה שנתית )ברוטו(              מס' חודשי העסקה:                                             מקום עבודה:  

 ₪                           הכנסה שנתית               :                                  שם העסק עסק עצמאי:   

 

יתברר,  במאגרי מידע שוניםיבצע  משרדכםבדיקות שה ובעקבותלסיוע  נובמידה ותאושר זכאותגם כי  נוידוע ל

בצירוף הפרשי הצמדה וריבית. , ש להחזירדרנלהשיב את הכספים ש יםמתחייב ואנ, בתנאי הזכאות נוכי לא עמד

עלול לנקוט באמצעים  משרד החינוך, שיב את הכספיםנולא  לסיוע נובאם יוחלט לשלול את זכאותידוע לנו כי 

 העומדות בפניו.להשבת הסכומים בכל הדרכים 

כי העלמת  נוידוע לו , הינם מלאים ונכונים2022לסיוע לשנת בקשה הבטופס   נוכי הפרטים שמסר יםרמצהי ואנ
 פרטים היא עבירה על החוק.

עליהם נתונים בשיחולו על כל שינוי , אגף מוסדות תורניים במשרד החינוךאת מידית לעדכן  יםמתחייב והרינ
 .הבקשהבטופס  נותהצהר

 חתימה                                        ת"ז                                             שם האברך                

 חתימה                                          ת"ז                                           שם בת הזוג              
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