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משרד החינוך

אגף בכיר מוסדות תורניים

קול קורא להגשת בקשות סיוע כלכלי 
לעידוד לומדי תורה נזקקים לשנת 2022

משרד החינוך מתכבד להודיע כי ניתן להגיש בקשות לסיוע לפי החוק לסיוע כלכלי לעידוד לומדי תורה וסטודנטים נזקקים התשע"ז-2017, 
)להלן-החוק( לשנת התקציב 2022. 

להלן עיקרי תנאי הזכאות לסיוע ללומדי תורה נזקקים לפי החוק:
לומד תורה, הורה לשלושה ילדים קטינים לפחות, אשר מדווח כנדרש כלומד יום שלם או שני חצאי יום בכולל/ים הנתמך/ים בעבור לימודיו 
על ידי המשרד, זכאי לסיוע בתנאים הבאים: ההכנסות המשותפות של לומד התורה, אשתו וילדיו הקטינים )למעט המלגה מהכולל( אינן 
עולות על 14,400 ₪ בכל השנה )לעניין זה, כל מרכיבי השכר נלקחים בחשבון -שכר ברוטו(. כל תשלום מהביטוח הלאומי נלקח בחשבון 
בחישוב ההכנסות המשותפות למעט קצבת ילדים וקצבת נכות עבור ילד ואין בבעלותם נדל”ן מה-1.1.2021 - מלבד דירת מגורים אחת.
לומד תורה זכאי לסיוע כלכלי אף אם בבעלותו, בבעלות בת זוגו או ילדיו עד גיל 18, רכב מנועי אשר שוויו אינו עולה על 25,000 ₪, או 

אם נוהגים ברכב כגון זה מנהג בעלים. שווי הרכב ייקבע לפי מחירון "לוי יצחק" כפי שיפורסם בחודש ינואר 2022.
סכום הסיוע לזכאים לא יעלה על 1,040 ₪ לחודש, במהלך שנת זכאות.

תקופת הזכאות לסיוע
לפי החוק לומדי התורה העומדים בכל תנאי הזכאות יהיו זכאים לסיוע במשך 5 שנים מלאות )60 חודשים(. התקופות שבהן התקבלו 

מלגות לפי החלטות ממשלה קודמות בשנים 2011-2016, ולפי החוק החל משנת 2017, יימנו בכלל 60 החודשים. 
למען הסר ספק, לומדי תורה שקיבלו סיוע במשך 5 שנים, בחוק, לא יהיו זכאים להמשך קבלת סיוע. 

www.education.gov.il/mt :ניתן לעיין בנוסח החוק ובתנאי הזכאות, באתר האגף בכתובת

ניתן להגיש את טופס הבקשה לשנת 2022 והמסמכים הנדרשים, באמצעות טופס מקוון בלבד. 
טופס זה מאפשר לכם להזין במחשב, באמצעות האינטרנט, את הפרטים המבוקשים, לצרף את המסמכים הנדרשים ובסיום ההזנה יש  

  https://kohelet.edu.gov.il :לשלוח אותו באופן מקוון. את הכניסה לטופס המקוון ניתן למצוא בלינק
באפשרותכם לקבל תמיכה טכנית בהגשת הטופס המקוון ע"י יצירת קשר עם נציג שירות באמצעות דואר אלקטרוני:    

kohelethelp@education.gov.il – יש לפרט במייל את סיבת הפנייה ואת פרטי המבקש )שם, ת"ז, טל' נייד(.

מועד הגשת הבקשות: הגשת הבקשות באמצעות טופס המקוון תתאפשר החל מיום כ"ה בתשרי התשפ"ב 1/10/2021
                                      יש לסיים את שליחת טופס המקוון, עד יום  כ"ו בכסלו התשפ"ב 30.11.2021,  בשעה 24:00.

                                      לאחר מועד זה, תיסגר האפשרות להגיש בקשה לסיוע לשנת 2022.
באחריות כל לומד תורה, הרואה עצמו זכאי לסיוע, לדאוג להגיש טופס בקשה לסיוע במועד.

עמדת שרות עצמי
א. האגף מעמיד לרשות המבקשים שאין להם נגישות למחשב, עמדת שרות עצמי בה יהיה ניתן להגיש בקשה מקוונת.

ב. הפעילות בעמדה תתאפשר בזמני שעות קבלת הקהל הקבועים של האגף )בכפוף לקבלת הקהל בעת משבר הקורונה(.
ג. על המבקש להגיע עם תעודת הזהות שלו, מכשיר טלפון נייד וכל המסמכים הנדרשים לצורך הגשת הבקשה.

לתשומת לב המבקשים, רק אחת לשנה ניתן להגיש בקשה לסיוע. בקשות שלא ישלחו עד המועד האמור יידחו, ולא ניתן יהיה להגיש 
בקשה במועד אחר ולקבל סיוע ללומדי תורה בכל שנת 2022, עד לפרסום מועד נוסף להגשת בקשות לקראת שנת 2023 .

הבקשות לסיוע יובאו להחלטת ועדת הסיוע הכלכלי ללומדי תורה במשרדנו. הוועדה תבחן את זכאות המבקשים ותאשר את הזכאות 
לסיוע ואת סכום הסיוע החל מחודש ינואר 2022, בהתחשב במספר הזכאים, ובתקציב שיוקצה לקרן הסיוע.
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