
 

 

 
                                                                           עיקרי תנאי הזכאות לסיוע כלכלי ללומדי תורה

 
 

הזכאי לומד תורה  .הנמצאים בחזקתו לפחות קטינים ילדים לשלושה הורה והוא ,המחזיק דרכון זר ישראל תושב או ישראלית אזרחות בעל זכאי לסיוע
  כוללים חצי יום הנתמכים בידי האגף. 2שעות למי שקיבל פטור משירות צבאי, במסגרת כולל יום שלם או  35שעות לדחוי שירות או  40בהיקף של 

 

 שלם יום כתלמיד הלימודים במסגרת, הלימודים מוסד"י ע 1/1/2023 בתאריך תקין דיווחהתנאים לזכאות לסיוע כלכלי הינו שלומד התורה מדווח  אחד
 התורה ללומד סיוע ישולם לא, ותקין סדיר יהיה לא התורה לומד לימודי על המוסד שדיווח ככל ים ע"י המשרד./הנתמךים /בכולל ימים חצאי שני או

עלול שלא  ,התמיכה במוסד , אי אישור תמיכה למוסד או הפסקתכל סיבה שהיא, לרבות דיווח שגויאי דיווח של המוסד על הלומד מ .תקופה באותה
 קבלת הסיוע. לאפשר

 

 :הכנסות
 

  .להלן המפורט על עולה אינה המשותפת שהכנסתם או עובדים אינם זוגו ובת הוא אם לסיוע זכאי התורה לומד, החוק פי על
  ללא תלות במספר הילדים. ,2023לשנת  ברוטושל שני בני הזוג משותפת הכוללת הכנסה  -משותפת" "הכנסה 
  ., אלא בהכנסה כוללתהכנסה לנפשמדובר בלא יובהר ש

 

       בכפוף, 3202 שנת לכל סיוע לקבלת זכאי יהיה התורה לומד, ()ברוטו ₪ 14,400 על תעלה לא, 3202 שנת לכל המשותפת שההכנסה ככל  . א
 .הזכאות תנאי ביתר לעמידה      

 כל                 ב חודש מדי ההכנסה תיבדק ,)ברוטו( ₪ 30,000-מ נמוכה אך )ברוטו(, ₪ 14,400 על תעלה 3202 שנת לכל המשותפת שההכנסה ככל .  ב
 .2023 שנת     
 , בחודש )ברוטו( ₪ 1,200 על עולה אינה, הזוג בני שני של המשותפת ההכנסה שבהם החודשים בגין סיוע לקבלת זכאי יהיה התורה לומד     

 .הזכאות תנאי ביתר לעמידה ובכפוף     
 בעבור  לסיוע זכאות לא תאושר, )ברוטו( ₪ 7,500 על תעלה 3/2023-1בכל החודשים הצפויות להתקבל  תומשותפה ותהכנססכום כל ש כלכ.   ג

 .3202 שנת כל     
 .3202 שנת כלבעבור  לסיוע זכאות תשלול ,)ברוטו( ₪ 30,000 על העולה 3202שנת  לכל משותפת הכנסה .  ד
 ביגוד, הבראה וכד'(. ,לרבות כל ניכויי החובה והתוספות )נסיעות, טלפון ,ברוטונלקחים בחשבון כל מרכיבי השכר , ההכנסה גובה בחינת לצורך  . ה

  ., למעט קצבת ילדים וקצבת נכות עבור ילדההכנסהגובה לבחינת לקח בחשבון ית המוסד לביטוח לאומיכן, כל גמלה או קצבה מן כמו      
 .מהכולל לימודים מלגתלקח בחשבון יבבחינת הכנסות לומד התורה, לא ת     

 ₪,  30,000 -ל ₪ 14,400 בין היא השנתית המשותפת ההכנסה. כאשר השנתית ההשתכרות לבחינת בחשבון נלקחים וביגוד הבראה תשלומי  . ו
    המחולק הסכום, 2023 בשנת התורה לומד משפחת בני יעבדו בהם העבודה חודשי במספר יחולק, וביגוד הבראה תשלומי של הכולל הסך     
 .חודש בכל השתכרותה סכוםל יתווסף     

 לצורך בחינת גובה ההכנסה השנתית, יכולים להילקח בחשבון גם תשלומים, כגון: פיצוי פיטורין, קופת גמל, קרן השתלמות, ביטוחים.  . ז
 

 ן"נדל
 

  הזכויות או הבעלות כי מניעה אין. לסיוע זכאי ולהיות, ביתו בני ועבור עבורו אחת מגורים בדירת זכויות או בבעלות להחזיק זכאי תורה לומד . א
 .18 גיל עד הילדים מן אחד או הזוג בת ש"ע רשומה תהיה ,המשפחה של המגורים דירת על     

 אין מניעה כי דירת מגוריו של לומד התורה תושכר, ולומד התורה ומשפחתו יחיו בדירה שכורה אחרת. קביעת גובה דמי השכירות שאינם  .  ב
   שוללים זכאות לסיוע נמצאת בבדיקה באגף. עם סיום הבדיקה, נעדכן את מגישי הבקשות.     
   ותשולל, המגורים דירתל בנוסף, ממנובנכס או בחלק  חוזית זכות, מפתח בדמי דירה: כגון ,221.1.20-מ החל בנכס או בדירה זכויות או בעלותג.   
 .לעיל שצוין כפי שכירות זכות למעט ,למלגה הזכאות את     

 .אחרת דירה של לרכישה דירה של מכירה בין חפיפה של במקרה למשרדנו לפנות יש - דירות בין מעבר .  ד
 .₪ 36,000 על עולה אינו הקרקע שווי כן אם אלא, לסיוע הזכאות את שוללת ,משפחתו מבני אחדשל  או התורה לומד של בקרקע זכות .  ה
 .לסיוע זכאות מונעת בחברה במניות בעלות  .  ו
 

 רכב
 

  אם או, ₪ 25,000 על עולה אינו שוויו אשר מנועי רכב, 18 גיל עד ילדיו או זוגו בת בבעלות, בבעלותו אם אף כלכלי לסיוע זכאי תורה לומד   .א
 שלל הזכות לסיוע.יח, ת"ש 25,000אם שווי הרכב עולה על  .בעלים מנהג זה כגון ברכב נוהגים     

  הרכב שווי. הבקשה לטופס הרכב רישיון צילום יצרף, בעלים מנהג בו שנוהגים או רכב משפחתו בן בבעלות או בבעלותו אשר תורה לומד  . ב
 .1/2023 חודש לפי" יצחק"לוי  למחירון בהתאם יוערך     

 לצורך ילדו הנכה אשר נקבעה לו קצבת ניידות לפי חוק הביטוח הלאומי ₪,  25,000כי לומד תורה זכאי להחזיק ברכב ששוויו עולה על  יצוין   .ג
 משמש אותו, את בת זוגו, את הוריו או ילדיו לשם קבלת טיפול רפואי הניתן מחוץ לבית לפי תכנית טיפולים שנקבעה מראש או  הרכב או אם     
   בו לנהוג או רפואיות מסיבות ברכב להחזיק תורה לומד של בקשתו. לפחות חודשים שלושה של תקופה במהלך, לפחות בחודששש פעמים      
 .המשרד לאישור וכפופה במשרד לקבלו שניתן טופס גבי עלתוגש  ,בעלים מנהג     

 

 תקופת הזכאות לסיוע
 

 (. חודשים 60) מלאותשנים  5 במשך לסיוע זכאים יהיו הזכאות תנאי בכל העומדים התורה לומדי
 . החודשים 60 בכלל יימנו, 2017ולפי החוק החל משנת  ,2011-2016בשנים  קודמות ממשלה החלטות לפי מלגות התקבלו שבהן התקופות

, הסיוע לקבלת חודשים 60 מלאות עד, ₪ 1,040 א יעלה עלשל בגובה חודשי לסיוע זכאים, שנים 5 של זכאותם תקופת הסתיימה שטרם התורה לומדי
 .לעניין המוקצה לתקציב בכפוף

 .2023זכאים לקבל סיוע החל משנת לא יהיו , 2022שנים עד לתום שנת  5למען הסר ספק, לומדי תורה שקיבלו סיוע במשך 
 
 

 .הקובע הוא החוק, תורה ללומדי הסיוע חוק לבין, זה הסבר בין סתירה של במקרה
 

  


