
  בס"ד

  

  

  לקהל לקוחותינו שלום רב,

  ברצוננו להודיעכם כי פורסם חוזר אגף מוסדות תורניים לשנת הלימודים תשע"ז.

  להלן עיקרי השינויים ביחס לשנה"ל תשע"ו:

  

  ₪ . 464 - עלה ל -לתקצוב ערך נקודה •

לא ניתנו השנה  - בנות במוסד משוטף לבנים ולבנות בנים/ -1450, 1400בסוג מוסדות  •

 נתוני ערך נקודה וסף תלמידים, יש לפנות בנושא זה לאגף לאישור וסיווג מתאים.

 -דחויי שירות ופטורי שירות- תלמידי כוללים •

שעות לימוד בשבוע  40- : תלמידי כולל דחויי שירות מחויבים ב605- הממוספרים כ

  .ת בשנה"ל תשע"ושעו 45במסגרת המוסד, לעומת 

מחויבים סה"כ  , דחויי שרות - תלמידי כולל חצי יום: 725-705 -תלמידים הממוספרים כ

  שעות בשנה"ל תשע"ו. 45 -שעות לימוד בשבוע בשתי המסגרות במקום ב 40 -ב

 מותנה בסף של שני תלמידים לפחות. -דיווח על תלמידים דחויי שירות •

הלימודים  -הכשרה ומכינה קדם אקדמאיתשילוב לימודים תורניים עם לימודי  •

 -ידי שר הכלכלה בשונה משנה קודמת -האקדמאיים צריכים להיות כאלה המאושרים על

 ידי מסגרת הלימוד.- שאושרו על

נוספה דרישה להגשת מאזן בוחן מפורט וכרטסת  -מוסד המבקש תמיכה לראשונה •

ניתן יהיה לראות פרטנית הכוללת את מקבלי המלגה במידה ומדובר בכולל אברכים, כך ש

 את שמות מקבלי המלגות.

לחידוש התמיכה בו נוספה דרישה לעמידה בסף התלמידים  -מוסד אשר הפסיק להיתמך •

 הנדרש בדיווח חודש ינואר.

במוסדות ללא אירועים חריגים בשנים האחרונות, ניתן להזדהות  -ביקורתהזדהות בעת  •

כפי הנדרש. על המוסד  -צירוף תצהיר מעו"דידי צילום ת.ז. וחתימת מורשה חתימה ב -על

חלה האחריות לשמור את צילומי תעודות הזהות בקלסר במזכירות ולחלקם בעת 

 הביקורת.

ע"פ נוהל תמיכות, במידה ונדרשת  -מצבת התלמידים אשר תשמש בביקורת שניה •

ביקורת נוספת במוסד, מצבת התלמידים שתשמש בביקורת הראשונה היא אשר תשמש 

יקורת הבאה. על כן, ככל שיבוצעו עזיבות לתלמידים לאחר הביקורת הראשונה, גם בב

 אלו לא יחושבו.

עובר לשנה"ל תשע"ז הוספה הסתייגות בנוגע לכך שאין  -מלגה העולה על שכר מינימום •

, יקבלו מהכולל בו הם לומדים למעט בעלי התפקידים במוסדמניעה שתלמידי כולל, 

 דבר שבשנה"ל תשע"ו היה אפשרי. -מלגה העולה על שכר מינימום

 פורסם חוזר מוסדות תורניים לשנת הלימודים תשע"ז



יש להקפיד שתלמיד שיצא מהארץ יחזור עם אותו מספר דרכון  -יציאת תלמיד מהארץ •

שאיתו יצא ע"מ למנוע אי נעימויות, אחרת הנ"ל יופיע במערכת "תלמוד" כמי ששוהה 

 בחו"ל ולא יהיה זכאי לתמיכה.

מוסדות ונדרשים לעדכן  מוסדות אשר להם שלוחה אחת ומעלה או שהינם רשת -מכסות •

במערכת את המכסה לכל שלוחה/ מסגרת ברשת, יוכלו לבצע עדכון זה רק בחודש שהוא 

 מועד קליטה. העדכון יהיה תקף החל ממועד הקליטה בו הוא בוצע.

 נוספו מספר דרישות: -גרעינים תורניים •

o והבקשה  לא תתקבל - הגשת רשימת מקבלי שכר לאחר הגשת בקשת התמיכה

 .תיבחן על בסיסה בלבד

o .נוספה דרישה לסמן במפת הישוב מ"דפי זהב" את מיקום הכולל במרכז הגרעין 

o שירות  -אין לדווח על שעות הממומנות בידי המדינה בכל דרך, ובכלל זה: נוסף

 לאומי ומדרשות.

o .אין לדווח על שעות שדווחו למשרד נגב הגליל ומשרד החקלאות 

  

  

  

   חוזר לשנה"ל תשע"זהמצ"ב 

  

  

 לשאלות נוספות ניתן לפנות לרפרנטית הביקורת הספציפית.

  

  

  

  בכבוד רב

  רודניק וורצל ושות'

 רואי חשבון

 


