לכבוד
עו"ד צבי האוזר ,מזכיר הממשלה

הנדון  :דו " ח הוועדה בנושא הסדר קצבאות ה בטחת הכנסה לאברכים
החלטת ממשלה מס'  2345מיום  24באוקטובר ,2010 ,הורתה על הקמתה של ועדה בין-משרדית
בראשותי ,שמטרתה לבצע את ההתאמות הנדרשות בנושא סיוע תקציבי לאברכים .זאת בעקבות
פסק הדין של בית המשפט העליון בבג"צ  ,4124/00יקותיאלי נ' השר לענייני דתות ,שניתן ביום
 .14.06.2010פסק הדין קבע כי משנת התקציב  ,2011הסעיף התקציבי המקצה תמיכה לאברכי
כוללים לא ייכלל בחוק התקציב השנתי.

הוועדה בחנה את מכלול ההיבטים הקשורים לסוגיה ,ומציעה לממשלה סדרת המלצות ,אשר
לראייתה ,עומדות במבחן המשפטי ,ומבטאות איזון ראוי בין האינטרסים העומדים על המדוכה,
וביניהם עידוד השתלבות המגזר החרדי בתעסוקה ,וסיוע לאוכלוסיות לומדים שונות באופן מאוזן
ושוויוני.

אני מוצא להעיר כי נציג משרד החינוך בוועדה התנגד להמלצות הדו"ח ,וכי נציגי משרד התעשייה,
מסחר ותעסוקה ,והמוסד לביטוח הלאומי ,העלו הסתייגויות שונות מההמלצות.
אני מודה לחברי הוועדה על עבודתם ,ומתכבד להביא בפני הממשלה את מסקנותיה והמלצותיה.

בברכה,
איל גבאי

רח' קפלן  ,3הקריה ,ירושלים  ,91919טל ,02-6705518 :פקס02-6513955 :
www.pmo.gov.il
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חברי

הצוות :

מר איל גבאי  ,מנכ " ל משרד ראש הממשלה  -ראש הצוות .
פרופ ' יוג ' ין קנדל  ,ראש המועצה הלאומית לכלכלה .
עו " ד אורית קורן  ,משנה ליועץ המשפטי לממשלה  ,משרד המשפטים .
מר מנחם כהן  ,ס מנכ " ל תיאום ובקרה משרד החינוך .
מר משה בר סימן -טוב  ,סגן הממונה על התקציבים  ,משרד ה אוצר .
גב ' אורנה ורקוביצקי  ,מנהלת אג ף הבטחת הכנסה  ,המוסד לביטוח לאומי .
מר עמיחי כץ  ,ראש תחום תעסוקת חרדים ומיעוטים  ,משרד התמ " ת .

מרכזי הצוות :
עו " ד לירן אבישר  ,עוזרת מנכ " ל משרד ראש הממשלה .
מר חגי לוין  ,המועצה הלאומית לכלכלה.
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 . 1רקע להקמת הוועדה
בהחלטת ממשלה מס '  2345מיום  24/10/2010הוחלט על הקמת ועדה אשר ת בחן את
" ההתאמות הנדרשות בסוגיית הסיוע לאברכים "  ,תוך מתן דגש על מרכיבים שיעודדו
את ציבור האברכים להשתלב בשוק העבודה  .ההחלטה קובעת כי בראש הצוות יעמוד
מנכ " ל משרד ראש הממשלה  ,ו כי יהיו חברים בו נציגי המועצה הלאומית לכלכ לה,
משרד האוצר  ,משרד החינוך  ,משרד המשפטים  ,משרד התעשייה  ,המסחר והתעסוקה
להלן  " :משרד התמ " ת ")  ,ונציג ה מוסד לביטוח לאומי .
ביסוד ההחלטה על הקמת הוועדה  ,עמד פסק הדין של בית המשפט העליון בבג " צ
 , 4124/00יקותיאלי נ ' השר לענייני דתות  ,שניתן ביום  , 14.06.2010בעניין קצבאות
הבטחת הכנסה לאברכים  ,הקובע כי משנת התקציב  , 2011התמיכה באברכי כוללים
מכוח סעיף תקציבי מס '  20-38-21לא תיכלל בחוק התקציב השנתי .
הטעם המרכזי לפסיקת בית המשפט העליון  ,כפי שפורט בפסק -הדין  ,הוא שהסדר
הקצבאות לאברכי כוללים  ,אינו עולה בקנה אחד עם סעיף  3א לחוק יסודות התקציב ,
כיוון שהוא פוגע בזכות לשוויון בתמיכות התקציביות שמעניקה המדינה ליתר
אוכלוסיות הלומדים בישראל  ,המוחרגים מחוק הבטחת הכנסה  .עוד נקבע  ,כי ההסדר
אינו עולה בקנה אחד עם התכלית  ,עליה הצהירה המדינה בהקשרים אחרים  ,לעודד
השתלבות האוכלוסיי ה החרדית בתעסוקה .
בית המשפט קבע  ,כי היה ויבקש המחוקק להמשיך ולתמוך באברכי הכוללים  ,כולם או
מקצתם  ,יהא עליו לבחון מחדש את ההסדר  ,בכפוף למכלול ההסדרים החוקיים
הקיימים  ,ולהנמקות המובאות בפסק הדין .
בתגובה לפסיקת בית המשפט העליון יזם חה " כ משה גפני את הצעת חוק מלגת קיום
לתלמידי כולל  ,התשע " א  , 2010 -שעיקרה  ,ל עגן בחוק את המלגה הניתנת לאברכים.
לאחר דיון בממשלה בהצעת החוק האמורה  ,החליטה הממשלה על הקמת הוועדה .
הוועדה התבקשה לשבת על המדוכה  ,ולהציע הסדר הולם לסוגי י ת הסיוע לאברכים
נזקקים  ,באופן שייתן מענה לצ ורכי האברכים  ,ויציע פ תרון ל אתגרים המועלים בפסיקת
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בית המשפט העליון  ,לרבות שאלת השוויון בין אוכלוסיות הלומדים השונות  ,תוך
יצירת מנגנונים ל תמרוץ שילוב ה של האוכלוסיי ה החרדית בתעסוקה .
הוועדה קיימה מספר דיונים בהשתתפות נציגי המשרדים המיוצגים בה  .במהלך
הדיונים הביאו בפניה נציגי המשרד ים השונים נתונים רבים לגבי הסדרי התמיכה
באברכים  ,היקף התמיכות באוכלוסיות לומדים אחרות  ,והקשיים המשפטיים שמציב
ההסדר הקיים  ,כפי שעולים מפסק הדין  .הוועדה אף דנה באתגרי התעסוקה במגזר
החרדי  ,ודרכים אפשריות להתמודד איתם  .יו " ר הוועדה נפגש פעמים מספר עם נציגי
הסיעות החרדיות כדי לעמוד על עמדותיהם בנושא  ,ו נציגי הוועדה אף נפגשו עם ראשי
התאחדות הסטודנ טים בישראל  ,לבקשתם של האחרונים  ,בכדי לשמוע את עמדתם
בסוגי י ה .

הוועדה התמודדה עם המתח הקיים בין החשיבות שרואה הממשלה בשימור עולם
הלימוד התורני  ,ההכרה והכבוד שהיא רוכשת ל מאפייניה הייחודיים של האוכלוסיי ה
החרדית ותפיסת עולמה באשר ללימוד תורה  ,אל מול הצורך לעודד תעסוקה בקרב
אוכלוסייה זו  ,כדי לסייע לה להיחל ץ מהעוני ומהתלות בקצבאות  ,בין היתר נוכח
היקפה ההולך וגדל באוכלוסיית ישראל  .הדבר מחדד את הצורך בה גדלת שותפותו של
המגזר החרדי במרקם החברתי ובנטל הכלכלי  .אם לא תגדל שותפות אוכלוסייה זו
בנטל הכלכלי  ,תתקשה הממשלה להוסיף ולקיים את מכלול הסדרי הרווחה והביטחון
הסוציאלי לאוכלוסייה החרדית  ,והסיוע ללומדי תורה .

בתום הדיונים ניסחה הוועדה סדרת עקרונות והמלצות ל הסדר חדש  ,המשקף  ,ל גישתה,
איזון ראוי ומידתי בין מדיניותה של הממשלה לתמוך בלומדים ש " תורתם אומנותם " ,
באופן המקדם את יעדי הממשלה לעודד את השתלבותו ההדרגתית של המגזר החרדי
על מאפייניו וצרכיו הייחודיים  ,בחברה ובכלכלה  ,ו מ צמצם את אי השווי ון ביחס
לאוכלוסיות לומדים אחרות .
דיוני הוועדה התקיימו  ,על רקע המאמצים המתקדמים  ,שמבצע צוות ב י ן -משרדי אחר ,
דומה בהרכבו להרכב הוועדה הנוכחית  ,לקידום ה יישום של חוק דחיית שירות
לת ל מידי ישיבות שתורתם אומנותם  ,התשס " ב ( 2002 -להלן  :חוק טל )  ,ועידוד הגיוס
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לצה " ל ולשירות האזרחי  .מוקדי הרגישות והמתח שביסוד שני הנושאים זה ים  ,ודו " ח
ועדת טל  ,מאיר העיניים  ,סייע בידינו בהבנת האתגרים .
אנו רואים את שני המהלכים כאחוזים זה בזה  ,וכמקדמים יחדיו  ,את השתלבותה של
האוכלוסיי ה החרדית במרקם החברתי והכלכלי של מדינת ישראל  ,תוך רגישות
לנבדלות ולצרכים הייחודיים של אוכלוסיה זו  ,והכרה בכך ש תהליך שינוי תרבותי כה
עמוק הוא מורכב  ,איטי והדרגתי .
נציין כבר כעת  ,כי נציגי הוועדה לא היו תמימי דעים באשר להמלצות הרצויות בסוגיה
שבנדון  .נציג משרד החינוך ביטא התנגדותו להמלצות הדו " ח  ,ו נציגי משרד התעסוקה,
מסחר ותעשייה  ,והמוסד לביטוח לאומי  ,ביטא ו הסתייגויות שונות מ המלצות ה דו " ח .
הערותיו של המוסד לביטוח לאומי  ,שהועברו בכתב  ,מצורפות כנספח לדו " ח זה .

 . 2תמצית המלצות הוועדה
הוועדה גיבשה סדרת המלצות  ,אשר עומדות  ,לדעתה  ,במבחן המשפטי  ,ומבטאות את
האינ טרסים העומדים על המדוכה באיזון הראוי  ,ולהלן תמציתן ( ל המלצות המפורטות ,
ראה פרק מס ' : ) 4
ל הנחות את שר החינוך לפרסם מבחני תמיכה שעניינם מתן מלגות לימוד
ל אברכי כוללים בהתאם למתווה הבא :

()1

א  .מסלול בסיסי -אברך יהא זכאי למלגת לימוד  ,לתקופה מוגבלת של חמש שנים,
בכפוף למצבו המשפחתי ולתנאי סף ההכנסה  ,כפי שיפורטו ב נספח א ' לדו " ח ,
בחלוקה הבאה :
א.1.

במהלך ארבע השנים הראשונות ללימודיו יתאפשר ל אברך ל השתלב
במסגרת הכשרה תעסוקתית  ,שת י קבע על -ידי משרד התמ " ת  ,מבלי ל אבד
זכאותו למלגה  ( .להלן  " :התקופה הראשונה ").

א.2.

אברך שסיים את התקופה הראשונה  ,י הא זכאי ל שנת השתלבות במהלכה
יהא זכאי ל מלגה מופחתת  ,בסך  75%מהמלגה בתקופה הראשונה  ,ו יתאפשר
לו להשתלב במסלול תעסוקה לצד לימודים חלקיים  ,בהיקף מינימאלי של
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 23שעות שבועיות  .במהלך שנה זו ישונו תנאי סף ההכנסה  ,באופן המאפשר
לאברך להגדיל הכנסתו מעבודתו  ,ו המתמרץ השתלבות בתע סוקה כמפורט
בנספח א ' לדו " ח ( להלן  " :התקופה השנייה ").

ב.

מסלול מצומצם למתמידים – קבוצה מצומצמת של לומדי תורה מסורים  ,אשר
סיימו את התקופה השניה  ,יהיו זכאים להמשיך בלימודיהם ויהיו זכאים למלגת
קיום :
ב.1.

בכפוף לתנאי הזכאות בתקופה הראשונה  ,בשינוי תנאי סף

ההכנסה  ,לתנאים מחמירים יותר כפי שמפורט בנספח  1לדו " ח  ,וכל
עוד הם מתקיימים .
ב.2.

המלגה תהא בשיעור מופחת מהשיעור הקבוע לתקופה

הראשונה  .שיעור המלגה ייקבע על ידי הממשלה לאחר שיונחו בפניה
המלצות הוועדה הבין -משרדית שהוקמה לפי החלטה מס '  2345מיום
 , 24.10.2010וזאת לא יאוחר מיום  . 31.06.2014בקביעת השיעור
כאמור יובאו בחשבון  ,בין היתר  ,מספר הזכאים בכל אחת מהתקופות
ומספר התלמידים שהשתלבו בעבודה .

()2

הוועדה ממליצה להטיל על משרד התמ " ת ועל משרד האוצר לגבש תוכנית
להכשרה והשת לבות בתעסוקה של אברכי כוללים  ,ב תוך שישה חודשים,
ולהביאה ל אישור ה ממשלה .

()3

הוועדה ממליצה להטיל על משרד החינוך ל בצע את ההתאמות הדרושות
ב מנגנוני הפיקוח שלו  ,באופן שיעלו בקנה אחד עם המלצות הוועדה .

()4

הוועדה ממליצה לקבוע כי סך התמיכה התקציבית באברכי כוללים תעמוד
באופן קבוע על סך התמיכה שניתן בשנת  , 2010באופן המשקף את עוצמת
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האינטרס של המדינה בנושא האמור  ,ו שאינו תלוי במספר הנכנסים להסדר או
בשיקולים אחרים  .בנוסף  ,ממליצה הוועדה כי סכום הקצבה המרבי לאברך
בתקופה הראשונה לא יעלה על הסכום שניתן לאברך בשנת . 2010

()5

הוועדה סבורה כי הדיון בטיפול באוכלוסיות לומדים אחרות  ,צריך  ,ככלל,
ש יתקיים במסגרת נפרדת  ,בהינתן אופיין הנבדל של האוכלוסיות  ,הצרכים
השונים של המערכות הללו  ,ומנגנון התקצוב השונה שלהן  .עם זאת  ,לא ו ר
פסיקת בית המשפט העליון בסוגיה  ,וכחלק מ ראייה כוללת של מערך הסיוע
לסטודנטים  ,רואה הוועדה להמליץ על הגדלת קרן הסיוע ל סטודנטים  ,לרבות
באמצעות שינוי סדרי עדיפויות במערך הסיוע הקיים להשכלה הגבוהה  ,שאין
בו כדי לפגוע בתקציבי הסיוע הקיימים לסטודנטים  .הוועדה ממליצ ה כי
תוספת זו תחולק באופן שיגדיל את השוויון בתמיכה בנזקקים לומדים  ,ברמת
הפרט .

.3

רקע ונתונים

3.1

המגזר החרדי  -כללי

ההשתייכות למגזר החרדי הינה בעיקרה מאפיין סובייקטיבי הקשור לאמונה ואור ח
חיים  ,ואיננה מאפיין דמוגרפי מובהק  .לאור זאת קיים קושי לזהות בצורה ישירה את
המשתייכים למגזר החרדי בסקרי האוכלוסייה השונים  ,ויש צורך להשתמש במגוון
שיטות זיהוי עקיפות  ,אשר מניבות אומדנים שונים לגודל האוכלוסייה החרדית  .כיום
אומדנים אלו נעים בטווח של כ 11-8% -מהאוכלוסייה ( כ 800 – 600 -אלף )  ,ושיעור
פריון כולל של כ 6.5 -ילדים  ,המוביל לשיעור גידול של המגזר החרדי ב כ 7% -בשנה .
התרשים הבא מציג תחזית לשיעור האוכלוסייה החרדית מכלל האוכלוסייה ( בגילאים
 ) 64-25תחת ההנחה ששיעורי הגידול הקיימים כיום לא ישתנו.1

1

לפירוט מתודולוגי אודות שיטות הזיהוי השונות ,ופירוט על שיטת הזיהוי המבוססת על "מקום לימודים אחרון" בה השתמשנו בנייר
זה ,ראה "שיטות לזיהוי ואפיון כמותי של המגזר החרדי" ,המועצה הלאומית לכלכלה ,יולי .2010
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תחזית אוכלוסייה לפי מגזרים ( גילאים ) 64-25

2
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כפי שניתן לראות בתרשים  ,גודלו היחסי של המגזר החרדי הולך וגדל  ,ותוך עשור הוא
צפוי להוות כ 11% -מכלל האוכלוסייה בגילאי העבודה בישראל .

3.2

המגזר החרדי  -עוני והשתתפות בתעסוקה

המגזר החרדי מתאפיין בשעורי השתתפות נמוכים בתעסוקה  .במשק הבית החרדי
הטיפוסי  ,הגבר יהיה אבר ך  ,הלומד תורה ואינו עובד בצורה מסודרת  ,והאישה תהייה
המפרנסת העיקרית בבית  .אולם גם זאת על פי רוב  ,בצורה לא סדירה ובמשרה חלקית .
זאת בעטיים של חסמים רבים לתעסוקה בהם אור ח החיים החרדי  ,הצורך בטיפול
במספר רב של ילדים  ,ו אף בשל מערך התמיכות לאוכלוסי ה שאינה עובדת  ,ה תורם
להנצחת מצב זה .
שיעורי התעסוקה הנמוכים  ,בשילוב עם מספר הילדים הגבוה  ,גורמים לעוני ניכר
במגזר החרדי  ,ולהישענות ניכרת של המגזר על מנגנוני הרווחה ועל תשלומי העברה
שונים  .כ 55% -מהמשפחות החרדיות הן עניות .

2

עיבודי המועצה הלאומית לכלכלה לסקרי כוח אדם של הלמ"ס ,שנים שונות.
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התרשים הבא מציג את נתוני ההשתתפות בתעסוקה בגיל אים  ( 64-25שנת  ) 2008לפי
3
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כפי שניתן לראות בתרשים  ,שיעור תעסוקת הגברים החרדיים הוא נמוך במיוחד ומגיע
לכ ( 40% -פחות ממחצית ה גברים ה יהודים שאינם חרדים )  ,ושיעור תעסוקת הנשים
החרדיות גבוה יותר  ,ומגיע ל כ , 57% -אך עדיין נמוך באופן משמעותי משיעור
התעסוקה של נשים יהודיות שאינן חרדיות .
הטבלה הבאה מראה את הקשר בין תעסוקה לבין עוני  .בטבלה ניתן לראות כי קיים
קשר מובהק בין יציאת שני בני הזוג לעבודה ובין יציאת משק הבית מעוני  .כך גם
במגזר החרדי – בעוד ש כ 51% -מהמשפ חות החרדיות בהן רק אחד מבני הזוג עובד הן
עניות  ,רק  13%מהמשפחות החרדיות בהן שני בני הזוג עובדים הן עניות .
הקשר בין שיעור העניים למספר המפרנסים בגילאי העבודה במשק הבית  ,שנת ,2009
לפי מגזרים ( באחוזים ):4

3

נתוני ארגון ה  ,OECDועיבוד המועצה הלאומית לכלכלה לסקר כוח אדם של הלמ"ס.2008 ,
4
עיבוד המועצה הלאומית לכלכלה לסקר הכנסות של הלמ"ס.2009 ,
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ניתן לזהות מספר חסמים ליציאתם לעבודה של גברים חרדיים  5.העיקריים שבהם הם :


הסדר דחיית השירות – הסדר דחיית השירות הצבאי  ,המעוגן בחוק דחיית
שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם התשס " ב  ( , 2002 -המכונה גם " חוק
טל ")  ,מ תנ ה את הבחירה בדחיית השירות בהתחייבות ללמוד  45שעות שבועיות
בכולל או בישיבה  ,מבלי לעבוד בו -זמנית .



כדאיות נמוכה ליציאה לעבודה – יציאת הגבר החרדי לעבודה גוררת אובדן של
תמיכות שונות בהן הנחות בארנונה  ,קצבאות הבטחת הכנסה והתמיכות שנותן
הכולל  .לעיתים רבות אובדן זה משתווה לשכר הנמוך הצפוי לאברך חסר
השכלה תעסוקתית .



העדר כישורים להשתלבות בתעסוקה – מהלך חייהם של האברכים  ,ולימודיהם
לאורך השנים אינם כוללים רכיבים החושפים אותם לעולם התעסוקה  ,או
מכשירים אותם להשתלבות בעולם זה מקצועית ותרבותית .



תפיסת העולם של הפרט – ה עובדה שה גבר החרדי מ קדיש את כל עיתותיו
ללימוד  ,נתפשת כערך וכסמל סטאטוס במגזר החרדי  ,והיא אף רכיב חשוב
ביכולת להש י ג שידוך הולם .

עם זאת  ,בגילאים מבוגרים יותר נראה כי עוצמתם של החסמים לתעסוקה פוחתת וכי
הנטייה לחפש תעסוקה גדלה  .כך בעוד שבגילאי  20-25רק כ 26% -מהגברים החרדיים
מועסקים  ,בגילאי  50-55נמצא כי כ 60% -מהם מועסקים  .ניתן להסביר שינוי זה בכך
ש גבר חרדי מבוגר  ,הוא כבר נשוי  ,דרך כלל  ,ופחות חושש למעמדו החברתי  .לרוב הוא
בעל פטור משירות צבאי ( חוק שירות הביטחון פוטר מחובת הגיוס אחרי גיל  ) 40ובעל
5

לניתוח מפורט של החסמים ליציאה לעבודה במגזר החרדי ראה "המגזר החרדי – העצמה תוך שילוב בתעסוקה" המועצה הלאומית
לכלכלה.
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משפחה גדלה והולכת  ,ואיתה הצורך במציאת מקורות פרנסה  .גורם מרכזי נוסף
להגברת התעסוקה בגילאים האמורים הו א ה ש יעור הגדל של האבר כים היוצאים מ הסדר
ה קצבאות  ,כי הפסיקו לעמוד בתנאים המזכים אותם לקצבה .

3.3

הבטחת הכנסה לאברכי כוללים

בשנת  1982נכנס לתוקפו חוק הבטחת הכנסה  ,התשמ " א , 1980 -המסדיר את תשלומי
הבטחת הכנסה לכלל הזכאים בישראל  .החוק קובע את תנאי הזכאות לקבלת הגמלה,
את שיעורי הגמלה  ,את אופן חישוב הכנסות מבקשי הגמלה  ,את העילות לשלילת
הגמלה ואת הסמכות לברר תביעות לעניין תשלום הגמלה  .הגמלה על פי החוק
משולמת מאוצר המדינה באמצעות המוסד לביטוח לאומי .
החוק ותקנותיו קובע ים  ,בין היתר  ,סייגים לזכאות לקבלת גמלה  .סעיף  ( 6א ) לתקנות
הבטחת הכנסה  ,התשמ " ב , 1982 -קובע את קבוצות האנשים שאינם זכאים לגמלת
הבטחת הכנסה  ,אף אם הם עומדים בתנאי הזכאות הכלליים המפורטים בסעיף  2לחוק.
על קבוצה זו נמנים :
א.

סטודנטים באוניברסיטאות  ,במוסדות להשכלה גבוהה ובמוסד ללימודים על-

תיכוניים .
ב.

תלמידים בישי בה ובמוסד תורני .

ג.

תלמידים במוסד להכשרת כ ו הני דת .

קבוצות אלו מוחרגות בשל כך שאינן עומדות במבחן התעסוקה הקבוע בחוק  ,כמפורט
להלן  ,בשל העובדה שאינן זמינות לעבודה .
באותה שנה בה נכנס לתוקפו חוק הבטחת הכנסה  ,נוסף לחוק התקציב השנתי סעיף
תקציבי בשם " הבטחת הכנסת מינימום לאברכי כוללים "  ,אשר מספרו כיום .20-38-21
משנת  1982ועד היום נותר הסעיף התקציבי במתכונת זהה כמעט  ,למעט סכום
ההקצבה השנתי .
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השוואה  -גמלת הבטחת הכנסה כללית מול קצבת הבטחת הכנסה לאברכי כוללים

הבטחת הכנסה מכוח הסעיף התקציבי המוזכר לעיל  ,הינה גמלה ה משולמת לאברכי
כוללים מיעוטי יכולת כלכלית  .קצבה זו נבדלת מ גמלת הבטחת הכנסה המשולמת
לזכאים מכלל האוכלוסייה מ כוח חוק הבטחת הכנסה  ,התשמ " א ,1980 -ו זאת בשני
היבטים מרכזיים :


גמלת הבטחת הכנסה ניתנת לזכאים מכלל האוכלוסיי ה מכוח חוק  ,בעוד קצבת
הבטחת הכנסה לאברכים מעו גנת בסעיף תקציבי  ,ו נידונה ומאושרת מחדש בכל
שנה במסגרת חוק תקציב שנתי .



הבדלים בגובה התשלום ובתנאי הזכאות לתשלום  ,ובפרט בדרישה למבחן
תעסוקה .

מטרתה של הגמלה  ,הניתנת מתוקף חוק הבטחת הכנסה  ,היא ל הבטיח לכל אדם
בישראל " רשת מגן אחרונה " המאפשרת לו לספק את צרכיו הח יוניים  .בהתאם לכך,
חוק הבטחת הכנסה קובע באופן מפ ו רש את סכום ה גמלה שתינתן  ,ומאפשר לפרט
לקבלה ללא מגב לת זמן  .עם זאת הזכות לקבלת הגמלה מותנית במספר תנאים ,
שהעיקרי שבהם הוא חובתו של הפרט לעשות כל שביכולתו בכדי להפוך לעצמאי
כלכלית – ובפרט חובתו להיות זמין לעבודה ו לקבל כל " עבודה מתאימה " ( קרי עבודה
התואמת את מצבו הגופני וכשורו הגופני ) שתוצע לו  .בהתאם  ,גמלת הבטחת הכנסה
מחייבת לחפש עבודה באופן אקטיבי – באמצעות לשכות שירות התעסוקה  ,והתנאים
הקבועים בה מאפשרים השתלבות הדרגתית בעבודה תוך כדי קבלת השלמת הכנסה.
התנא ים העיקריים הנדרשים ממקבל גמל ת הבטחת הכנסה הם :
-

רציפות תושבות ( תושב ישראל  24חודשים רצופים לפחות )

-

מבחן הכנסות ( מגבלות על שימוש ב רכב ועל הכנסת משק הבית )

-

מבחן תעסוקה ( חובת התייצבות בלשכות שירות התעסוקה וקבלת כל עבודה

מתאימה )
לעומת זאת  ,כפי שהשיבה המדינה לבג " צ  ,מטרתה העיקרית של מלגת הבטחת הכנסה
לאברכים היא לתמוך בקיומם של לימודים תורניים במסגרת " כוללים " .זהו ביטוי
להכרעה ערכית של המדינה המקנה חשיבות ייחודית לשימור התרבות התורנית .
החלטה ערכית זו נידונה מחדש בכל שנה במסגרת הדיונים על חוק התקציב השנתי ,
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ב מהלכם מת קבלת החלטה לגבי סך גובה התמיכה שתופנה לאברכים נזקקים  .ג ובה
המלגה לפרט משתנה בהתאם לכמות הנכנסים להסדר באותה השנה .

הטבלה הבאה מראה את ה שינויים בסך התמיכה ו בתשלום הניתן לפרט  .שינויים אלו
נובעים גם משינויים בכמות הזכאים למלגה  ,אך גם משינויים באילוצי התקציב ובמידת
החשיבות שייחסו הממשלות השונות לתחום .
מלגת הבטחת הכנסה לאברכים – גובה מלגה ותקציב כולל

6

שנה

גובה המלגה החודשית
( בש " ח שוטפים )

התקציב הכולל

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

1150
1230
1223
1137
942
923
938
942
1040
990
1040

129,900,000
144,300,000
148,080,840
141,065,316
113,899,104
113,252,100
113,505,504
117,685,944
135,420,480
132,307,560
126,771,840

התנאים העיקריים לקבלת מלגת הבטחת הכנסה לאברכים הם :
-

לימודים בכולל במשך יום מלא (  45שעות שבועיות לדחויי שירות צבאי ; 35
שעות שבועיות לבעלי פטור מגיוס לצה " ל ) .

-

 3ילדים קטינים  ,או יותר .

-

מבחן הכנסה ( הכנסות משק הבית הן עד  , ₪ 1200למעט מלגות הניתנות מהכולל
וקצבאות ילדים ; אין בבעלותו רכב  ,ואין דירה נוספת מעבר לדירת המגורים )

 6אגף מוסדות תורניים במשרד החינוך.
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ניתן לראות כי קיים דמיון בין תנא ים אלו לתנאי גמלת הבטחת הכנסה  ,בפרט בכך
ששתי התמיכות ניתנות בכפוף ל מבחן הכנסה  ,וללא מגבלת זמן  .עם זאת  ,ניתן גם
לראות כי ההבדלים בין שתי הקצבאות ניכרים  ,ובפרט :
-

אין מבחן תעסוקה  -הגמלה הניתנת לאברכים לא רק שאיננה מחייבת ניסיונות

להשתלבות בתעסוקה  ,בפועל תנאי חובת הלימוד בכולל במשך יום מלא אינו מאפשר
תעסוקה בהיקף משמעותי .
-

גובה המלגה נמוך יותר – אברך נזקק יקבל  ₪ 1,000בחודש בקירוב  ,ללא תלות

בגודל המשפחה  .לעומת זאת מקבל הבטחת הכנסה עד גיל  55יכול לקבל עד ₪ 3,110
בחודש  ,ומעל גיל  55עד  , ₪ 4,022כתלות במספר הילדים ובקריטריונים נוספים .
-

מבחן ההכנסה לקצבת אברך שונה  -הכנסת משק בית של אברך לא תעלה על ₪ 1,200

(למעט קצבאות הכולל וקצבאות ילדים) ,לעומת זאת הכנסת משק בית משכר עבודה של מקבל
השלמת הכנסה עם ילדים יכולה להגיע עד .₪ 4,836

נתונים על קבוצת הזכאים לקצבאות אברכים
כיום  ,ישנם כ 110 -אלף תלמידי ישיבה  ,מתוכם כ 70 -אלף הינם אברכים ( נשואים ) ,
ו מתוכם זכאים כיום למלגת הבטח ת הכנסה כ 11,000 -אברכים  ,כלומר  ,כעשרה אחוזים
מכלל תלמידי הישיבה .
כפי שעולה מהתרשים הבא  ,בשנים האחרונות מספר הזכאים למלגה זו נע סביב ה -
.10,500
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תרשים  - 1מספר הזכאים למלגת הבטחת הכנסה לחרדים ( ממוצע שנתי)
10411 11137
10851
10158
10090 10076
10084

7

12000
9382

10000

9133
8398

8000

7420
6197

6000

4820

4000

3300
2650

2000
0
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
*2010

* ינואר – מאי בממוצע
כפי שעולה מתרשים  , 2ניתן לראות כי זרם הנכנסים לקבוצת הזכאים עומד בממוצע על
 1,100בשנה .
תרשים  - 2מספר הנכנסים בכל שנה למלגת הבטחת הכנסה לחרדים

7

האגף למוסדות תורניים במשרד החינוך.
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התרשים הבא מלמד אודות התפלגות הגילאים של הזכאים לגמלה בשנת :82009
תרשים  - 3מקבלי מלגת הבטחת הכנסה לאברכים לפי גיל ( שנת )2009
3000

2660
2255

2500
2070
2000

1666
1361

1500
1000

662
1

20

205

168

500
0

0

20 - 0 25 - 21 30 - 26 35 - 31 40 - 36 45 - 41 50 - 46 55 - 51 60 - 56 65 - 61 70 - 66

מהתרשים עולה כי מרבית הזכאים נמצאים בטווח הגילאים  . 26-40זאת ככל ה נראה
מהסיבות הבאות :




מרבית האברכים אינם עומדים בתנאי של הורות לשלושה ילדים שגילם קטן מ -
 18לפני גיל  , 26ואחרי גיל .55
כפי שמפורט בפרק הרקע על המגזר החרדי  ,שיעורי התעסוקה של גברים חרדים

( והנטייה לפרוש מחיי לימוד מלאים ) עולים עם הגיל .
כפי שניתן לראות בתרשים הבא  ,מרבית האברכים אשר החלו לקבל מלגת הבטחת
הכנסה  ,נשארו במעמד זה במשך תקופה ארוכה של  10 - 5שנים (  8שנים בממוצע ).
תרשים  – 4שנות שהיה של כל מי שעזב את ההסדר מאז תחילתו

9

8

האגף למוסדות תורניים במשרד החינוך.
9
עיבוד המועצה הלאומית לכלכלה לנתוני אגף מוסדות תורניים.
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ניתן לשער כי הסיבה העיקרית לשהות הארוכה ב הסדר היא " מלכודת עוני " – בשונה
מ גמלת הבטחת הכנסה בביטוח לאומי  ,אשר מאפשרת להשתלב באופן הדרגתי
בתעסוקה  .במקרה של מלגת הבטחת הכנסה לאברכים  ,יציאה לתעסוקה בהיקף ניכר ,
משמעותה גידול בהוצאות ו אובדן הכנסות שנאמד בכ  ₪ 3,500 -בחודש :
 oהכנסה של מעל  ₪ 1200משמעותה אובדן כל מלגת הבטחת הכנסה –
 ₪ 1040לחו דש .
 oעבודה בהיקף ניכר משמעותה גם אובד ן התמיכה מהכולל ( בהיקף שנאמד
בכ ₪ 1500 -לחודש ).
 oהגידול בהכנסת משק הבית משמעותו גם אובדן הנחות בארנונה ( כ250 -
 ₪בחודש ) וצמצום הסבסוד שניתן למשפחתונים ומעונות יום ( כ₪ 800 -
בחודש לכל ילד ).
 oעל כך ניתן להוסיף גידול בהוצאות משק הבית – הוצאות הנדרשות לשם
יציאה לעבודה ( בגדים  ,פאה  ,סיוע בטיפול בילדים וכד ' ).
לאור העובדה כי מרבית האברכים הם חסרי השכלה תעסוקתית  ,ולפיכך  ,השכר
ה ראשוני ה צפוי להם אם ישתלבו בעבודה הוא שכר מינימום  ,קל להבין את המוטיבציה
הנ מוכה והקושי של אברך המקבל מלגת הבטחת הכנסה  ,להשתלב בתעסוקה ולמצוא
עבודה ששכרה גבוה מספיק כדי לאזן את אובדן ההכנסה הכרוך ביציאה לעבודה .
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נתונים על הסיוע הניתן לסטודנטים נזקקים
כמפ ורט בפרק הבא  ,פסיקת בג " צ דנה בשו ויון בתמיכה הניתנות לנזקקים מקרב קבוצת
הלומדים השונות שאינן זכאיות לקבלת גמלת הבטחת הכנסה מביטוח לאומי  .בג " צ
ציין בפסיקתו כי אין בידיו נתונים מספקים כדי לאמוד האם היקף התמיכה הניתן כיום
לסטודנטים משתווה לתמיכה הניתנת לאברכים .
יש קושי רב להשוות בין שתי האו כלוסיות כיוון ש בניגוד לאברכי הכוללים ,ש הם לרוב
בעלי השכלה תעסוקתית מועטת  ,ובעלי חסמים רבים נוספים לתעסוקה  ,סטודנטים
במוסדות להשכלה גבוהה הם בעלי פוטנציאל השתכרות במהלך הלימודים  ,ובודאי
לאחריהם  .עצם היכולת להתקבל למוסדות להשכלה גבוהה הינה עדות ליכולת
השתכ רות עתידית ניכרת  .הנכונות של מרבית הבנקים בישראל לתת הלוואות בריביות
נמוכות גם לסטודנטים חסרי כל הכנסה מלמדת על כך .תלמידי המוסדות להשכלה הם
על פי רוב בעלי הון אנושי תעסוקתי גבוה  ,ולימודיהם הם למעשה חלק מ התהליך של
המשך צבירה ופיתוח הון כאמור  ,בסיוע המדינה .
בנוסף  ,מערך הסיוע באוניברסיטאות אינו מהווה חסם ל תעסוקה  ,משום שהוא אינו
מותנה במבחן הכנסה  .זאת בניגוד למערך הסיוע לתלמיד י כוללים אשר אינו מאפשר
תעסוקה בהיקף ניכר ( כפי שפורט בפרק הקודם ).
הטבלה הבאה מראה את ההבדל המשמעותי הקיים בשיעורי התעסוקה בקרב " קבוצ ת
הלומדים " ( אנשים שדיווחו בסקר כוח אדם כי הם לומדים ) .לעומת החרדים הלומדים
– אשר רק כ 11% -מהם מדווחים כי הם גם עובדים ( בהיקף משרה כלשהו ) .ניתן
לראות כי בקרב יתר הלומדים  ,כ 65% -מצליחים לשלב לימודים ועבודה .
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שיעורי תעסוקה בקרב הלומדים

10

( גיל  , 25-64ממוצע רב שנתי ) 2005-2009
לא חרדי

חרדי

לא עובד

35%

89%

עובד

65%

11%

עם זאת  ,קיים כיום מערך שלם ומגוון של סיוע לסטודנטים בכלל  ,ולסטודנטים נזקקים
בפרט  .בדיוני הוועדה הציגו נציגי משרד האוצר מסמך מפורט לעניין מלגות סיוע
לסטודנטים  ,המצורף כנספח לדו " ח .
על -פי המסמך  ,סך התקציב המוקצה לסיוע לסטודנטים על פי פרמטרים סוציו -כלכליים
בשנת  2010הינו כ –  450מיליון  . ₪בהן מלגות סיוע הניתנות על ידי המוסדות
להשכלה גבוהה (  85מלש " ח )  ,סבסוד שכר לימוד לסטודנטים בפריפריה (  80מלש " ח )
מלגות לסטודנטים עולים (  72מלש " ח )  ,מכינות קדם אקדמאיות לחיילים משוחררים
נזקקים (  60מלש " ח ) סבסוד מכינות לאוכלוסיות מובחנות ( דוגמת אתיופים  ,בדואים
ודרוזים  ,חרדים וכד ' ).
בנוסף  ,כ  60 -מלש " ח מוקצים למלגות אשר מעניקה קרן הסיוע לסטודנטים ישירות
לסטודנטים נזקקים .
11
נתונים על קרן הסיוע לסטודנטים
קרן הסיוע לסטודנטים  ,היא קרן ייעודית לתלמידים במוסדות להשכלה גבוהה
( מתוקצבים ושאינם מתוקצבים ) אשר בשנת  2009ה ציעה לתלמידים נזקקים העומדים
בתנאי הקרן את אחת מהאפשרויות הבאות :


מענק שנתי בגובה ₪ 3,500



מענק שנתי בגובה ₪ 2,500



הלוואה שנתית ללא ריבית בגובה ₪ 6,000

10

עיבוד המועצה הלאומית לכלכלה לסקר כוח אדם של הלמ " ס . 2009 ,
11
נתוני הוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה .ראה פירוט נוסף בנספח .2
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סטודנט המעוניין לקבל סיוע מהקרן נדרש למלא שאלון פרטים אישיים אשר מקנה
לסטודנט ניקוד נזקקות ( על הסולם שבין  10ל  .) 140 -הסטודנטים הנזקקים ביותר –
אשר זכו למרב הנקודות  ,יהיו הראשונים לקבל את הסיוע  .כמות הסטודנטים שיקבלו
בפועל א ת הסיוע יכולה להשתנות משנה לשנה  ,בהתאם לסכום שתוקצב לקרן באותה
השנה ולגובה המענק שהוחלט שינתן באותה השנה .
הפרמטרים העיקריים לקביעת ניקוד הנזקקות הינם :


מספר אחים ומספר ילדים ש יש לסטודנט .



מאפיינים סוציו -דמוגרפיים נוספים של הסטודנט ומשפחתו ( נזקקות לשירותי
רווחה  ,מגורים בשכונת שיקום  /ב י ישוב באשכול רווחה ) 4-1



מאפייני תעסוקה של הסטודנט ומשפחתו ( מובטלים  /מ ועסקים )

יצוין כי בשונה מ גמלת הבטחת הכנסה  ,וממלגת הבטחת הכנסה לאברכים  ,מענקי קרן
הסיוע הם :


מענקים אישיים ( שני בני זוג סטודנטים יכולים לקבל את המענק  -כל אחד



בנפרד )
רמת הכנסת משק הבית של מקבל המלגה אינה מהווה קריטריון לקבלת המלגה .
המלגה מוגבל ת בזמן – עד  3שנים ללומדים לתואר ראשון  ,ועד שנתיים



ללומדים תואר שני .


לא חלה על מקבלי המלגה מ גבלה על בעלות או שימוש ברכב .

להלן מספר נתונים על מבקשי המלגה מ קרן הסיוע בשנת :2009


כ 32,300 -סטודנטים הגישו בקשה למלגה  ,מתוכם כ 5,000 -קיבלו מענק של



 , ₪ 3,500כ 9,000 -קיבלו מענק של  , ₪ 2,500כ 3,400 -קיבלו הלוואה  ,וכל
היתר – כ  14,800נידחו .
כ  70%מהסטודנטים שהגישו בקשה לקרן  ,ומהסטודנטים שקיבלו סיוע מהקרן



היו רווקים .
כ ) 16,000 ( 50% -מהסטודנטים שניגשו לקרן  ,ו  ) 10,200 ( 61%מהמקבלים
סיוע מהקרן  ,הינם סטודנטים המתגוררים בשכונות שיקום או בישוב מאשכול
רווחה . 4-1
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3.4

פסיקת בית המשפט העליון בבג"צ  4124/00יקותיאלי נ' שר הדתות

העתירה לעניין חוקיותו של הסעיף התקציבי מכוחו ניתנת התמיכה באברכי כוללים,
הוגשה בשנת  2000והיתה תלויה ועומדת בפני בית המשפט שנים רבות  .זאת מנימוקים
שונים  ,בהם רצונו לה כריע תחילה בבג " צ בפרשת חוק טל ( בג " ץ  6427/02התנועה
למען איכות השלטון נ ' הכנסת  ,עניינו של בית המשפט ליתן אפשרות לגורמים שונים ,
ובהם גם הרשות המבצעת והרשות המחוקקת  ,לבחון את היקף מעורבותם בעניין
ולייתר את ההכרעה השיפוטית  .כעת  ,משלא בא העניין על פתרונו בערוצים אחרים ,
מצא בית המשפט להכריע בה .
הוראות חוק הבטחת הכנסה  ,התשמ " א , 1980 -ו ה ת קנות שהותקנו מכוחו  ,החריג ו ,
כאמור  ,מהחוק סטודנטים באוניברסיטאות  ,במוסדות להשכלה גבוהה ובמוסד
ללימודים על -תיכוניים ; תלמידים בישיבה ובמוסד תורני ות למידים במוסד להכשרת
כ ו הני דת  .בית המשפט הגדיר את קבוצת המוחרגים כקבוצת השוויון הרלבנטית ,
ולפיכך את מתן הקצבאות לאברכים  ,כפעולה המיטיבה עם קבוצת אוכלוסיה מסוימת
בלבד  ,ומפרה את חובת המדינה לחלק את תמיכות המדינה בשוויון .
לפיכ ך  ,קבע בית המשפט כי הסעיף לא ייכל ל בחוק התקציב  . 2012-2011פסק הדין
קובע כי הסעיף התקציבי יוותר על כנו ככל שהוא מופיע בחוקי התקציב לשנים  2009ו
–  , 2010אשר נקבעו במסגרת של תקציב דו -שנתי  ,וזאת מטעמי הסתמכות .
בפסקה (  ) 40לפסק הדין קבע בית המשפט כך :
" המסקנה העולה מניתוח המסגרת הנורמטיבית החלה על חוקי
תקציב בישראל  ,ומן ההשוואה שבין חוק הבטחת הכנסה והסעיף
התקציבי  ,היא שגמלת הבטחת ה כנסה לאברכי כוללים מכוח הסעיף
התקציבי מפירה את חובת השוויון ביחס לחלוקת כספי מדינה .
גמלת הבטחת ההכנסה לאברכי כוללים מהווה סוג של כספים
ייחודיים  ,שנאסרו עם חקיקת סעיף  3א  .הגמלה משולמת לאברכים
בניגוד לאמור בחוק הבטחת הכנסה  ,לפיו לא יהיו זכאים לגמלה
לומדים במ וסדות שונים  ,בהם גם אברכים הלומדים בכולל  .כפי
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שציינו לעיל  ,נוכח התכלית הכלכלית העומדת ביסוד תשלומי
הבטחת הכנסה  ,ההבחנה בין קבוצות הלומדים השונות על רקע
ההבדלים באופי הלימודים אינה מבוססת על שוני רלוונ טי  ,ומהווה ,
על כן  ,הבחנה פסולה ".
בית המשפט מוסיף בפסקה  39לפסק הדין  ,כי הגם שהוא ער לשוני בין שתי הקבוצות ,
שוני זה אינו רלבנטי ב מקום בו ביסוד ההטבה הניתנת לאחת מן הקבוצות עומדת
ה תכלית לסייע לבני הקבוצה מבחינה כלכלית:
" הצורך המתעורר בהשלמת הכנסה זהה בין אם מדובר בסטודנט
במוסד להשכלה גבוהה או במוסד קונסרבטיבי ללימודי דת  ,ובין
אם מדובר באברך הלומד בכולל  .אלא כאלה אינם יכולים  ,בשל
לימודיהם  ,לעבוד לפרנסתם  .א ל ה כאלה משקיעם את זמנם ומרצם
בלימודים באופן שמונע מהם לפרנס את משפ חתם  .אך יחד עם זאת ,
על פי המצב החוקי הקיים  ,רק אחד מהם זכאי לקבל גמלת הבטחת
הכנסה ".
באשר לטענתה של המדינה כי מדובר בתמיכה שבבסיסה תכלית אידיאולוגית לעודד
לומדי תורה  ,קבע בית המשפט בפסקה (  ) 39כי :
" ההתפתחויות שחלו בנושא זה בקרב הקהילה החרדית ובמנגנונים
הח וקיים השונים ביחס להסדרי הפטור הניתנים לבחורי ישיבות ,
ולעידוד יציאתם של חרדים לעבודה מעוררת קשיים לא מעטים
ביחס לנימוק תמיכה זה  ...תקפותה של התכלית האידיאולוגי ות – גם
אם עמדה ביסוד הסעיף התקציבי בשנת  – 1982נשחקה  ,והמחוקק
בעצמו פועל להתאים את ההסדרים המשפטי ים השונים למציאות
החיים המשתנה בחברה הישראלית בכלל ובחברה החרדית בפרט " .
בית המשפט מדגיש שהמדינה  ,בתגובותיה בפרשת חוק טל  ,ובהסדרים החוקיים
שגיבשה לעניין זה  ,הביעה עניין לאפשר לתלמידים להתפרנס לאחר שעות הלימוד  ,על
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מנת שיגדילו הכנסתם שלא באמצעות תמיכה מתקצ יב המדינה  ,ועל מנת להקל על
מעבר עתידי מאורח ח יים של לימודים תורניים לאורח ח יים אחר .
במובן זה מבהיר בית המשפט  ,כי ההסדר בעניינו אינו משרת תכליות אלו  ,אשר
המדינה הצהירה כי היא רואה בהם חשיבות .

עולם התוכן התורני ועידוד לומדי תורה
3.5
בבסיס ההסדר הקיים עומד עניינה של המדינה  ,מזה  28שנה  ,לתמוך בלומדים
ש " תורתם אומנ ו תם " .מדינת ישראל  ,על כל ממשלותיה בשלושת העשורים האחרונים ,
מבטאת הכרעה ערכית ואסטרטגית לפיה היא רואה לעודד ולשמר את עולם הישיבות
והכוללים  ,ואת עולם התוכן התורני .
ו עדת טל סקרה בהרחבה את הרקע ההיס טורי של מוסד " הישיבה "  ,וחלקים מסקירתה
מצאנו יפים לענייננו.12
" מימיהם של אבותינו לא פרשה ישיבה מהם " 13נאמר  ,כדי להמחיש כמה מושרש מוסד
הישיבה בתולדותיו של עמינו  ,לכל אורך ההסטוריה של עם ישראל  ,על כל פזורותיו .
ב ימי המשנ ה והתלמוד היו הישיבות העיקריות בארץ ישראל  :ביבנה  ,ואחר כך
בציפורי  ,טבריה ( טבריא ) וקיסריה ( קיסרי ) .ואילו בבבל  ,במאה השלישית  ,נודעו
ישיבתו של רב בסורא  ,של שמואל בנהרדעא ושל רב יהודה בפומבדיתא  .ישיבות סורא
ופובמדיתא הוסיפו להתק י ים  ,ברציפות  ,כשמונה מאות שנה  .מלומדים שונים מציינים ,
כי גם הותיק ות שבאוניברסיטאות אירופה לא זכו עדין לאריכות ימים כזו  ,ובתקופת
הגאונים שמשו ישיבות אלה מרכזי התורה הגדולים שמהם יצאה הוראה לכל ישראל .
לאחר תקופת הגאונים  ,החל מסוף המאה העשירית  ,נו סדו ישיבות גדולות ומרכזי תורה
בספרד  ,בצפון אפריקה  ,בפרובנס  ,בצרפת  ,באשכנז  ,אל ו ישיבותיהם של " הראשונים "
ובעלי התוספות .
פרופ ' א ' אור בך כתב על לימוד התורה בישיבות אלה :

12

ראה דוח וועדת טל בקישור http://www.knesset.gov.il/docs/heb/tal.htm
13
יומא ,כח'.
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" מימות אביי ורבא  ,רב אשי ורבינא  ,לא למדו תורה
בהתמדה ובמסירות כזו מתוך הרחקת שאר כל הענינים
ומתוך החד רת עסק התורה לכל תחומי החיים .14" .
יפה לעניינו עדות חיצונית של א חד מתלמידיו של הסכולאסטיקן המפורסם אבלארדוס,
במאה השתים עשרה  ,בראותו של לימוד התורה ותכליתו :
" הנוצרים המחנכים את בניהם אינם עושים כן לשם
שמים אלא מתוך שאיפה לרווחים  .הם רוצים  ,שאח אחד
יהיה כומר  -כדי שיעזור לאביו ולאמו ולאחיו  . . .לא כן
היהודים  ,מתוך קנאת ה ' ואהבת תורתו הם שולחים את
כל בניהם ללמוד  ,כדי שיבינו בתורת ה '  .היהודי  ,גם
העני שבעניים  ,אם יש לו עשרה בנים  ,ישלח אותם
ללמוד לא לשם קבלת שכר  ,כפי שעושים הנוצרים  ,אלא
בשביל הבנת תורת ה ' ,ולא רק את הבנים אלא אף את
הבנות ".15
לאחר מכן נוסדו ישיבות באיטל יה  ,ביוון  ,במצרים  ,בארץ ישראל  ,בתורכיה ולמעשה
בכל מקום שבו נ מצא קיבוץ יהודי ניכר  .החל מן המאה השבע עשרה עברו מרכזי
התורה בעיקר לאירופה התיכונה והמזרחית  ,כפולין  ,רוסיה  ,הונגריה וליטא  ,ובהן
מרכזי תורה מפורסמים  ,כמו בלובלין ובקראקא  ,במינסק  ,בווילנא  ,ובפרשבורג  ,ובמאה
התשע עשרה בוואלוזין  ,בטלז  ,בפוניבז ' ,במיר  ,בנובהרדוק  ,ועוד רבות  ,כהנה וכהנה .
בארץ ישראל נוסדו ישיבות במאה השש עשרה בצפת ( הר " י בי רב ורבי יוסף קארו )
ובירושלים ( הרלב " ח ) .במכתב מאמצע המאה השמונה -עשרה נזכרות שתים עשרה
ישיבות בירושלים  ,ובהן ישיבת " כנס ת ישראל " של רבי חיים בן עטר  ,ובית המדרש
" בית אל " של המקובלים בראשות רבי שלום שרעבי  .במאה התשע עשרה היו מספר
ישיבות בארץ  ,ובהן " עץ חיים " ו " תורת חיים " בירושלים וישיבת " תורת ארץ ישראל "
של הרדב " ז בצפת  .במאה העשרים נוסדו ישיבות רבות בארץ  .בהן  " ,הישיבה המרכזית
14

א' א' אורבך ,בעלי התוספות ,עמ' .17
15
שם ,עמ' .18
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ה עולמית " הידועה כיום בשם " ישיבת מרכז הרב " בירושלים  ,שנוסדה על ידי הרב
הראשי לארץ ישראל הרב אי " ה קוק  ,וכן ישיבת " כנסת ישראל " ( הידועה כישיבת
חברון ) מסלבודקה שבליטא  ,שיסדה לה סניף עיקרי בחברון באמצע שנות העשרים  ,עד
הפרעות של שנת תרפ " ט  ,שבהן נשחטו עשרים ו שלוש ה מתלמידיה  ,ואז עברה
לירושלים .
לאחר חורבן השואה חזרו ונוסדו בארץ ישראל רבות מן הישיבות שחרבו באירופה  ,על
ידי פליטת בית סופריהם ותלמידיהם ונקראו בארץ על שם הישיבות שחרבו  .הידועות
שבהן  ,ישיבת מיר בירושלים  ,ישיבת פוניבז ' בבני ברק  ,וישיבת חכמי לובלין  ,גם היא
בבני ברק  ,וישיבות הזרמים החסידיים  ,כגון חסידות גור  ,חב " ד  ,ויז ' ניץ ' ,בעלז  ,ועוד .
עיקר הלימוד בישיבות הוא בתלמוד על מפרשיו  ,הראשונים והאחרונים ועל ספרות
החידושים  ,שו " ת והפוסקים  ,ראשונים ואחרונים  .מטרת הלימוד  ,היא ראשית  ,לקיים
מצוות תלמוד תורה  ,שנאמר בה " לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם
ולילה " ,16ושנית  ,לרכוש בקיאות וידיעה בכל ענפי ההלכה  .הלימוד בישיבה הוא ,
בעיקרו  ,לימוד עצמי  ,לרוב בחברותא של שני י ם אך גם בפני עצמו  ,בקול רם ומתוך
ויכוח וליבון  .מלבד הלימוד העצמי  ,שהוא  ,כאמור  ,העיקר  ,ראשי הישיבות נותנים
שיעור  ,בתדירויות משתנות הכל לפי הישיבה  ,בין פעם ביום ובין פעם בשבוע  .בשיעור
זה מעמיק ראש ישיבה בחומר שנלמד בלימוד העצמי  ,מנתח אותו ומחדש בו והכל תוך
כדי קושיות ופירוקים ותוך משא ומתן בהלכה  " ,והדברים שמחים ומאירים "  ,כך גם
17
נקנית לא רק התורה אלא גם אהבת התורה .
חברי ועד ת טל תיארו ביקורם בישיבת מיר בירושלים  ,המונה כ שלוש ת אלפים
תלמידים  ,ואת התרשמו תם העמוקה כ צופים מן החוץ " מן החזיון של ריכוז עצום של
תלמידים המשתפך  ,מחוסר מקום  ,מן האולם הגדול  ,אל הפרוזדורים  ,אל הבימה  ,ואל
18
רחבת ארון הקודש  ,ואף אל בתים סמוכים  ,ו הכל עוסקים בלימוד עצמי ובחברותות " .

16

יהושע א' ,ח'
17
דו"ח ועדת טל ,כרך א' ,עמוד .17
18
דו"ח ועדת טל ,כרך א' ,עמ' .16
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ממשלות ישראל לאורך שנים רבות מצאו לתמוך בהמשך קיומו ההיסטור י של עולם
ישיבות חי ותוסס זה  .זוהי הכרעה הרואה בלימוד מעמיק של תורת ישראל ופיתוח
עולם התוכן היהודי התורני אבן יסוד בעברנו  ,ומרכיב רב חשיבות בשימורו והמשכיותו
ש ל עם ישראל ומורשתו בארץ ישראל ובתפוצות .
תפיסת החרדים את עולם הלימוד

הוועדה מכירה בכך שקבוצת אברכי הכולל היא קבוצה ייחודית שאמונתה הפנימית
מכתיבה את לימוד התורה כעיסוק יומיומי  .לימוד התורה אינו בגדר תקופת הכשרה או
כלי לרכישת מקצוע  ,כי אם ביטוי למחויבות פנימית עמוקה לנושא  ,שמכתיבה מסירות
גדולה והתרכזות מוחלטת בלימוד .
כאמור  ,מטרת הלימוד  ,היא ראשית  ,לקיים מצוות תלמוד תורה .לימוד התורה הוא
ציווי מדאורייתא ְ " :ו ַע ָתה ִי ְש ָר ֵאלְ ,ש ַמע ֶאלַ -ה ֺח ִקים ְו ֶאלַ -ה ִם ְש ָפ ִטיםֲ ,א ֶשר ָאנ ִֹכי ְמ ַל ֵםד ֶא ְת ֶכם,
יכם ,נ ֵֹתן ָל ֶכם"
ָארץֲ ,א ֶשר ְיהוָה ֱאל ֵֹהי ֲאב ֵֹת ֶ
יר ְש ֶתם ֶאתָ -ה ֶ
אתם ִו ִ
ּוב ֶ
ַל ֲעשֹותְ --ל ַמ ַען ִת ְחיּוָ ,
ֶיך,
( דברים  ,ד  ,א ) ; " ְו ָהיּו ַה ְד ָב ִרים ָה ֵא ֶלהֲ ,א ֶשר ָאנ ִֹכי ְמ ַצ ְּו ָך ַהּיֹוםַ --עלְ -ל ָב ֶב ָךְ .ו ִשמ ְַנ ָתם ְל ָבנ ָ

קּומ ָך" ( דברים  ,ו ' ,ו -ז ) .בתום שירת
ּוב ֶ
ּוב ָש ְכ ְב ָך ְ
ּוב ֶל ְכ ְת ָך ַב ֶד ֶר ְךְ ,
ית ָך ְ
ְו ִד ַב ְר ָת ָבםְ ,ב ִש ְב ְת ָך ְב ֵב ֶ
תֹורה ַהזֹאתִ .כי
" האזינו " מעיד משה בעם ללמד את בניהם " ִל ְשמֹר ַל ֲעשֹותֶ ,אתָ -כלִ -ד ְב ֵרי ַה ָ
ַאתם
ָמים ַעלָ -ה ֲא ָד ָמהֲ ,א ֶשר ֶ
ּוב ָד ָבר ַהזֶהַ ,ת ֲא ִריכּו י ִ
ֵיכם; ַ
לֹאָ -ד ָבר ֵרק הּואִ ,מ ֶכםִ --כי-הּואַ ,חּי ֶ

ע ְֹב ִרים ֶאתַ -הּי ְַר ֵדן ָש ָםהְ ,ל ִר ְש ָתּה" ( דברים  ,ל " ב  ,מו -מז ) ; ובספר יהושע ( א  ,ח ) נאמר :
ָל ְי ָלהְ ,ל ַמ ַען ִת ְשמֹר ַל ֲעשֹותְ ,כ ָכלַ -ה ָכתּוב
יֹומם ו ַ
ית בֹו ָ
יךְ ,ו ָה ִג ָ
תֹורה ַהזֶה ִמ ִפ ָ
"לֹא-יָמּוש ֵס ֶפר ַה ָ
יח ֶאתְ -ד ָר ֶכ ָךְ ,וָאז ַת ְש ִכיל" .ובתלמוד מונים את הדברים שאדם אוכל
בֹוִ :כיָ-אז ַת ְצ ִל ַ
פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא  ,וביניהם  ,כבוד אב ואם  ,וגמילות
חסדים  ,והשכמת בית המדרש  ,והכנסת אורחין  ,וביקור חולים  ,ועיון ות פילה  ,ונאמר
"ותלמוד תורה כנגד כולם" ( שבת  ,דף קכז  ,א ).
מטרתו השנייה של הלימוד היא לרכוש בקיאות וידיעה בכל ענפי ההלכה  .ומכיוון
שהתורה " ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים " ,19גם אם יעמול אדם בתורה כל ימיו לא
יגיע ל תכלית הידיעה .

19

איוב ,פרק י"א ,פסוק ז'
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כן אמרו שם:

" אין דברי תורה מתקימין במי שמתרפה עצמו עליהם  ,ולא בלומדים
מתוך עידון ומתוך אכילה ושתייה  ,אלא במי שממית עצמו עליה
20
ומצער גופו תמיד  ,ולא יתן שינה לעיניו ותנומה לעפעפיו "
וכך אמרו באבות ( ו ' ,ד ' ):
" כך היא דרכה של תורה  :פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל
הארץ תישן וחיי צער תחיה  -ובתורה אתה עמל ".21

כותב הרב פרופ ' ש ' אסף ( שהיה גם שופט ההרכב הראשון של בית המשפט העליון ):
" ראשי הישיבות ותלמידיהם עסקו בתורה יומם ולילה ולא היו ישנים
אלא שנת עראי  .על תלמידי החכמים שבצרפת מספר אחד מגדולי הדור
( ר ' משה מקוצי  ,בספר מצוות גדול  ,מצוות לא תעשה  ,סימן ס " ה
בדיבור המתחיל " והקושר ")  ,כמסיח לפי תומו  ,לא היו חולצים
מנעליהם אלא בליל שבת  ,לפי שלומדים בכל הלילות של חול ושוכבים
מעט בלבושיהם  ,כי רק לימי שבת היו באים לבתיהם ולמשפחתם
22
ובמוצאי שבת היו חוזרים שוב לבית הישיבה ".

רבנים אשר נפגשו עם ועדת טל  ,ע מדו על כך שתלמיד הישיבה המתעמק בלימוד
התורה הוא בגדר " שקוע בתורה "  ,ולמעשה ראשו ומוחו סובבים ועוסקים בלימוד
התורה גם בשעות שאינו לומד  ,והוא מתעלה ועוסק בלימודיו התורניים ברמה
האינטלקטואלית הגבוהה ביותר  .לתפיסת ראשי הישיבות  ,אורח חיים זה של תלמידי
הישיבות המ תעמקים  ,הוא כמעט מצב נפשי  ,אשר לא ביום אחד ולא ביומיים של לימוד
ניתן להגיע אליו  ,ואשר הפסקת הלימודים התורניים  ,ולו ליום אחד  ,פוגעת בו מ י ידית .

20

יורה דעה ,סימן רמ"ו ,סעיף כ"ג
21
אבות ,פרק ו' ,פסוק ד'.
22
ש' אסף ,באהלי יעקב.69 ,
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ברי אם כן  ,כי מדובר בקבוצה ייחודית  ,שבחרה באורח חיים סגפני בשם לימוד התורה .
הלומדים רואים בלימוד התורה את תמצית חייהם ותכליתם  ,ולא כלי לרכישת מקצוע
אשר עשוי להביא בעתיד גם רווחה כלכלית  ,ולכך הם מקדישים את כל עתותיהם
במסירות שאינה יודעת גבול  ,ומתוך אמונה עמוקה שבכך הם מקיימים את העולם  .על
שכך נ ט בע המונח " תורתם היא אומנותם ".
וגם אם י ש בנו ה חולקים על השקפה זו  ,הוועדה סבורה כי החלטתן של ממשלות
ישראל  ,לדורותיהן  ,לעודד את לימוד התורה  ,ש תרם תרומה מכרעת לשימורו של עם
ישראל כעם ולמניעת התבוללותו בקרב העמים  ,באמצעות תמיכה תקציבית בקבוצת
הלומדים הייחודית הזאת  ,היא כשלעצמה לגיטימית .
הגם שכך  ,מציעה הוועדה לבחו ן לעומק את המכניזם באמצעותו ניתנת התמיכה
כאמור  ,ואת השלכות הרוחב של תמיכה זו על הקבוצה הנתמכת  ,על קבוצות אינטרס
אחרות  ,ועל הכלכלה והחברה במדינת ישראל .
שימורו של עולם הידע והפיתוח התורני אינו מחייב בהכרח את המסקנה כי הדרך
לבטא תמיכה זו היא בכך שעשרות אלפ ים ילמדו תורה באדיקות המתוארת לעיל,
לאורך כל חייהם  ,מבלי להוציא פרנסתם  ,וזאת בתמיכת המדינה .
נאמר כי :
" בנוהג שבעולם  ,אלף נכנסים למקרא  ,יוצאים מהם מאה
למשנה  ,יוצאים מהם עשרה לתלמוד  ,אחד מהם יוצא להוראה ,
כמו שנאמר אדם אחד מאלף מצאתי ".23

אין ספק כי יש חשיבות לעודד  ,לאורך זמן  ,את המובחרים והמ תמידים בעלי
הפוטנציאל ללמוד במסירות ואדיקות  ,ולהפוך למורה הוראה  ,דיינים  ,פוסקי הלכה
ואנשי הרוח של העם היהודי.

נעיר לסיום כי מצוות לימוד תורה אינ ה בהכרח שוללת תעסוקה לשם פרנסה:

23

מדרש רבה ,קהלת ז'
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" ואם אין לו מה יאכל  ,יעשה מלאכה כל יום כדי חייו  ,ושאר
היום והלילה יעסוק בתורה " " . 24היה בעל אומנות  ,עוסק
במלאכתו שלוש שעות ביום  ,ותשע שעות בתורה ".25
חשיבותה של המלאכה  ,לצד לימוד תורה  ,באה לידי ביטוי במשנתם של חכמי ישראל
לדורותיהם :
" כל המשים על לבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה
ויתפרנס מן הצדקה  -הרי זה חלל את השם ובזה את התורה
וכבה מאור הדת וגרם רעה לעצמו ונטל חייו מן העולם
הבא  ...וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילה וגוררת
ע ו ון  ,וסוף אדם זה שיהא מלסטם את הבריות "26.
עוד נאמר :
" כל תורה שאין עימה מלאכה סופה בטילה וגוררת עוון "

27

ועוד כי :
" גדולי החכמים היו מהם חוטבי עצים ושואבי המים לגינות ,
28
ועושין הברזל והפחמים "

24

יורה דיעה סימן רמ"ו ,סעיף כא' ,הגהת הרמ"א.
25
שם ,סעיף ד'.
26
רמב"ם ,הלכות תלמוד תורה ג'.
27
משנה מסכת אבות ,ב ,ב.
28
רמב"מ ,הלכות מתנות עניים ,י יח.
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.4

מסקנות והמלצות

בית המשפט העליון קבע כי הסדר קצבאות האברכים במתכונתו הנוכחית בטל  .הוועדה
גי ב שה סדרת המלצות העומדות  ,למיטב הבנתה  ,ב גדרים המשפטיים שקבע בית
המשפט העליון .
ההמלצות מביאות לידי ביטוי  ,באיזונים שונים  ,את עניי נה של הממשלה לתמוך בעולם
לימוד התורה  ,ולצד זאת  ,לת מרץ השתלבות המגזר החרדי בתעסוקה  ,ו להבטיח את
הפחתת אי השוויון של אברכי ה כולל אל מול אוכלוסיות לומדים אחרות  ,עליו הצביע
בית המשפט העליון  .ההמלצות משק פות את תפיסתה של הוועדה כי במוקד הדיון
הנוכחי עומדת חובתה של המדינה לפעול בהקדם ככל שניתן  ,ובשים לב למאפיינים
הייחודיים של החברה החרדית  ,ל השתלבות ה ההדרגתית במרקם הכלכלי והחברתי
בישראל .
הוועדה מוצאת לציין את המפגש מאיר העיניים והמעודד עם מנהיגות הסטודנטים .
הוועדה פגשה מנהיגות סטודנטים אחראית הרואה לנגד עיניה את הצרכים הלאומיים
בפריזמה רחבה מזו של הצרכים הסטודנטיאליים קצרי הטווח עליהם הם מופקדים .
קודם ל הצגת צרכי ה סטודנטים ה נזקקים  ,הציגה מ נהיגות הסטודנטים את שאלת
ה השתלבות ה מוגברת של הציבור החרדי במרקם החיים והמשק הישראלי  ,כשאלה
מרכזית לעתידה הכלכלי והחברתי של מדינת ישראל  ,שיש להעמיד במוקד הסדר
תמיכה חדש באברכי כולל  .הסטודנטים הציעו פתרונות והסדרים אפשריים לסוגיה ,
אותם בחנה הוועדה בעיון  ,ו אשר סייעו לה רבות בגיבוש המלצותיה .
הגבלת שנות הזכאות לקצבה ו מ נגנון עידוד השתלבות בתעסוקה
בלב המלצות הוועדה  ,שינוי מנגנון התמיכה באברכי כוללים  ,באופן שיהפוך א ת
התמיכה ל סיוע זמני המעודד לימוד תורה לתקופה קצובה  ,שלאחריה משתלב האברך
במנגנון תמרוץ וסיוע להש תלבות בתעסוקה  .הגבלת שנות הזכאות לקצבה מבטיחה
יציאה ממעגל התמיכות  ,מפחיתה את אי השוויון  ,ומכניסה את התמיכה למסגרת דומה
ל מלגות סיוע ללימודים  ,ב נבדל מ גמלאות הבטחת הכנסה .
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כל נתוני הרקע שהובאו לעיל  ,מלמדים כי עיקר השוני בין הסדר התמיכה לאברכים
לקרן הסיוע לסטודנטים טמון בשני אלמנטים הקיימים בתנאי הסדר התמיכה באברכים.
אלמנטים אלו הם היוצרים גם את " מלכודת העוני ":
()1

תנאי חובת הלימוד יום מלא בכולל שוללת את המלגה באופן אוטומטי ממי

שישלב לימודים תורניים עם תעסוקה או הכשרה מקצועית .
()2

העדר מגבלת זמן לקבלת הקצבה ולשהייה בסטאטוס של " לומד שאינו עובד ".

מנגנון התמיכה הקיים מ תמרץ את כלל האברכים להישא ר במעמד ללא הגבלת זמן ,
באופן המייצר בינאריות כמעט מוחלטת בין לימוד תורה לתעסוקה  .בעוד ממוצע
השהייה במעמד הוא שמונה שנים  ,מעל רבע שוהים ב מעמד זה מעל  11שנים  .כפי
שתואר לעיל  ,בפירוט  ,האברך נכנס להסדר בממוצע בגיל  , 26וכ ש משפחת ו גדלה
ומצב ו הכלכלי אינו מאפשר ל ו להמשיך ולהתקיים עוד בעולם הלימוד בלבד  ,ה וא
מוצא עצמ ו בגיל בוגר למדיי  ,עם כישורי השתלבות נמוכים מאוד בכלכלה ובחברה .
ככל שההשתלבות בעבודה הינה בגיל צעיר יותר  ,כך האפקטיביות התעסוקתית גדולה
יותר  .מנגנוני התמיכה השונים באברך " כולאים " אותו במלכודת עוני  ,שכן הם נצברים
לכדי סכום  ,שהוא גבוה או דומה לפוטנציאל ההשתכרות שלו .

א ת האמור יש לקרוא על רקע הנתונים בדבר הפיכתו של המגזר החרדי לחלק משמעותי
מהאוכלוסייה  .הדבר מחדד את הצורך בהגדלת שותפותו של המגזר החרדי במרקם
החברתי ובנטל הכלכלי  .לאור שיעורי הגידול של אוכלוסייה זו  ,ההסדר הנוכחי אינו
בר -קיימא בטווח הארוך  .אם לא תגדל שותפות אוכלוסייה ז ו בנטל הכלכלי  ,תתקשה
הממשלה להוסיף ולקיים את מכלול הסדרי הרווחה והביטחון הסוציאלי לאוכלוסייה
החרדית  ,והסיוע ללומדי תורה .
יתרה מכך  ,הגברת העצמאות הכלכלית באמצעות עידוד תעסוקה הינה ע י קרון יסוד
במדיניות החברתית של ממשלת ישראל  .הדבר בא לידי ביטוי  ,בין היתר  ,בשורה של
צעדים שנוקטת הממשלה להגדלת שיעור התעסוקה בכלל  ,ושל המגזר החרדי בפרט ,
ובקביעת יעדי תעסוקה  ,כפי שמפורט בהחלטת ממשלה מס '  1994מיום  14ביולי
 , 2009הכולל ת יעדים פרטניים לאוכלוסייה החרדית .
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למותר לציין כי דו " ח ה –  , OECDסימן את נקודת התורפה של מדינת ישראל כ סוגיית
התעסוקה של האוכלוסיי ה הלא -יהודית והחרדית  .מדינת ישראל מחויבת לנקוט
במהלכים פורצי דרך בתחום זה .
נעיר כבר כעת  ,כי אין האמור לעיל סותר תמיכה מסוימת  ,לטווח ארוך  ,בקבוצה
מצומצמת של לומדים  ,המבקשים להקדיש כל חייהם ללימוד תורה  ,ומהם עתידים
לצמוח גדולי הדור ופוסקי ההלכה בעם ישראל .
לאור כל האמור  ,מציעה הוועדה דלקמן :
(  ) 1ל הנחות את שר החינוך לפרסם מבחני תמיכה שעניינם מתן מלגות לימוד
ל אברכי כוללים בהתאם למתווה הבא :
א  .מסלול בסיסי -אברך שמתקיימים בו התנאים המפורטים בנספח  1לדו " ח ,
בהתאם לתקופות השונות  ,וכל עוד מתקיימים התנאים כאמור  ,יהא זכאי
למלגת לימוד  ,לתקופה מוגבלת של חמש שנים  ,בחלוקה הבאה :
במהלך ארבע השנים הראשונות  ,ממועד אישור בקשתו למלגה,
א1.
יהא האברך זכאי ל מלגת לימוד  ,בכפוף לתנאים המפורטים לתקופה
הראשונה בנספח  1לדו " ח זה  .במהלך תקופה זו ילמד האברך בכולל פרק
זמן שלא יפחת מ –  45שעות שבועיות לדחויי שירות  ,ומ –  35שעות
שבועיות למי ששירת שירות סדיר או קיבל פטור משירות כאמור  .במהלך
תקופה זו יתאפשר לאברך לרכוש השכ לה תעסוקתית .
אברך שסיים את התקופה הראשונה  ,י הא זכאי ל שנת השתלבות
א2.
במהלכה יהא זכאי ל מלגה מופחתת  ,בסך  75%מהמלגה בתקופה הראשונה ,
בכפוף לתנאי הזכאות בשנת השתלבות כמפורט בנספח  1לדו " ח זה  .במהלך
שנה זו ישונו תנאי הזכאות ו סף ההכנסה  ,באופן המתמרץ השתלבות
בתעסוקה  ,ובכלל זה :
 . 1במהל ך שנת ההשתלבות יתאפשר לו להשתלב במסלול תעסוקה לצד
לימודים חלקיים  ,בהיקף מינימאלי של  23שעות שבועיות  ,תחת  35או
 45שעות שבועיות  ( ,בהתאם להסדר דחיית שירות עם צה " ל )  ,בהם
מותנית היום זכאותו למלגה .
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.2

הכנסת משק בית המקסימאלי ת המזכה במלגה תעמוד על ,₪ 2,700
במקום  ₪ 1200בהסדר הנוכחי .

.3

אברך שישתלב בעבודה לא יהיה מנוע מלהחזיק רכב ב תנאים ש לא יהיו
מיטיבים ביחס לתנאים הקבועים בחוק הבטחת הכנסה לעניין זה .

ב  .מסלול מצומצם למתמידים – קבוצה מצומצמת של לומדי תורה מסורים ,
אשר סיימו את התקו פה השניה  ,יהיו זכאים להמשיך בלימודיהם ויהיו
זכאים למלגת קיום :
בכפוף לתנאי הזכאות בתקופה הראשונה  ,בשינוי תנאי סף
ב1.
ההכנסה  ,לתנאים מחמירים יותר כפי שמפורט בנספח א ' ל דו " ח  ,וכל עוד
הם מתקיימים  .בתקופה זו יעמוד תנאי סף ההכנסה למשק בית על ,₪ 600
והאברך יהיה מחויב ב –  45שעות לימוד לאברך דחויי שירות  ,ו – 35
שעות לימוד לאברך ששירת בצה " ל או פטור גיוס .
המלגה תהא בשיעור מופחת מהשיעור הקבוע לתקופה
ב2.
הראשונה  .שיעור המלגה ייקבע על ידי הממשלה לאחר שיונחו בפניה
המלצות הוועדה הבין -משרדית שהוקמה לפי החלטה מס '  2345מיום
 , 24.10.2010וזאת לא יאוחר מיום  .31.06.2014בקביעת השיעור כאמור
יובאו בחשבון  ,בין היתר  ,מספר הזכ אים בכל אחת מהתקופות ומספר
התלמידים שהשתלבו בעבודה .
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()4

הוועדה ממליצה להטיל על משרד התמ " ת ועל משרד האוצר לגבש תוכנית

להגברת השתלבות האברכים  ,הזכאים למלגה  ,בתעסוקה לרבות לוחות זמנים לביצועה,
בתוך ש ישה חודשים מיום אימוץ ה מלצות הדו " ח על -ידי הממשלה .
הוועדה ממליצה להטיל על משרד החינוך להקים מנגנון פיקוח בהתאמה
()5
להמלצות הוועדה  ,ומתוך מטרה למנוע ניצול לרעה של המלגה הניתנת .
הוועדה ממליצה כי ה תמיכה התקציבית הכוללת לאברכי כוללים לא תעלה על
()6
ס כום קבוע של  120מיליון  ₪ללא תלות במספר הנכנסים להסדר  ,והקצבה לאברך לא
תעלה על  1040ש " ח  15% .מסך הסכום הזה ייוחדו לתמיכה בקבוצה המצומצמת של
האברכים הממשיכים בלימודי תורה .
הוועדה ממליצה לשנות את שמו של הסעיף התקציבי מ " קצבת הבטחת הכנסה
()7
לקיום מינימאל י לאברכי כולל " ל " מלגת סיוע לאברכי כולל ".
כאמור  ,סב ורה הוועדה כי הטיפול באוכלוסיות לומדים אחרות  ,צריך  ,ככלל,
()8
שיתקיים במסגרת נפרדת  ,בהינתן אופיין הנבדל של האוכלוסיות  ,הצרכים השונים של
המערכות הללו  ,ומנגנון התקצוב השונה שלהן  .עם זאת  ,ולאור פסיקת בית המשפט
העליון בסוגיה  ,וכחלק מ ראייה כוללת של מערך הסיוע לסטודנטים  ,רואה הוועדה
להמליץ על הגדלת הסיו ע לקרן הסטודנטים בסך של כ 50 -מיליון  , ₪לרבות באמצעות
שינוי סדרי עדיפויות במערך הסיוע הקיים להשכלה הגבוהה  ,שאין בו כדי לפגוע
בתקציבי סיוע קיימים לסטודנטים .
הוועדה ממליצה כי תוספת זו תחולק באופן שיגדיל את השוויון בתמיכה בנזקקים
לומדים  ,ברמת הפרט  .ישנן חלופות שונות לשימוש בהגדלה המוצעת של תקציב קרן
הסיוע  ,באופן שישרת את השוויון בין שתי הקבוצות הלומדים שבנדון  ,באופן מיטיבי ,
ואלו יידונו ויוכרעו סופית בפ ורמים המקצועיים העוסקים בהקצאת מלגות לסטודנטים .
כך לדוגמא  ,נדונה האפשרות להגדיל את מלגת היחיד הניתנת כיום בקרן הסיוע
לסטודנטים נזקקים באופן ש תעמוד על מחצית מן הגמלה המשפחתית הניתנת לאברכים
נזקקים (  520ש " ח לחודש =  6,240ש " ח לשנה )  .במקרים בהם מדובר בסטודנט שהוא
בעל משפחה עם ילדים  ,אשר ניתן לזהות לגביו נזקקות משפחתית ( בניגוד למבחן
הקיים בקרן הסיוע הבודק כאמור את הנזקקות של היחיד )  ,עלתה האפשרות לתת מענק
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שנתי בגובה דומה למלגה החודשית הנית נת לאברכים (  1,040ש " ח לחודש = 12,480
ש " ח לשנה ) .באופן זה יושווה מצבם של סטודנטים בעלי משפחות שיזוהו על ידי קרן
הסיוע כנזקקים ברמה הגבוהה לאברכים נזקקים בעלי משפחה  .זיהוי תלמידים נזקקים
בעלי משפחות יכול להתבצע ע " פ קריטריונים דוגמת מ קבלי הבטחת הכנסה לשעבר או
בהווה ;29הכרה בלשכות הרווחה ב דרגת זכאות מתאימה ; אחד מבני המשפחה מקבל
קצבת נכות כללית וכל קריטריון אחר שייקבע על – ידי הות " ת .
יש להעיר לעניין זה כי המלגה הניתנת כיום בקרן הסיוע היא מלגה הניתנת ליחיד ולא
למשפחה  .כמו כן  ,זיהוי נזקקות של סטודנט בקרן הסיוע אינו כולל מבחן הכנסה ,
כלומר  ,המלגה ניתנת גם אם הסטודנט עובד  ,ואם יש לו בן  /בת זוג  -גם אם בן  /בת הזוג
עובד  ,ללא תלות בגובה השכר  .בנוסף  ,קבלת המלגה אינה כרוכה בהגבלות על שימוש
והחזקת רכב  .יצוין כי אם מדובר במשפחה ובה שני סטו דנטים  ,כל אחד מהם יכול
לקבל מלגה בנפרד.
מלגת ה בטחת הכנסה לאברכים לעומת זאת היא מלגה משפחתית המיועדת לזוג שיש לו
שלושה ילדים לפחות  .מבחן ההכנסה שנעשה בודק את ההכנסות והנכסים של כל משק
הבית  ,כך שאם הכנסת האברך ובת זוגו עולה על  1,200ש " ח לחודש  ,האברך אינו זכ אי
לגמלה  .כמו כן החזקת רכב בידי האברך שוללת את הזכאות לגמלה .
אפשרו יו ת נוספות שנדונו לשימוש בהגדלת התקציב לקרן הסיוע  ,הן הגדלת מספר
הסטודנטים הנזקקים שיקבלו את רמות הסיוע הגבוהה  ,ו הרחבת האפשרות לקבל מלגות
אחרות מבלי שתישלל הזכאות לקבלת מלגה מקרן הסיוע  ,בכ פוף ל תנאים ו ה הגבלות
שתקבע הות " ת .
הנמקות להמלצות הוועדה
ההסדר המוצע לתמיכה באברכים
הוועדה סבורה כי הסדר זה משקף איזון ראוי בין האינטרס להמשיך ולעודד לומדי
תורה  ,ל בין ה צורך לעודד רכישת מיומנויו ת תעסוקה ומסלולי תעסוקה פעילים לצד

29

הורים יחידים יכולים בתנאים מסוימים לקבל גמלת הבטחת הכנסה ולהיות סטודנטים.
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ה לימוד  ,ובכך להבטיח את ה השתלבות הדרגתית של המגזר החרדי במשק ובכלכלה.
בנוסף  ,הסדר המ ג ביל לגבי רובם המכריע של האברכים  ,את מספר שנות התמיכה ,
מפחית  ,בראיית הוועדה  ,את אי השוויון בין אוכלו סיות לומדים שונות הנהנות
מתמיכה  ,לפרק זמן מוגדר של לימודי ה ם  .הוא מחדד את האבחנה  ,הקיימת ממילא ,
ממ נגנון הבטחת הכנסה .
מנקודת מבט רחבה של מדיניות כוללת  ,מבטיח הסדר זה  ,לתפיסת הוועדה  ,את הגדלת
השוויון בחלוקת הנטל בין הלומדים  ,העובדים וכל אזרחי ישראל  ,לטווח הארוך  .ה ו א
מקדם שוויון מהותי בהזדמנויות ו בנגישות לתעסוקה  ,במובחן ממונחי שוויון פורמאל י
בערכים כלכליים מוחלטים בקצבאות ומלגות .
מתעוררת שאלה לגבי חובת לימוד יום מלא במהלך ארבע השנים הראשונות של
ההסדר  ,והאופן בו הדבר מתיישב עם המגמה הכוללת של ההסדר החדש המוצע לעודד
השתלבות בתעסוקה .
חובת לימוד יום מלא למי שנכנס בפתחו של הסדר  ,במשך התקופה הראשונה שלו ,
מתיישב ת  ,ביסודו של דבר  ,עם תכלית ההסדר לעודד לימוד תורה מחד  ,ועם השאיפה
שלא להרחיב את מימדיו של ההסדר ומספר המשתתפים בו מאידך  .היא מתיישבת עם
תפיסת הלימוד התורני של המגזר החרדי כפי שתוארה לעיל בפירוט  ,אך עם זאת
מגבילה את תנאי הסף להיכנס להסדר באופן ה מבט יח שהנכנסים ב פתחו  ,רואים
בלימוד אינטרס עליון ומחויבות של ממש  ,ומוכנים להקדיש את זמנם ומרצם לפיתוח
עולמה של תורה  ,למרות הקושי הכלכלי הכרוך בכך  .במובן זה התקופה הראשונה
מצמצ מת את כמות הנכנסים להסדר התמיכה  ,ומבטיחה ש זהות הנכנסים תהלום את
הת כלית שביסוד ההסדר  .הקלה בתנאי הכניסה עלולה להביא לאפקט של מצטרפים
חדשים להסדר  ,שבתנאיו הנוכחיים מעדיפ ים שלא להישען על תמיכות .
לגישת הוועדה הענקת התמיכה לקבוצה על -פי קריטריונים של נזקקות  ,להבדיל מכל
אוכלוסיי ת לומדי התורה  ,אינה מקעקעת את הבסיס האידיאולוגי של התמיכה  ,כפי
שעולה מפסק הדין  .נכון הדבר כי מבחני ההכנסה מביאים בפתחו של הסדר הקצבאות
קבוצה מוגדרת מתוך קבוצה רחבה של  110,000לומדי תורה  .זוהי קבוצה  ,שתנאי
הקצבה הנוכחיים מניחים  ,כי למרות מחויבותה המוחלטת ללימודי תורה  ,תתקשה
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להתמסר ללימודי תורה מסיבות כלכליות  ,והתמיכה מכוונת לסייע דווקא בידה  .ככל
ש מדובר בלומדי תורה ש ידם משגת  ,הרי שאין הם צריכים לסיוע המזערי הנדון  ,וילמדו
תורה כך וכך .
כאמור  ,יצוין כי מלגת הבטחת הכנסה לאברכים איננה המלגה היחידה הניתנת על בסיס
נזקקות כלכלית לחלק מובחן מקבוצת הלומדים שאינם זכאים לקצבת הבטחת הכנ סה .
גם סעיף ה תקציב " מרכז הסיוע לסטודנטים " מספר  , 210307אשר במסגרתו ניתנות
תמיכות קרן הסיוע לסטודנטים כמו גם תמיכות נוספות לאוכלוסי ית הלומדים במוסדות
להשכלה גבוהה  ,מבוסס על מבחן נזקקות  .הנה כי כן  ,הגם שהתכלית בבסיס התמיכה
הינה עידוד רכישת השכלה אקדמאית  ,התמיכה תינתן לאותם אלו שיש חשש שידם
אינה משגת להשכלה גבוהה .
בתקופה השניה של ההסדר  ,יתאפשר ל אברך לה וסיף ו ל קבל  75%מהמלגה  ,גם אם
הצליח להשתלב בתעסוקה משמעותית  ,וגם אם הגדיל את הכנסות משק הבית עד
ל גובה של כ 2,700 -ש " ח  ,וזאת בהשוואה להכנסה המינימאלי ת של כ₪ 1200 -
הקבועה בהסדר הנוכחי  ,כתנאי סף לזכאות  .כמו כן יתאפשר לו שימוש ואחזקה של
רכב בתנאים מסוימים .
ב י ט ו ל המנגנון ה אוטומטי השולל קצבה באופן מיידי עם השתלבות  ,ולו חלקית מאוד
בעבודה  ,יהווה  ,כך אנו מקווים  ,תמריץ לבחור במסלול זה .
התנ אים הסביבתיים והמשפחתיים  ,לאחר שלוש שנים של לימודים מלאים בכולל,
מיטיבים גם הם עם ההנחה שסיכויי ההשתלבות של האברך בתעסוקה בתקופה השניה
גדל  :זהו שלב בו משפחת ו גדלה  ,והעניי ן להגד יל את הפרנסה נעשה משמעותי יותר ,
ו הוא בדרך כלל  ,בגיל בו יש להם היכולת לרכוש השכלה ומיומנוי ו ת תעסוקה
שיאפשרו לו להשתלב בשוק ה עבודה .
משרד התמ " ת  ,כפי שעולה ממכתבו של השר ל ו ועדה ( המצורף בנספח )  ,נערך ליישומה
של תוכנית סיוע בתעסוקה  ,וזאת בהתבסס על כלים קיימים וחדשים  ,ועל הניסיון
הנצבר בתחום עידוד תעסוקת חרדים  .בין הכלים שנידונו בוועדה צוינו מרכזי סיוע
בהשמה המתמחים בצרכי האוכלוסייה החרדית  ,הכשרות מקצועיות הכוללות כישורי
תעסוקה בסיסיים ( דוגמת סדנאות ללימוד אנגלית תעסוקתית ) וקורסים מתקדמים יותר
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( הכשרות מקצועיות ומכינות אקדמיות )  ,וכן אפשרות לסבסוד שכר זמני  ,כאמצעי
שיסייע באיתור מקומות עבודה .
הוועדה ממליצה  ,אם כן  ,להטיל על משרד הת מ " ת ועל משרד האוצר  ,לגבש תוכנית
להגברת השתלבות האברכים בתעסוקה לרבות לו חות זמנים לביצועה  ,בתוך שישה
חודשים מיום אישור המלצותיה .

בפני הוועדה נשמעו הצעות שונות לאפשר למקבלי הקצבה יציאה לעבודה לצד לימודים ,מבלי
להגביל את מספר השנים של הזכאות לקצבה.
הסדר מהסוג המוצע יהיה אטרקטיבי במיוחד ,הוא יעודד גם את אלו המועסקים בקרב המגזר
החרדי להשתלב בו ,ובסופו של יום יביא לתוצאה הפוכה מזו אליה חותרת הממשלה .הוא יגדיל
את מספר הנתמכים לאורך זמן ,וינציח את התלות בקצבאות.
לפיכך ,סבורה הוועדה שהגבלת משך הזכאות למלגת הסיוע ,למרביתם המכרעת של האברכים,
הינה הכרחית על מנת לייצר שינוי אפקטיבי בהרגלי התעסוקה של המגזר החרדי .הגבלה זו
מייצרת שינוי תודעתי במסגרתו מפנים האברך ,כבר בעת כניסתו למסלול ,את העובדה שבשלב
מסוים עליו להשתלב בעולם התעסוקה ,ולפיכך לתכנן את מהלך חייו בהתאם.
על אף האמור ,מקבלת הוועדה את הצורך לאפשר לקבוצה מסוימת ,מוגבלת בהיקפה ,של
המיועדים להיות גדולי תורה ומנהיגי הדור בתחום זה ,להקדיש חייהם ללימוד .מ משלת ישראל
רואה ערך בהמשכיות ושימור עולם ההלכה  ,ומכירה בתרומתו של עולם לימוד התורה
לשימור העם היהודי  ,מקורותיו ההיסטוריים ועתידו הרוחני בארץ ובעולם  .המשך
שגשוגו של עולם התורה הוא נכס רוחני ואסטרטגי  ,וה ו א מחייב קיומה של מנהיגות
רוחנית והלכתית של גדולי תורה וגאונים  ,של פוסקי דור ומורים  .נאמר כי :

" בנוהג שבעולם  ,אלף נכנסים למקרא  ,יוצאים מהם מאה
למשנה  ,יוצאים מהם עשרה לתלמוד  ,אחד מהם יוצא להוראה ,
כמו שנאמר א דם אחד מאלף מצאתי ".30

30

מדרש רבה ,קהלת ז'
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לעניין זה  ,סבורה הוועדה כי יש לתמוך ב תנאים המאפשרים צמיחתם של אותם יחידים
בין אלפים כדי להבטיח את מנהיגות ה דור הבא בתחום זה .
הגם שכך ,תמיכה בקבוצה זו ,ללא הגבלת זמן ,תהא מופחתת ,מזו אשר בשתי תקופות
הראשונות ,ושיעורה המדויק ייקבע בהמשך ,ובכפוף לאופן בו יתפתח יישום ההסדר .התנאים
המזכים בקצבה ,יהיו זהים לאלו שבתקופה הראשונה ,אך תנאי סף ההכנסה מחמירים יותר.
הסכום שתקצה המדינה לתמיכה בקבוצה השלישית יעמוד על  20מיליון ש"ח ,ויבוא מתוך
תקציב התמיכות לאברכי הכוללים ,וזאת ללא תלות במספר האברכים המשתתפים בהסדר.
הסדר זה מבטיח כי מדובר בקבוצה מצומצמת וייחודית שבחרה לחיות בצניעות גדולה מאוד,
ולהתמסר לחיים באוהלה של תורה .תקוות הוועדה כי קבוצה זו יהיה בה הפוטנציאל להצמיח
בתוכה את מנהיגות גדולי התורה העתידית.
תמיכה זו ,והיקפה המוגדר ,תשקף את האינטרס של המדינה לפתח מנהיגות כאמור.
שאלת השוויון ואוכלוסיות לומדים אחרות
בית המשפט סבר  ,כפי שפורט לעיל  ,כי גמלת הבטחת הכנסה לאברכי כוללים מכוח
הסעיף התקציבי מפירה את חובת השוויון ביחס לחלוקת כספי מדינה  .כמו כן הוא סבר
כי האבחנה בין סטודנטים לאברכים אינה מבוססת על שוני רלבנטי  ,כיוון שביסוד
ההטבה הניתנת לאחת מן הקבוצות עומדת תכלית כלכלית  ,שיפה גם לעניינה של
הקבוצה השנייה .
בטרם ניזקק לשאלה של שוויון בערכים כלכליים מוחלטים בין מלגות הסיוע מהם
נהנים אברכים לאלו ה ניתנות לסטודנטים  ,מוצאת הוועדה לציין כי היא סבורה שהסדר
התמיכה המוצע באברכים  ,מפחית לטווח הארוך את אי השוויון במובנו המהותי
והרחב  ,בהיבטים שונים .
ראשית  ,הגבלת שנות התמיכה  ,למרביתם המכרעת של האברכים  ,והפחתת הקצבה
בתקופה השנ י יה  ,יש בהם כדי לצמצם  ,לאורך זמן  ,את היקף התמיכה לפרט ,
באוכלוסי י ת לומדים זו .
בנוסף  ,ההסדר  ,באם ימומש  ,י קטין בטווח הארוך את חוסר השוויון בנטל הכלכלי,
באמצעות הקטנת מעגל הנתמכים והגדלת מעגל המועסקים בקרב קבוצה זו .
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כמו כן  ,מגדיל ההסדר את שוויון ההזדמנויות בנגישות לתעסוקה לאוכלוס יה החרדית
הסובלת  ,בין היתר  ,מהעדר כישורים והשכלה המתאימים לשוק העבודה המודרני,
המקשים על השתלבותה .
הוועדה מצאה קושי לקבוע כי קיים אי שוויון מובהק לעניין סכומי הכסף לאברכים
נזקקים  ,ביחס לסכומי הכסף המוקצים לסטודנטים  .שתי האוכלוסיות שונות בכל
פרמטר א פשרי  ,בממדים שלהן  ,בצרכים שלהן  ,בפוטנציאל ההשתכרות הנוכחי
והעתידי שלהן ובמערכי הסיוע הכוללים באמצעותם הם נתמכים על -ידי המדינה .
נבדלות זו מקשה על הקביעה כיצד והאם ניתן ליצור מכניזם של שוויון מוחלט בין שתי
האוכלוסיות .
מנתוני משרד האוצר  ,כפי שהוצגו לעיל עול ה כי סכום הכסף הכולל המוקצה לתמיכות
בסטודנטים נזקקים מגיע לכדי  450מיליון שקל  ,בהתאם לפירוט המופיע ב נספח ,2
הכולל סטודנטים חד הוריים  ,חיילים משוחררים נזקקים  ,מלגות לסטודנטים בדואים
ודרוזים  ,מלגות לסטודנטים בעלי צרכים מיוחדים  ,מלגות לסטודנטים עולים  ,מלגות
ל סטודנטים חרדים  ,ועוד קבוצות רבות  ,אשר המתאם בין האפיון הייחודי שלהן למצב
סוציו -אקונומ י נמוך  ,הינו גבוה .
כאמור  ,סטודנט נזקק שאינו נופל ל גדריה של אף אחת מן הקבוצות הנתמכות  ,ייתמך
על -ידי קרן הסיוע שתקציבה עומד על  58מיליון  , ₪וכמפורט לעיל  ,תומכת הקרן ב –
 16,000סטודנטים  ,בסכום שבין  ₪ 2,500ל –  ₪ 3,500לשנת לימוד בלבד .במובן זה,
היקף התמיכה בסטודנט נזקק  ,שאיננו זכאי לתמיכות מדינה אחרות  ,נמוך מהיקף
התמיכה באברך  .מנגנון הגבלת השנים  ,המוצע לעיל  ,מקדם את השוויון במובן זה ,
שהוא מקטין את התמיכה באברך ברמת הפרט .
לאור האמור  ,הפתרון המיטבי שמצאה הוועדה הוא להמליץ על הגדלת קרן הסיוע ב כ -
 50מיליון  , ₪כאמור לעיל  ,באופן שיאפשר לסטודנט נזקק ל קבל תמיכה דומה בהיקפה
לתמיכה שמקבל אבר ך נזקק  ,בכפוף למצבו המשפחתי .

הוראות מעבר
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הסדר זה המגביל את סך השנים שזכאי אברך לתמיכה  ,ומאפשר בשלב ראשון תמיכה
ביום לימודים מלא ובשלב שני מלגת לימוד מופחתת לחצי יום לימודים  ,לצד הכשרה
תעסוקתית והשמה בתעסוקה  ,ולבסוף היוותרות ה של קבוצת לומדים קטנה ממנה
תצמח מנהיגות תורה לעתיד  ,משקף את התפיסה לפיה ה אופן בו ניתן יהיה לבצע שינוי
בחברה החרדית הוא הבניית שינויים תהליכיים ו הדרגתיים  ,המתחשבים במאפייניה
הייחודיים של האוכלוסייה  ,ובחסמים התרבותיים לביצוע שינוי כאמור .
אוכלוסיה זו  ,כפי שתיארנו בפירוט לעיל  ,שונה תכלית השי נוי באורח חייה  ,בחינוך
שהיא מקנה לבניה  ,ובחשיבתה הערכית  ,ממרבית האוכלוסיי ה בישראל  .אוכלוסיה זו
מנהלת את אורח חייה במסגרת ההסדר " תורתו אומנותו " שנים רבות  ,ובצילו של הסדר
זה  ,מתכננים בניה את מהלך חייהם הטבעי  ,שאינו כולל גיוס לצה " ל או השתלבות
בעולם ה תעסוקה  ,ו פרנסתם נשענת על תמיכות המדינה וגורמים נו ספים  .מי שאינו
מקדיש כל עתותיו לתורה מתויג בסטאטוס חברתי נמוך יותר  .שינוי של ממש מצריך
זמן  ,ו הדרגתיות עד לקבלתו והפנמתו בחברה החרדית  .לעניי ן ההדרגתיות  ,סבורה
הוועדה כי מוקד הטיפול צריך שיהא בזרם הנכנסים החדשים להסדר  ,ש ב שאיפה יעשו
שינוי תפיסתי הר ו אה בחיוב תעסוקה לצד לימוד  ,ויתכנ נו את מהלך חייהם בהתאמה ,
ומתוך כוונה להשתלב בעולם התעסוקה  .אנו סבורים כי לאברכי כולל מבוגרים יותר
שכבר תכננו את מהלך חייהם כמקובל בחברה החרדית צפוי קושי רב יותר להשתלב
בעבודה בשלב זה  ,ו לפיכך יש לראות בהם " דור מדבר " ולפטור אותם מן ה הס דר .
לפיכך ממליצה הוועדה לעניין תחילתו ותחולתו של ההסדר :
אברכים שקיבלו מלגת הבטחת הכנסה ב ששת החודשים שקדמ ו להחלטת
()1
הממשלה בנושא  ,וגילם ביום החלטת הממשלה מעל  29שנים  ,יוכלו להמשיך ולקבל
את מלגת הסיוע  ,ללא מגבלת ה זמן  ,המוצעת לעיל .
(  ) 2תחילתו של ההסדר החדש ביום קבלת החלטת הממשלה בנושא זה  ,והוא יחול
על כל אברך מתחת לגיל  , 29הזכאי לקצבה בהתאם לתנאי ההסדר ה מוצעים  .תקופת
לימודיו בכולל עד יום תחילת ההסדר החדש לא תימנה במניין תקופת הזכאות .
הגבלת סכום הקצבה לסכום קבוע
הוועדה ממליצה כאמור להגביל את סכום התמיכה הכולל ולהציבו על  127מיל י ון , ₪
כפי שהיה בשנת  , 2010באופן קבוע  ,ו ללא תלות במספר המשתתפים בהסדר  .כמו כן ,

62 / 44

יוגבל הסכום שמקבל כל אברך  ,כך שלא יעלה על  ₪ 1040בחודש  ,בתקופה הראשונה ,
 75%מן האמור התקופה שנייה  ,וסכום מופחת  ,כפי שייקבע על -ידי הוועדה הבין
משרדית  ,בתקופה השלישית  .כמו כן  ,ממליצה הוועדה להגביל את התמיכה בקבוצת
הלומדים השלישית ל –  20מיליון  ₪מסך התמיכה באברכי כולל  ,כאמור .
הוועדה סבורה שהאינטרס של מדינת ישראל לעודד לומדי תורה  ,חי לצידם של
אינטרסים וצרכים אחרים במשק  .היקפי התמיכה באינטרס הזה צריך שישקפו את
עוצמת האינטרס  ,ויביאו בחשבון קבוצות אינטרס דומות  ,תוך מתן משקל לאפיונים
הייחודיים של כל קבוצה  .במובן זה ומתוך הצורך להבטיח כי התמיכות הללו משקפות
אינטרס ברור ותחום  ,שאינו תלוי ברוחות הפולי טיות המשתנות  ,אנו מציעים לקבוע
באופן קשיח את סכום התמיכה באברכי כוללים על  127מיליון שקל  ,מספר המשקף את
התמיכה בעשור האחרון  ,ללא תלות בשאלה כמה תלמידים ייכנסו להסדר  .הגבלת היקף
התמיכה בקבוצה השלישית מבטיחה כי היקפה של הקבוצה יישאר מצומצם ויכלול רק
תלמידי ח כם מהם אמור לצמוח דור מנהיגות התורה העתידי .

62 / 45

העיגון הנורמטיבי של ההסדר המוצע
בהחלטתה על הקמת הוועדה ,ובעקבות פסיקת בית המשפט העליון ,הורתה הממשלה לוועדה
לבחון את הצורך בעיגון הסדר התמיכה באברכי כולל בחקיקה .לבקשת הוועדה ,הביא בפניה
משרד המשפטים את עמדתו לעניין העיגון הנורמטיבי הראוי של ההסדר המוצע על-ידה.
בית המשפט קבע ,במפורש ,בפסק הדין ,שהממשלה הייתה מוסמכת לקבוע את הסדר הסיוע
לאברכים במסגרת סעיף תקציבי בחוק התקציב ,וכדבריו "אין חולק כי בעתירה שלפנינו
מתקיימת דרישת החוקיות ,שהרי הסעיף התקציבי נכלל בחוקי התקציב השנתיים משנת 1982
ואילך" (סעיף  43לפסק הדין).
עם זאת בית המשפט הוסיף וקבע כי הסעיף התקציבי "[אינו] יכול להמשיך ולהיכלל – לפחות
לא במתכונתו הנוכחית – בחוקי תקציב עתידיים" (סעיף  51לפסק הדין) .לפיכך הסעד שניתן
על ידו מורה בזו הלשון "הצו על תנאי יהא למוחלט במובן זה שהחל משנת התקציב  2011לא
תעמוד עוד התמיכה באברכי כוללים מכוח הסעיף התקציבי בחוק התקציב השנתי".

יוצא אם כן ,שהסדרת הנושא במסגרת חוק התקציב אפשרית ,אך מחייבת הנהגת סעיף תקציבי
במתכונת אחרת ,אשר ייתן מענה לפגיעה בזכות השוויון.

פסק הדין עומד על שני אדנים .הראשון הוא כפיפותו של חוק התקציב לחוק יסודות התקציב.
כפועל יוצא מכפיפות זו ,הסעיף התקציבי המקנה גמלה לאברכים נזקקים כפוף להוראות סעיף
3א לחוק יסודות התקציב ,כלומר ,הסעיף התקציבי הוא במדרגה נמוכה יותר מדרגתו של חוק.
כפי שיפורט להלן ,בית המשפט קבע כי הסעיף התקציבי הנוכחי אינו עומד בתנאים הקבועים
בסעיף 3א ,ולכן בטל.31

בית המשפט עורר גם את השאלה האם סעיף תקציבי יכול לסתור חקיקה מהותית קודמת (חוק
הבטחת הכנסה) ,ואולם בית המשפט לא הכריע בשאלה .מכל מקום ,נראה שלא קיימת סתירה
31

סעיף  3א האמור קובע כי התמיכה במוסדות ציבור חייבת להיעשות לפי מבחנים שוויוניים .אומנם סעיף 3א חל
כאמור על תמיכה במוסדות ציבור ואולם אליבא דבית המשפט סעיף 3א חל ,מכח היקש ,גם על תמיכה ביחידים
(סעיף  31-32לפסק הדין).
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בין חוק הבטחת הכנסה לבין הסעיף התקציבי ,שכן חוק הבטחת הכנסה אינו אוסר על מתן סיוע
בדרך אחרת למי שהוחרג ממנו .מעבר לכך ,החרגת הקבוצות מחוק הבטחת הכנסה נעשתה
בחקיקת משנה ולא בחקיקה ראשית.

האדן השני הוא הפגיעה בעקרון השוויון .כפי שתואר לעיל ,בית המשפט קבע שהתמיכה
באברכים נזקקים אינה עולה בקנה אחד עם סעיף 3א לחוק יסודות התקציב וכדבריו "המסקנה
העולה מניתוח המסגרת הנורמטיבית החלה על חוקי התקציב במדינת ישראל ,ומן ההשוואה
שבין חוק הבטחת הכנסה והסעיף התקציבי ,היא שגמלת הבטחת הכנסה לאברכי כוללים מפירה
את חובת השוויון ביחס לחלוקת כספי מדינה" (סעיף  40לפסק הדין).

אם כך ,סעיף תקציבי הנותן מענה ,במסגרת הסדר כולל ,לפגיעה הקיימת בעקרון השוויון,
עומד גם ללא עיגון בחקיקה .בשולי הדברים יוער ,כי ספק אם הסדר שאינו נותן מענה כאמור,
יעמוד גם אם יעוגן בחקיקה ראשית .זאת בין היתר ,לאור דבריו של בית המשפט כי החובה
לחלק את תמיכות המדינה בשוויון היא נגזרת של זכות השוויון החוקתית ומקרה פרטי שלה,
והייחוד של סעיף 3א הוא בכך שנקבעו בסעיף "התנאים הנחוצים להגשמתה [של זכות
השוויון] בהקשר של חלוקת תמיכות המדינה".32

עמדת משרד המשפטים היא כי השילוב בין הסדר התמיכה החדש באברכים ,המגביל את שנות
הזכאות לקצבה ומפחית אותה באופן מדורג ,תוך עידוד האברכים להשתלב בתעסוקה ,לצד
הגדלת הסיוע לסטודנטים נזקקים באופן שיש בו כדי להביא לשוויון מקורב ,כפי שמוצע יל-ידי
הוועדה ,נותן את המענה הדרוש.
חשוב לציין כי ההצעות להגדלת הסיוע לסטודנטים נזקקים אינן מביאות לשוויון מלא ,שכן
מבחני הזכאות לאברכים נזקקים שונים ממבחני הזכאות לסטודנטים נזקקים לאור השוני
במאפיינים של כל קבוצה המעידים על נזקקות .למשל ,אוכלוסיית האברכים הנזקקים היא
מטבעה אוכלוסייה עם מספר רב יחסית של ילדים (לפחות שלושה) בעוד שבאוכלוסיית
הסטודנטים הנזקקים קיים שיעור גבוה במיוחד של רווקים צעירים שהמאפיינים המצביעים על

32

כגון העקרון לפיו החלוקה תתבצע לפי "קריטריונים שוויוניים ברורים וגלויים" וכן "הליך מפורט לקביעת

הגופים להם תינתן תמיכת המדינה".
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עוני בקרבם המקשה על השתלבות במערכת ההשכלה הגבוהה שונים מהמאפיינים המצביעים
על עוני בקרב בעלי משפחות עניים.
שוני זה במאפיינים מכתיב מתן מענים שונים שאינם יכולים מטבעם להביא לשוויון מלא ,אלא
רק לשוויון מקורב .ככל שניתן יהיה לבסס את התוצאה השוויונית של ההסדר שיוצע ,כך ניתן
יהיה להסתפק בעיגונו בסעיף תקציבי.

הסדר אחר שהובא בפני הצוות הוא הסדר שירחיב את התמיכה הניתנת לאברכים נזקקים גם
לסטודנטים בעלי משפחות שהכנסתם והכנסת בן/בת זוגם אינה עולה על  1,200ש"ח .הוועדה
מצאה הסדר זה שוויוני למראית עין בלבד ,ומשכך אינו יכול לעמוד.

ואמנם ,בבג"צ  1/98כבל נ' ראש הממשלה נפסל הסדר בדבר דירות להשכרה בסבסוד של
המדינה .אותו הסדר הוחל על מי שתורתם אומנותם וכן הוחל להלכה על סטודנטים ,ואולם בית
המשפט קבע כי "[הקריטריונים] אינם דוברים אלינו אמת באשר ייעודם מעיקרם היה – וזה אף
פועלם – להיטיב אם מי שתורתו אומנותו תוך הפלייתם לרעה של סטודנטים" .פסק דין זה
צוטט בהסכמה בפסק הדין שבענייננו ובית המשפט אף הגדיר את השוויון שיצרה המדינה
באותו מקרה ,כ"-שוויון למראית עין".

בהתאם לעמדת משרד המשפטים ,ממליצה אם כן הוועדה ,להסתפק בעיגון ההסדר בסעיף
תקציבי הקובע את הסיוע לאברכים ,בהתבסס על מנגנון התמיכה החדש באברכי כוללים
המגביל את התמיכה ומתמרץ לתעסוקה ,ולצידו סעיף תקציבי המגדיל את הסיוע לסטודנטים
נזקקים.

עם זאת ,סבורה הוועדה ,כי יש חשיבות לעיגון סכום התמיכה הכולל באברכי כוללים ל – 127
מיליון  ,₪מבלי לשנות אותו כתלות במספר הלומדים .שכן ,תמיכה זו ,יסודה באינטרס הערכי
והאידיאולוגי שהמדינה רואה בסוגיה זו ,ללא קשר למספר הלומדים.
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סוף דבר
נדמה לעיתים כי האמפ ת יה הציבורית לעוני  ,ותחושת האחריות הלאומית הקולקטיבית
נעצרת בפתח דלתן של אוכלוס יות מסוימות  .גדולתה של חברה דמוקרטית נמדדת גם
בסבלנותה ובמידת הבנתה לצרכי כלל החיים בתוכה  ,לרבות אלו אשר השקפותיהם
נבדלות מהשקפת הרוב  .הקיטוב והבידול של האוכלוסיי ה החרדית  ,ששיעורה
באוכלוסיי ת ישראל הולך וגדל  ,מתעצמים ומכרסמים אט אט במרקם החברתי שלנו .
תהליך זה מסכן לא רק את קיימות המשק וכלכלת ישראל  ,כי אם גם את עתידנו כעם
בארץ ישראל .
מגמתו של דו " ח זה היא לבטא איזון ראוי בין התכליות השונות שסוגיה רגישה זו
מציבה לפתחנו  .האחת היא לבטא הכרה במתכונתו הייחודית של עולם הישיבות וחברת
הלומדים שהתפתחה סביבן  ,ובכך בערך הלימודים התורניים  ,הממשיכה מורשת
ההיסטורי ת בת אלפי שנים של לימודי תורה במסירות נפש ומתוך רא י יה אידיאולוגי ת
שיש בכך משום הכרח לקיומו של העם היהודי כולו  .הוועדה סבורה שיש לגלות
רגישות וסובלנות לאורחות חייהם ורגשותיהם הדתיים של תלמידי הישיבה ולכבד את
חופש הדת והמצפון שלהם .
לצד הבנה והכרה במאפייניה ואורחות חייה הייחודיים של האוכלוסיי ה החרדית  ,עלינו
לעמוד על האתגרים שאורח חיים זה מציב ל אוכלוסיה זו עצמה  ,ל משק הישראלי ,
ול חברה הישראלית כולה  ,בין היתר  ,על רקע מימדיה ההולכים וגדלים  .עלינו לפעול
להתמודדות עם האתג רים הללו  ,מתוך רגישות  ,שותפות והסכמה עם האוכלוסיי ה
החרדית .
הוועדה סבורה כי סוגיית השתלבות המגזר החרדי בתעסוקה  ,לצד סוגיות אחרות  ,כמו
נושא הגיוס והשירות האזרחי  ,מצויה בלב ליבו של העניי ן  .היא תיתן מענה ארוך טווח
לאתגר המשקי כלכלי  ,ותקדם גם את ההיבטים החברתי ים ציבוריים של השתלבות
בתעסוקה .
יציאת החרדים לתעסוקה  ,בהתאם לכל הנתונים שהוצגו בדו " ח  ,איננה אלא כורח
כלכלי משקי  .שיעור י התעסוקה של החברה החרדית  ,ממדיה והיקף התמיכות המוענקת
לה על -ידי המדינה  ,מלמד כי המדינה ומשלם המיסים הישראלי לא יוכלו לשאת בנטל
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לאורך זמ ן  .מעבר לכך  ,השתלבות בתעסוקה תפיל מחיצות חברתיות  ,ותפחית את
הכעסים והתסכול בציבור הישראלי .
הוועדה הציעה פתרונות שיחולל ו שינוי ארוך טווח  ,יעודדו ויאפשרו לחרדים להשתלב
בתעסוקה באופן הדרגתי  ,שיהפוך א ת התעסוקה לנורמטיבית בחברה זו  ,ו לחלק בלתי
נפרד  ,המשתלב ב אור ח חייהם הייחודי  .אנו סבורים שמנגנון הדרגתי זה יביא לשינוי
מערך הציפיות והבניית מהלך החיים באופן שתעסוקה היא חלק בלתי נפרד ממנו  ,ישנה
את התפיסות הנורמטיביות ואת הסטאטוס החברתי ש " אברך עובד "  ,יפחית את התלות
בקצבאות  ,ו לאורך זמן ישפר את השתלבותו של הציבור החרדי במארג החברתי
בישראל .
הוועדה סבורה שעיצוב מחדש של מערך התמיכות באופן שמעודד חרדים לתעסוקה
משרת את קידום השוויון באופן מהו תי  .מנגנוני ההשתלבות ההדרגתיים והקניית
מיומנויות תעסוקה יגדילו את השוויון בהזדמנויות ובנגישות של החרדי ם לתעסוקה,
ובכך אנו רואים ערך העולה בחשיבותו על שוויון בערכים מספריים מוחלטים
בקצבאות של חרדים מול סטודנטים  .פתרונות מסוג זה יקדמו את שוויון החלוקה בנטל
בחברה הישראלית לטווח הארוך .

כאמור  ,נציגי משרד החינוך התנגדו להמלצות הדו " ח  ,ונציגי משרד התמ " ת והמוסד
לב יטוח לאומי ביטאו הסתייגויות שונות מההמלצות  ,ובליבן התחושה כי ההסדר אינו
מרחיק לכת דיו .
הגם שכך  ,מרבית חברי הוועדה קוראים לממשלה לאמץ את המלצות הוועדה כמכלול .
אנו מאמינים כי יש בהמלצותינו לבטא א יזו ן  ,ה מתחשב באמונתם הדתית של תלמידי
הישיבות  ,וברגישותה ומורכב ותה הגבוהה של הסוגיה  ,אך בד בבד מעודד את יציאתם
של האברכים ממעגל התלות בקצבאות ואת השתלבותם ההדרגתית במשק ובמארג
הכלכלי והחברתי בי שראל .
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נספחים

נספח  – 1תנאי הזכאות למלגה בתקופות השונות
נספח א – תנאי הזכאות
)1

תנאי הזכאות בתקופה הראשונה
א.
ב.
ג.

ד.
ה.

ו.
ז.
ח.

)2

המבקש בעל אזרחות ישראלית.
בחזקתו של המבקש  3ילדים קטינים לפחות.
למבקש ,בת זוגתו או ילדיו אין זכויות כלשהן בנכסים או בחלקם המפורטים להלן בשנה
שקדמה למועד הגשת הבקשה :דירה ,קרקע שערכה עולה על  36,000ש"ח ,עסק
(בשותפות עסקית או בחברה) או רכב .לעניין זה לא תובא בחשבון דירה המשמשת
למגוריו של המבקש; לעניין זה לא יובא בחשבון קטנוע עד  50סמ"ק.
המבקש ,בת זוגתו או ילדיו אינם משתמשים ברכב אף אם הרכב אינו רשום על שמם.
לעניין זה לא יובא בחשבון קטנוע עד  50סמ"ק.
המבקש או בת זוגתו אינם מקבלים קצבה כלשהי מהמדינה או מהמוסד לביטוח לאומי,
למעט קצבת ילדים המשתלמת לפי הוראות סימן ב' בפרק ד' לחוק הביטוח הלאומי
[נוסח משולב] התשנ"ה.1995-
המבקש אינו משמש כחוקר במכון תורני ואינו מקבל שכר או מלגה ממכון כאמור מעבר
לסך של .₪ 1,200
סך ההכנסה של המבקש ובת זוגתו אינה עולה על  .₪ 1,200לעניין זה לא יובאו במנין
קצבאות ילדים ותמיכת הכולל.
המבקש לומד בכולל יום שלם או שני חצאי יום בשני כוללים ,ולא פחות מ 45-שעות ,או
 35שעות שבועיות ,בהתאם למעמדו לפי חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם
אומנותם ,התשס"ב.2002-

תנאי הזכאות בשנת ההשתלבות (להלן" :התקופה השניה"):
א .מתקיימים במבקש התנאים המנויים בסעיף (1א) עד (ו); ואולם בתקופה זו יוכל מבקש
שהשתלב בעבודה להשתמש ברכב בהתאם לתנאים שייקבעו על ידי שר האוצר ,ובלבד
שתנאים אלה לא יהיו מיטיבים ביחס לתנאים הקבועים לעניין זה למקבל גמלת הבטחת
הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה ,התשמ"א.1980-
ב .המבקש קיבל מלגת קיום במשך כל התקופה הראשונה; לרבות מבקש שקיבל גמלה
במשך התקופה הראשונה ובמהלך התקופה חלה הפסקה או הפסקות בקבלת הגמלה
שמשכן הכולל אינו עולה על שישה חודשים.
ג .סך ההכנסה של המבקש ובת זוגתו אינה עולה על .₪ 2,700
ד .המבקש לומד בכולל לפחות  23שעות שבועיות.

)3

תנאי הזכאות במסלול המצומצם למתמידים
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א.

ב.
ג.

ד.
ה.
ו.
ז.

המבקש קיבל מלגת קיום במשך כל התקופה השנייה; לרבות מבקש שקיבל גמלה במשך
התקופה השניה ובמהלך התקופה חלה הפסקה או הפסקות בקבלת הגמלה שמשכן
הכולל אינו עולה על חודשיים.
מתקיימים במבקש התנאים המנויים בסעיף (1א)( ,ב) ו(-ה);
למבקש ,בת זוגתו או ילדיו אין זכויות כלשהן בנכסים או בחלקם המפורטים להלן בשנה
שקדמה למועד הגשת הבקשה :דירה ,קרקע ,עסק (בשותפות עסקית או בחברה) או רכב.
לעניין זה לא תובא בחשבון דירת מגורים;
המבקש ,בת זוגתו או ילדיו אינם משתמשים ברכב אף אם הרכב אינו רשום על שמם;
המבקש אינו משמש כחוקר במכון תורני ואינו מקבל שכר או מלגה ממכון כאמור מעבר
לסך של ;₪ 1,200
סך ההכנסה של המבקש ובת זוגתו אינה עולה על ;₪ 600
המבקש לומד בכולל יום שלם או שני חצאי יום בשני כוללים ,ולא יפחת מ 45-שעות
שבועיות.
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נספח  – 2סיוע לסטודנטים נזקקים – נתוני משרד האוצר

י"ז בכסלו התשע"א
 24בנובמבר 2010
תק2010-42549 .
מלגות סיוע לסטודנטים

היקף התקציב הכולל המיועד לסיוע לסטודנטים עומד על כ 2.1 -מיליארד ש"ח ,כמפורט להלן:
 סך התקציב העומד לרשות מלגות לסטודנטים על פי פרמטרים סוציו-אקונומיים או
פריפריאליים (יש מתאם גבוה בין מגורים בפריפריה ובין מצב סוציו אקונומי) בשנת
 2010הינו כ 450-מיליון ש"ח.
 סך התקציב העומד לרשות מלגות לסטודנטים על בסיס פעילות התנדבותית בשנת 2010
הינו כ 120-מיליון ש"ח.
 סך התקציב העומד לרשות מלגות ייעודיות לסטודנטים ,בין היתר ,מהקרן לקליטת
חיילים משוחררים ,בשנת  2010הינו כ 1.2-מיליארד ( ₪רלוונטי לכל אוכלוסיית הסוציו
אקונומי).
 מימון הפחתת שכר לימוד בגין יישום המלצות ועדת וינוגרד משנת  2000בסך של 342
מיליון ( ₪הפחתת שכ"ל לתואר ראשון ב.)26%-
בשנים האחרונות חל גידול משמעותי בתקציב המיועד לסיוע לסטודנטים – עליה של כ 267-מיליון
 ₪תוך  3שנים (כ.)15%-
פירוט המלגות בעלות פרמטרים סוציו-אקונומיים בשנת ( 2010כ 360-מיליון :)₪

נושא

( 2010ש"ח)

קרן הסיוע לסטודנטים

58,000,000

מכינות קדם אקדמאיות -סיוע משרד הביטחון

60,000,000

מכינות קדם אקדמאיות -סיוע משרד החינוך

6,000,000

מכינות קדם אקדמאיות -סיוע ות"ת

35,000,000

הלוואות מותנות לסטודנטים במכללות להכשרת
מורים

40,000,000

סבסוד שכר לימוד לסטודנטים בפריפריה

80,000,000
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מלגות לסטודנטים בדואים ודרוזים

2,000,000

מלגות לסטודנטים עולים

72,000,000

מלגות להורים יחידים

1,500,000

מלגות משרד המדע והטכנולוגיה

5,500,000

מלגות מטעם המוסדות להשכלה גבוהה

85,000,000

סטודנטים במסלול עתידים בתעשייה

3,000,000

סה"כ

448,000,000

 . 1קרן הסיוע לסטודנטים:
 הסכום בקרן 58 :מיליון  ₪בתקציב המדינה (כולל ההלוואות).
 מספר הסטודנטים המקבלים מלגות :כ .16,000 -סכום המלגה השנתי 2,500 :ש"ח או
 .₪ 4,000סך ההוצאה  38מיליון .₪
מספר הסטודנטים המקבלים הלוואות מסובסדות (מדד בלבד) :כ .2,700-סכום
ההלוואה 6,000 :ש"ח (סה"כ כ 34%-מסכום הקרן).




קריטריונים להלוואות ולמלגות :מנקדים ומדרגים את הסטודנט ביחס לתבחינים
הבאים :מספר ילדים ,מספר אחים ,שירות צבאי/לאומי ,ימי שירות מילואים ,תעסוקת
הורים ,תעסוקת סטודנט ותעסוקת בני זוג ,מצב משפחתי ,מגבלות רפואיות ,בית מגורי
ההורים והסטודנט ,נזקקות הסטודנט ומשפחתו לשירותי הרווחה ,סוג התואר (ראשון,
שני ,דוקטורט) ,פקולטה ,היקף שכר הלימודים.
פילוח הסטודנטים מקבלי ההלוואה והמלגה לפי אזור מגורים :
פילוח הסטודנטים
שקיבלו מלגה בסך 2500
ש"ח לפי אזור מגורים

פילוח הסטודנטים
שקיבלו מלגה בסך 4000
ש"ח לפי אזור מגורים

מקום מגורים

בשיקום 14%

26%

35%

יישובים מאשכול 28%
 1עד 4

35%

40%

יישובים מאשכול 25%
 5עד 6

22%

16%

יישוב אחר בארץ

33%

17%

9%

סה"כ

100%

100%

100%

יישוב
שכונות

פילוח
הסטודנטים
שקיבלו הלוואה
לפי אזור מגורים

 . 2סיוע משרד הביטחון לחיילים משוחררים במכינות קדם אקדמאיות:
 סכום הסיוע 60 :מיליון ש"ח.
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מספר הסטודנטים המקבלים מלגות :כ .8,500-סכום המלגה :כ ₪ 1,000-לחודש
לימודים בהתאם למספר חודשי הלימוד (נע בין  3-15חודשים) .ממוצע שנתי -כ7,000-
ש"ח למלגה.
קריטריונים :מנקדים ומדרגים את הסטודנט ביחס לתבחינים הבאים :הכנסה לנפש של
ההורים (באם הסטודנט נשוי מעל לשנה על פי הכנסה לנפש של הסטודנט) ,מקום מגורים,
בית הספר (במידה ובית הספר נכלל ברשימת בתיה"ס הזכאים לסיוע).
מתוקצב ע"י הקרן לחיילים משוחררים של משרד הביטחון.

 . 3סיוע משרד החינוך במכינות קדם-אקדמאיות:
 סכום ההטבה 6 :מיליון ש"ח
 מספר הסטודנטים המקבלים מימון שכר לימוד .2,462 :עלות מלגה ממוצעת1,700 :
ש"ח.
מספר הסטודנטים המקבלים מלגת קיום (זכאים גם לשכ"ל) .543 :עלות מלגה ממוצעת:
 1100ש"ח.
מספר הסטודנטים המקבלים מלגת מעטפת לימודית (מיועד לאתיופים) .1000 :עלות
מלגה ממוצעת 1200 :ש"ח.





מטרת הפעילות :לאפשר ללומדים הזכאים להשלים את לימודיהם או לשפר את תעודת
הבגרות או לסיים מסלול לימודים ייעודי במכינה על מנת להשתלב במערך הלימודים
האקדמיים בישראל ,באמצעות מתן סיוע תקציבי.
קריטריונים:
א .לומדים במכינות קדם אקדמיות כפי שהוגדרו בחוק.
ב .שייכים לאחת מהקבוצות הבאות:
 )1גילאים( 19-26-אפשרות לשינוי גיל בועדת חריגים) שאינם זכאים לסיוע
ממשרד הביטחון בהתאם לחוק קליטת חיילים משוחררים.
 )2בני קהילה יוצאי אתיופיה בגילאי (19-26אפשרות לשינוי גיל בועדת חריגים).
 )3סטודנטים חרדים בני  19-36שלמדו עד כיתה י"ב תחת "פיקוח אחר" או בבית
ספר שאינו זכאי לגמול בגרות מלא.
ג .זכאות לשכר לימוד -למועמדים החסרים יחדות לימוד לתעודת בגרות או מיועד
לתלמידים חלשים שלא עמדו בדרישות קבלה האחרות.
ד .זכאות למלגת קיום:על פי הרקע הסוציו אקונומי של התלמיד.
מתוקצב ע"י משרד החינוך.

 . 4סיוע ות"ת במכינות קדם אקדמאיות:
 סכום הסיוע 35 :מיליון ש"ח.
 מספר הסטודנטים המקבלים מלגות :כ .5,200 -סכום המלגה :לתלמיד באוניברסיטה כ -
 ₪ 13,400בשנה (כ 2100-סטודנטים) ,לתלמיד במכללות כ  3000-ש"ח בשנה (כ3100-
סטודנטים).
 קריטריונים :מנקדים ומדרגים את הסטודנט ביחס לתבחינים הבאים :הכנסה לנפש של
ההורים (באם הסטודנט נשוי מעל לשנה על פי הכנסה לנפש של הסטודנט) ,מקום מגורים,
בית הספר (במידה ובית הספר נכלל ברשימת בתיה"ס הזכאים לסיוע).
 מתוקצב ע"י ות"ת.
 . 5הלוואות מותנות לסטודנטים במכללות להכשרת מורים:
 הסכום :כ 40 -מיליון ש"ח.
 קריטריונים:
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א .סטודנטים במגזר הבדואי במעמד "מורה חייל" שהתחייבו לעבוד במחוז צפון או
דרום (גובה הלוואה  7,500ש"ח).
ב .סטודנטים להוראה במסלולי הכשרה ומקצועות מועדפים בהם קיים מחסור
במערכת החינוך (גובה הלוואה עד  5,800ש"ח).
ג .סטודנטים חלשים לפי מצב סוציו אקונומי וכן התחשבות באמות המידה הבאות:
עולים חדשים ,שנות השתכרות ,מצב משפחתי ,מקום מגורים ,מקצועות נדרשים,
סיום שירות צבאי/לאומי( .גובה ההלוואה  3000-4800ש"ח).
מספר הסטודנטים המקבלים מלגות לפי קריטריון ג' :כ .4,400 -עלות מלגה ממוצעת:
 4,000ש"ח .סך הסכום כ18 -מיליון ש"ח.
מספר הסטודנטים המקבלים מלגות לפי קריטריונים א' ו-ב' :כ .3,900 -עלות ממוצעת:
 5,800ש"ח .סך הסכום כ 22 -מיליון ש"ח.
מתוקצב על ידי משרד החינוך.

 . 6סבסוד שכר לימוד לסטודנטים בפריפריה
 סכום ההטבה 80 :מיליון ש"ח.
 התכנית תחל לפעול בשנת הלימודים תשע"א ,על כן אין נתונים אודות מספר
הסטודנטים.
 גובה סבסוד שכר הלימוד :שנת לימודים מלאה במוסד מתוקצב (כיום הסכום עומד על
.)₪ 9,521
 זכאות ניתנת לסטודנט העונה על אחד מהקריטריונים הבאים:
א .זכאי על פי חוק חיילים משוחררים שלומד שנת לימודים ראשונה במכללות באזור
סיוע (נגב ,גליל ,יהודה ושומרון ,אשקלון) .סך גובה הסבסוד  60מלש"ח.
ב .זכאי על פי חוק חיילים משוחררים הבא מאזור הסיוע (נגב ,גליל ,יהודה ושומרון,
אשקלון) שלומד שנת לימודים ראשונה במכללות ברחבי הארץ .סך גובה הסבסוד
 20מלש"ח.
 מתוקצב על ידי הקרן לחיילים משוחררים של משרד הביטחון.
 הצפי הוא כי הניצול יהיה בעיקרו לאוכלוסיות ברמה סוציו אקונומית נמוכה.
 . 7מלגות לסטודנטים בדואים:
 הסכום :כ 380 -אלף ש"ח
 מספר הסטודנטים המקבלים מלגות .73 :עלות מלגה ממוצעת -כ 5,200-ש"ח.
 קריטריונים:
א .סטודנטים מהמגזר הבדואי הלומדים במוסדות אקדמיים מוכרים על ידי המל"ג (לא
מוסדות להכשרת מורים).
ב .לומדים מקצועות מדעים ,הנדסה או טכנולוגיה לתואר ראשון ,שני או שלישי.
 מתוקצב ע"י משרד החינוך.
 . 8מלגות לסטודנטים דרוזים:
 הסכום :כ 1.7-מיליון ש"ח.
 מספר הסטודנטים המקבלים מלגות :כ .1,670 -עלות ממוצעת 1,060 :ש"ח.
 קריטריונים:
א .סטודנטים השייכים למגזר הדרוזי המשתתפים בתכנית מעורבות חברתית
באוניברסיטת חיפה ( 72סטודנטים  2,500ש"ח למלגה)
ב .כל סטודנט דרוזי או צ'רקסי הלומד במוסד מוכר להשכלה גבוהה (כ1,600-
סטודנטים כ 1,000-ש"ח למלגה)
 מתוקצב על ידי משרד החינוך.
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 . 9מלגות לסטודנטים עולים (משרד הקליטה):
 סכום הסיוע 72 :מיליון ש"ח.
 מספר הסטודנטים המקבלים מלגות 6,000 :סכום המלגה :כ.₪ 10,000-
 המלגה מיועדת לסטודנטים שעלו לארץ במהלך  5השנים קודם לקבלת המלגה .כל
סטודנט עולה זכאי למלגה בגובה שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על
ידי הוות"ת עבור תקופת לימודים של  3שנים.
 תקציב המלגות לא מנוצל במלואו (נוצלו  60מתוך .)72
 . 10מלגות מחיה להורים יחידים:
 סכום הסיוע 1.5 :מיליון ש"ח.
 מספר הסטודנטים המקבלים מלגות 40 :סכום המלגה :כ ₪ 10,000-ברבעון ,בהתאם
לזכאות הסטודנט.
 המלגה מיועדת לסטודנטים שהינם הורים יחידים (עם ילד עד גיל  )12שטרם תחילת
לימודיהם ( 17-24חודשים שקדמו לתחילת לימודיהם) היו זכאים לקבלת הבטחת הכנסה
ואשר לומדים במוסדות להשכלה גבוהה .המלגה נועדה לעודד את אותם סטודנטים
לצאת ממעגל מקבלי קצבת הבטחת הכנסה .התשלום במסגרת המלגה נקבע לפי הסכום
לו היו זכאים במידה והיו מקבלים קצבת הכנסה.
 ישנה חשיבה כיום האם יש להמשיך עם מתן ההטבה.
 מתוקצב ע"י משרד התמ"ת.
 . 11סטודנטים במסלול עתידים בתעשייה:
 סכום הסיוע 3 :מיליון ש"ח.
 מספר הסטודנטים המקבלים מלגות 300 :סכום המלגה :כ.₪ 10,000-
 המלגה מיועדת לסטודנטים למקצועות הטכנולוגיה (הנדסה ,מדעי המחשבים)
המתגוררים בפריפריה ומשולבים בעבודה במסגרת המקצועות אותם הם לומדים.
הסטודנטים נבחרים על פי קריטריון של הכנסה לנפש של ההורים.
 מתוקצב ע"י משרד התמ"ת
 . 12מלגות לסטודנטים בתואר ראשון ממשרד המדע והטכנולוגיה:
 סכום הסיוע 5.5 :מיליון .₪
 סכום המלגה הממוצע :כ .₪ 5,000-ישנם כ 1,100-סטודנטים זכאים.
 קריטריונים :סטודנטים למדעים ,הלומדים לתואר ראשון בשנתם השנייה והשלישית,
מצב סוציו-אקונומי של הסטודנט ,לימודים באזור הפריפריה או הגעה מאזור הפריפריה
של הסטודנט עצמו.
 המלגה מיועדת לשני פרויקטים:
 oסטודנטים המתנדבים בקהילה עם הגמלאים –  2מיליון .₪
 oסטודנטים החונכים תלמידים לקראת בחינות בגרות –  3.5מיליון .₪
 . 13הטבות לסטודנטים הניתנות על ידי המוסדות להשכלה גבוהה:
יצוין כי קיים מגוון רחב נוסף של מלגות לסטודנטים בדמות מענקים מבוססי יכולת סוציו-
אקונומית של הסטודנט הניתנות ישירות על ידי המוסדות להשכלה גבוהה .הטבות אלו
מסתכמות לסכום של כ 85-מיליוני  .₪מובהר כי מוסדות אלו מתוקצבים בחלקם ע"י תקציב
המדינה.
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פירוט המלגות בעלות פרמטרים התנדבותיים:

נושא

סכום (ש"ח)

מלגות פר"ח (ות"ת)

100,000,000

מלגות פר"ח (חינוך)

13,500,000

מלגות סחל"ב

6,000,000

סה"כ

119,500,000

 . 1מלגות פר"ח (ות"ת) :
 סכום הסיוע :כ 100-מיליון ש"ח.
 מספר הסטודנטים המקבלים מלגות 18,000 :סכום המלגה :כ.₪ 5,500-
 המלגה מיועדת לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים על ידי המל"ג שנמצאו
ראויים ומחוייבים לבצע פעילות של חונכות לילדים נזקקים .המלגה ניתנת כנגד ביצוע
הפעילות.
 מתוקצב על ידי ות"ת
 . 2מלגות פר"ח (חינוך) :
 סכום הסיוע :כ 13.5 -מיליון ש"ח.
 מספר הסטודנטים המקבלים מלגות 2,500 :סכום המלגה :כ.₪ 5,500-
 המלגה מיועדת לסטודנטים במכללות להוראה שבאישור משרד החינוך ובבתי ספר
להנדסאים שנמצאו ראויים ו
 מחויבים לבצע פעילות של חונכות לילדים נזקקים .המלגה ניתנת כנגד ביצוע הפעילות.
 מתוקצב ע"י משרד החינוך.
 . 3מלגות סטודנטים חונכים לבתי ספר (סחל"ב):
 סכום הסיוע :כ 6 -מיליון ש"ח
 מספר הסטודנטים המקבלים מלגות 1,030 :סכום המלגה :כ.₪ 5,800-
 המלגה מיועדת לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה שנמצאו ראויים לבצע פעילות
שבועית קבועה בבתי הספר במסגרת יום לימודים ארוך.
 מתוקצב על ידי משרד החינוך אשר מתקצב זאת לעיתים מהמלגות הלא מנוצלות
בתקציב פר"ח.

פירוט המלגות הייעודיות:

( 2010ש"ח)

נושא
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מענקים מותנים לסטודנטים הנשארים להתגורר בירושלים

8,700,000

מלגות מחיה לתלמידים המתגוררים במרכז ירושלים

8,500,000

הטבות במס

150,000,000

הטבות בתחבורה ציבורית

32,000,000

הקרן לחיילים משוחררים של משרד הביטחון

1,000,000,000

סה"כ

1,199,000,000

 . 1סיוע הרשות לפיתוח ירושלים – מענקים מותנים לסטודנטים הנשארים להתגורר
בירושלים:
 סכום הסיוע 8.7 :מיליון ש"ח.
 מספר הסטודנטים המקבלים מלגות .714 :סכום המלגה :לתלמידי תואר ראשון כ8,000-
 ,₪לתלמידי תואר שני – כ 10,000-ש"ח.
 המלגה מיועדת לתלמידים לתואר ראשון במקצועות הטכנולוגיים (הנדסה ,מדעי המחשב)
הלומדים במוסדות מתוקצבים להשכלה גבוהה בירושלים ותלמידי תואר שני במקצועות
הטכנולוגיים ומדעים מדויקים .הרשות מחלקת את כספי הסיוע לכל מוסד לימודים על פי
מספר הסטודנטים במוסד הלומדים במקצועות האמורים .המוסד מחליט על אופן חלוקת
המלגות בין הסטודנטים על פי קריטריונים שוויוניים שנקבעו על ידו .בסוף התואר
התלמיד צריך להוכיח שנשאר לגו ר ולעבוד בירושלים ובאם לא הוכיח מחזיר הסטודנט
את המלגה.
 תקציב המלגות לא מנוצל במלואו.
 . 2סיוע הרשות לפיתוח ירושלים – מלגות מחיה לתלמידים המתגוררים במרכז ירושלים:
 סכום הסיוע 8.5 :מיליון ש"ח.
 מספר הסטודנטים המקבלים מלגות 1,550 :סכום המלגה.₪ 3,800 :
 המלגה מיועדת לתלמידים לתואר ראשון הלומדים במוסדות מתוקצבים להשכלה גבוהה
בירושלים ובמוסדות ללימודי אומנות המוכרים על ידי משרד התרבות והספורט ואשר
מתגוררים במרכז העיר ירושלים ברחובות אשר הוגדרו על ידי הרשות.
 תקציב המלגות לא מנוצל במלואו.
 . 3הקרן לחיילים משוחררים של משרד הביטחון:
 סכום הסיוע :כמיליארד  ₪מופנים למימון לימודים מתוך תקציב של  1.5מיליארד ₪
העומד לרשות הקרן (הקרן לחיילים משוחררים מדווחת כי שני שליש מתקציבה מועבר
למוסדות להשכלה גבוהה).
 הסיוע ניתן מתוקף החוק לקליטת חיילים משוחררים.
הקרן לחיילים משוחררים מעמידה בפני כל זכאי החוק לחיילים משוחררים פיקדון
שסכומו משתנה על פי אורך ואיכות השירות .את הפיקדון ניתן לממש עבור שלוש
מטרות :לימודים ,חתונה ,קניית דירה ופתיחת עסק .בנייר עמדה זה מוצג הסכום
המועבר למוסדות להשכלה גבוהה.
 . 4הטבות מס לסטודנטים:
 סכום ההטבה :סך שווי הזכאות עומדת על סכום של  150מיליון .₪
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ההטבה-
 oנקודת זיכוי אחת למשך שנה אחת עבור סטודנט בעל תואר ראשון.
 oחצי נקודת זיכוי למשך שנה אחת עבור סטודנטים בעלי תואר שני.

 . 5הטבות בתחבורה ציבורית לסטודנטים:
סך עלות ההטבה :כ 32-מיליון  ,₪מתוכם  25מיליון  ₪מתקציב המדינה באמצעות משרד
התחבורה וכ 7-מיליון  ₪ממומן על ידי מפעילי תחבורה ציבורית.
ההטבה מעניקה אפשרות לסטודנטים לרכוש כרטיס חופשי חודשי בהנחה של  50%לנסיעות
עירוניות לתקופה העולה על סמסטר.
הזכאות הינה לסטודנטים במוסדות המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
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נספח  - 3מכתב שר התמ " ת לעניין תוכניות השתלבות בתעסוקה
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נספח  – 4הערת הביטוח הלאומי לדו " ח
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