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 שלום וברכה,

 

 הציונות הדתית יזמיחמור במ ימשבר תקציבהנדון: 

 

 הובא לידיעתי כי קיימת ולאחר ש  בכנסת מול הגופים והמוסדות השונים   ענפה  ת פעילובתום  מכובדי,  

באופן בהול כדי לסייע במשבר אני פונה אליך    2020לתקציב    "חמיליארד ש  11תוספת תקציבית של  

   .קד את מוסדות הציונות הדתית, כמעט באופן גורףואשר פ כלכלי

 

מוסדות הנזקי משבר הקורונה והיעדר תקציב למדינת ישראל לא פסחו על  להתריע כי בתיחומ

מידי יום מגיעות   הציונות הדתית אשר כורעים תחת הנטל עקב קשיים כלכליים קשים.והמפעלים של  

 תוכניות רבות ומגוונותמדובר ב וועים לסיוע כלכלי.ללשכתי פניות מהמוסדות השונים אשר מש

  שירותים שונים לציבור הישראלי כולו: חינוך, התיישבות, חברה ועוד. ות המעניק

 

 ישיבות ומדרשות .1

של המוסדות פחת משמעותית, נוסף  ל תלמיד(לום עבור כש)אשר קובע את גובה הת  ערך הניקוד 

חודש, משולם כמקדמות בלבד וכפוף בכל פעם - על מחסור בתקציב המדינה שמחלק את התקציב פר

לאישור ועדת החריגים בחשב הכללי לתשלום מקדמות למוסדות הציבור. כך יוצא שאלפי תלמידים 

לתלמיד מקבלים בשנה האחרונה כמחצית   ₪ 300-800ותלמידות אשר היו מקבלים תמיכה של בין 

מהסכום הזה. באופן מתמשך היכולות של המוסדות התורניים "להחזיק את הראש מעל המים" ולא 

. הגרעון והקיצוץ התקציבי החמור כבר הביאו לסגירת לבלתי אפשרי כבר  ת הופך לקרוס כלכלי

 תוכניות לימוד, פיטורי מלמדים ומרצים וקיצוצים נרחבים בעולם התורה.

 חמ"ד ה .2

מיליון לפתיחת שנת   74,997מיליון משנת תש"פ והכנסת תקציב של    64,576  כ   גרעון שלעל    וברמד 

חוגי תושב"ע בבתי , ספרה בתירבנים במדובר בתוכניות רבות ונפלאות: פעילות  הלימודים תשפ"א.
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פעילות (,  של"פ, שמינסטים לעיירות פיתוח )לקראת הצבא/שירות לאומיהכנה  פעילות  ,  ספר יסודיים 

  מיליון שקלים. 139,337- מדובר בועוד. סה"כ  הספר תיניים בבחינוכית/חוגים תור

 תנועות הנוער .3

מתקציב התמיכות שניתן  50% כ רק מיליון ₪ שמהווים  59-סך של כ  2020עד היום הועברו בגין 

מיליון   19-התמיכה במתנדבי שנת השירות אף נמוכה יותר ומגיעה לסך של כ  לתנועות.  2019בשנת  

בהמשך להחלטת ועדת ו 2019מהתמיכה בכלל מתנדבי שנת השירות בשנת  40% ₪ שמהווים כ

שתקנות תנועות הנוער, שנת  הצפי הוא  2020הכספים והכנסת על התקציב ההמשכי בשנת 

 .  2019 השירות וארגוני הנוער יועמדו על סך התקציב כפי שהיה ב

 תורנייםם גרעיני .4

ן יהודי לציבור  כים תומפעילמרכזים קהילתיים, , שכונות וים פועלים בעשרות עיירות פיתוחהגרעינ 

 כ  המחסור החמור בתקציב עבורם עומד על  ,ל המשבר הכלכליבשו  לבבות. לעת הזוהרחב ומחברים  

פרוייקטים של הגרעינים מהווה פגיעה חמורה במרקם החברתי  בים להעברת התקצי-אי  .₪מליון    25

 רחבי הארץ.ובפעילות תורנית וקהילתית ענפה בעשרות מוקדים וערים ב

 

עוד לפני שנראה חלילה סגירה  את הדעת על הנושא  בהקדם  בשל דחיפות העניין, אבקש ממך לתת  

  של מוסדות ותוכניות רבות ונחוצות.

 

ככל שיש צורך לסייע לאוצר פרלמנטרית, אני מתחייב לקדם את הדבר בוועדת הכלכלה בה אני חבר  

 ובשאר וועדות הכנסת.
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 ח"כ מתן כהנא


