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קריירה ולימודים

השדולה לקידום כפרי הנוער בכנסת קיימה
דיון

  7:58 30/06/22 | ice מערכת

כנסת ריקה (צילום מסך)

השדולה לקידום כפרי הנוער והפנימיות בישראל בכנסת, קיימה השבוע (שלישי) כנס
חירום בקריאה למה שהם מגדירים "סגירת פער תקציבי של  56 מיליון שקלים"

>
יו''ר השדולה חה''כ טור-פז פתח בדברים: "בביקורי האחרון בכפר סילבר, פגשתי את ריטה,

מנהלת המטבח. ריטה ממלאה לתלמידים במקום את דמות האם. כל המובן מאליו שאנו
נותנים לילדים שלנו - אותם 23,000 ילדים לא מקבלים וכאן אנו נכנסים וצריכים לתת

עבורם את ההשלמה לבית.

https://www.ice.co.il/career
https://www.ice.co.il/list/author/131023
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עוד ב- 

קופה ראשית חוזרת: מי הפתיע את כוכבה
בבית?

לכתבה המלאה

>
בתקציב האחרון, הקציתי את ההקצאה התקציבית שניתנה לי להשלמת תקצוב לכפרי
הנוער, כדי שיוכלו להמשיך ולעסוק בחינוך נטו ופחות בגיוס משאבים. נלחם יחד - גם
בתקציב הקרוב לצמצם את הפער התקציבי, נעשה הכל כדי שאותם ילדים יקבלו את

הבית שמעולם לא זכו לו''.

>
אבי נאור, יו"ר הפורום הציבורי - כפרי הנוער, פנימיות הרווחה והאמנה בישראל: "בעשור
האחרון הצלחנו להוביל לשורת פעולות והישגים בעלי משמעויות תקציביות, החל ממיזמי

שיפוצי מגורי החניכים, דרך הצבת בתי בוגרים וגיוס תקציב תוספתי בסך 15 מיליון. בשנה
זו, בזכות חה''כ טור-פז – העמדת תקציב תוספתי בסך 5 מיליון שקלים לתקנת המודרכות".

>
ח"כ מופיד מרעי (כחול לבן) בוגר כפר הנוער בת גלים: "אני בא מחורפיש, משפחה ענייה.
דרוזי, זה היה השיעור הראשון שלי בישראליות. פוגע לשמוע שמחפשים תרומות, התרמה

למוסד חינוכי היא תעודת עניות לנו כמדינת ישראל. ביום הראשון שלי בכפר גנים לא
חשבתי שאהיה חבר כנסת או אלוף משנה, אתם לא יודעים לאן הילדים האלה יגיעו". 

חה''כ טור-פז סיכם: ''יש לנו כיוון למו''מ שמתנהל עכשיו, טרם הבחירות. אחיי גיבורי
התהילה - המורות, המנהלים, המדריכים - אלפי חניכים כמו אוריאן ואנשי צוות שכל אחד

מחזיק אלפים, מבטיח שנהיה פה בשבילכם כדי שתקבלו את המגיע לכם - לא רק הוקרה -
לא הכרה - את התקציב הראוי לשוטף, למשכורות כדי שתמשיכו עם העבודה החשובה

ביותר במדינת ישראל''. 

https://www.ice.co.il/advertising-marketing/news/article/866679
https://www.ice.co.il/advertising-marketing/news/article/866679
https://www.ice.co.il/advertising-marketing/news/article/866679
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הוסף תגובה 

את האירוע כיבדו בנוכחותם שר התרבות והספורט חילי טרופר (כחול לבן), שרת הכלכלה
אורנה ברביבאי (יש עתיד) וחברי הכנסת ולדימיר בליאק, ענבר בזק וטטיאנה מזרסקי (יש

עתיד), מיקי זוהר (הליכוד), מוסי רז (מרצ), רם שפע (העבודה), נעמה לזימי (העבודה)
שמחה רוטמן (הציונות הדתית), מופיד מרעי (כחול לבן), רם בן ברק (יש עתיד), מיכאל

ביטון (כחול לבן) ועידית סילמן (ימינה).

תגיות ועדה | ח"כ | חילי טרופר | כנסת | מוסי רז | מופיד מרעי | שמחה רוטמן

תגובות לכתבה(0):

שם
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תוכן התגובה

https://www.ice.co.il/tag/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%94
https://www.ice.co.il/tag/%D7%97%22%D7%9B
https://www.ice.co.il/tag/%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%99%20%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%A8
https://www.ice.co.il/tag/%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA
https://www.ice.co.il/tag/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%99%20%D7%A8%D7%96
https://www.ice.co.il/tag/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%93%20%D7%9E%D7%A8%D7%A2%D7%99
https://www.ice.co.il/tag/%D7%A9%D7%9E%D7%97%D7%94%20%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%9E%D7%9F

