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מאות הפגינו נגד הקפאת תכניות החינוך לנוער בסיכון: "אין
לנו תחליף"

תלמידים, הורים ומורים קיימו שני אירועי מחאה נגד הסכנה הנשקפת למיזמי חינוך יחודיים, בשל העיכוב
בהעברת תקציב המדינה. ועדת הכספים לא אישרה לתקצב את שנת הלימודים בלי סיוע לתכניות אלו. "לא

מוכנה לוותר על המקום שלא ויתר עליי", אמרה אחת המארגנות
mיואב גלנטתקציב המדינה,משרד החינוך,תכנית קרב,תכנית היל"ה,:תגיות

דנה ירקצי
יום רביעי, 12 באוגוסט 2020, 20:00

(NEWS !מערכת וואלה) בווידאו: עצרת נגד סגירת תוכניות החינוכיות לנוער בסיכון

מאות תלמידים, הורים ומורים הפגינו היום (רביעי) מול משכן הכנסת בירושלים וברחבת בניין החברה
למתנ"סים בלוד, במחאה נגד הקפאת תכניות החינוך לנוער בסיכון ולנוער בפריפריה. תכניות חינוך אלה,

נקלעו לקשיים בעקבות העיכוב בהעברת תקציב המדינה, בשל העימות הפוליטי על אופי התקציב. בחודש
האחרון הוציא משרד החינוך הודעה על הקפאת התכניות ואי חידוש ההתקשרויות לשנת הלימודים הקרובה,

לימודים בימי קורונהלימודים בימי קורונה
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זאת משום שחסרים כ-4 מיליארד שקלים לתקצוב תכניות החינוך המשלימות.

בין התכניות המשמעותיות שנמצאות בסכנת פגיעה נמצאת תכנית קרב, המעסיקה כ-4000 עובדים ומעניקה
שיעורי העשרה לתלמידים בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית. כמו כן, גם תכנית היל"ה, המעניקה סיוע

והכשרה לנוער להגיע לבגרות או ל-12 שנות לימוד, נכנסה להקפאה על ידי משרד החינוך. תכניות נוספות
כמו אתגר, אומץ, התיכון הווירטואלי, מיל"ת ועוד עשרות תכניות כבר הוקפאו.

שר החינוך יואב גלנט הגיע היום לוועדת הכספים כדי לאשר את תכנית "לומדים בביטחון", לתקצוב שנת
הלימודים, אך ח"כים רבים הביעו התנגדות לאשר תקציב נפרד מתקציב המדינה לשנת הלימודים ללא תקצוב

וסיוע לתכניות החינוכיות, ולכן הדיון נדחה ליום שני הבא.

NEWS !עוד בוואלה
דחיית התקציב מאיימת לסגור את התכניות החינוכיות: "לא יתקיימו השנה" ◄

התכנית הלאומית לילדים בסיכון נמצאת בסכנה בשל מחסור בתקציב: "נזק עצום" ◄

דחיית התקציב מאיימת לסגור את התכניות החינוכיות: "לא יתקיימו השנה" ◄

מרגישים בטטות כורסא ורוצים לעשות שינוי?הכירו את שיטת השחייה המהפכנית ◄

"אסור לסגור את התכנית". הפגנה נגד הקפאת תכניות החינוך לנוער בסיכון (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

שר החינוך הטיל שוב את האחריות למשבר על כחול לבן, ואמר כי עליהם להסכים על העברת תקציב חד
שנתי כדי לתקצב את התכניות החינוכיות. הוא טען כי עד שיועבר תקציב לחשב הכללי באוצר, לא יתאפשר

שימוש בתקציב קיים לטובת תכניות אלו. ח"כים בוועדת הכספים טענו כי תכניות אלו צריכות להיות מתוקצבות
ללא קשר לוויכוח הפוליטי על תקציב המדינה.

בעצרת שהתקיימה הבוקר ברחבת החברה למתנ"סים בלוד, הפגינו כמה בוגרי תכנית היל"ה נגד הסגירה
שלה. דניאל, שלמד התכנית, סיפר על חשיבותה עבורו בילדות, ואמר: "מה יהיה איתם? זה לא הגיוני

שמדינת ישראל תסגור תכנית שאמורה להציל את הנוער בסיכון, אני לא יודע מה להגיד לכם".

בוגרים הפגינו נגד סגירת התוכניות. ההפגנה נגד הקפאת התוכניות לנוער בסיכון, היום

עטרה, תלמידת כיתה י"א בתכנית היל"ה, אמרה כי התכנית הצילה אותה. "באתי מהחינוך החרדי, לא
האמנתי שאצליח ללמוד", סיפרה. "ידעתי שבכל דבר אני יכולה לדבר עם המנהלת שלי, הכילו אותי. אם אני

לא מצאתי את עצמי במערכת חוץ מבהילה אז זה אומר הכל, אסור לסגור את התכנית". עטרה, שצפויה לסיים
בשנה הבאה את כל בחינות הבגרות, סיפרה כי "אני מודאגת. קשה לי להבין את הרעיון לסגור את התכנית
הזאת שאין לה תחליף, אנחנו לא נלך לפנימיות או לבתי ספר אחרים, הגענו להיל"ה כי זה המקום האחרון

שנשאר לנו ללמוד בו".

היא הוסיפה כי "יהיה לי הרבה יותר מורכב להגיע לבגרות מלאה שאותה אני צריכה כדי להית מבוגרת תקינה
במדינה הזו, בלי התכנית". לדבריה, "עד עכשיו למדתי, מה אני אמורה לעשות עכשיו? זה כאילו המדינה

 (תוכן מקודם)
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טורקת לי את הדלת בפנים ולא נותנת לי שום תחליף.
זה לא טובה שאני אמורה לבקש, אלא זכות בסיסית

שמגיעה לי כמו לכל ילד במדינה".

"תכנית היל"ה הצילה לי את החיים". עצרת "מיליון כסאות ריקים" בלוד,
היום (צילום: דנה ירקצי)

בשעות אחר הצהריים הפגינו מאות תלמידים הורים
ומורים מול הכנסת. המפגינים קראו "חוק חינוך

חובה", "גלנט תתעורר התלמידים והמורים שווים
יותר", ו-"לא מוותרים על נערים כדי לחסוך כמה

שקלים". תותי וינהאוס ממארגנות ההפגנה סיפרה כי
"תכנית היל"ה הצילה לי את החיים. בלעדיה לא

הייתה לי בגרות ומי יודע איפה הייתי עכשיו". היא
הוסיפה כי "אני לא מוכנה לוותר על המקום שלא ויתר עליי. נוער בסיכון הוא לא חריגה מהתקציב, הוא חלק

מהעתיד של המדינה הזאת".

טלילה איילון, מורה בתכנית וחברת ועד המורים בכוח לעובדים אמרה כי "המדינה החליטה השבוע שהחינוך
בישראל מגיע לילדים החזקים בלבד, ודנה 8,000 תלמידים להיזרק לרחוב ו-1,600 מורים לאבטלה. הם

חושבים שנעבור על כך בשתיקה והם טועים".

"זה לא טובה אלא זכות בסיסית". נפתלי בנט נושא דברים במהלך המחאה מול הכנסת, היום

ח"כ נפתלי בנט (ימינה) נאם בהפגנה שנערכה מול הכנסת, ואמר כי "לא מעניין אותי אם יש בחירות או אין
בחירות, אם יש תקציב או אין תקציב. מעניין אותי דבר אחד - שבעוד שבועיים, כל המורים, כל המנהלים

ובעיקר כל התלמידים של הפרויקט הקדוש הזה - היל"ה, יכנסו לבית שלהם". הוא הוסיף כי "אנחנו לא נוותר.
אתם הדבר הכי חשוב".
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פנימית נוער מקוה ישראל
בית הספר מקוה ישראל מציע תכניות לימודים מעשירות ומותאמות
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נולדת לפני 1948? מגיעה לך הטבת מס בשווי אלפי שקלים בכל שנה, כך תקבל א…
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לחצו לקבלת גבינת שמנת של משק צוריאל במתנה
ממומן|משק צוריאל

עשרות אלפי מורים ותלמידים ייפגעו: התכניות שייסגרו בשל משבר התקציב - וואלה!
חדשות

שבועות לתחילת הלימודים, משרד החינוך מקפיא שורת תכניות ברקע הקרבות בין הליכוד לכחול לבן. מי שישלמו 
את המחיר הם ילדים בסיכון, בני נוער שנפלטו מבתי הספר ומסגרות תגבור בפריפריה. אילו…

בגלל אי העברת התקציב: תכניות חינוך לנוער בסיכון עלולות להיסגר - וואלה! חדשות
וואלה

דחיית התקציב מאיימת לסגור את התכניות החינוכיות: "לא יתקיימו השנה" - וואלה! חדשות
וואלה

אלפי תלמידי החינוך המיוחד נותרו ללא שיבוץ למסגרות: "זלזול בצרכי הילדים" - וואלה! חדשות
וואלה

עשרות עובדי הוראה הפגינו מול ביתו של גלנט: "תציל את חינוך ילדי הפריפריה" - וואלה! חדשות
וואלה

עם 80,000 יורו: כך תרכשו דירה בשכונה החדשה והמבוקשת בבוקרשט
Channel22|ממומן
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https://news.walla.co.il/item/3378164
https://news.walla.co.il/item/3379483
https://news.walla.co.il/item/3379722
https://news.walla.co.il/item/3378835
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עוד בחדשות

ברגע האחרון, אוחנה רוצה לנצל את המשבר ולבטל את הוועדה למינוי
בכירים

מיליארד תלמידים בעולם לא לומדים: "לקראת אסון של דור שלם" - וואלה! חדשות
וואלה

חטף את גרושתו בתיק ספורט והוביל אותה ליער כשסכין בידו - ומשם הסיפור קיבל תפנית
מפתיעה - וואלה! חדשות

וואלה

הגירודים בקרקפת לא עוזבים אותך? זה בשבילך
ממומן|קמדיס

W
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https://news.walla.co.il/item/3378101
https://news.walla.co.il/item/3377706
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לילה של כוכבים נופלים: מטר מטאורים גדול במיוחד נצפה בשמי הארץ

בתמיכת טראמפ: תומכת תיאוריית קונספירציה קיצונית בדרך לקונגרס

בעקבות טרור הבלונים: צה"ל תקף יעדים של חמאס ברצועת עזה

הסיבה לפרוץ האביב הערבי בלבנון אינה המנהיגים, אלא שיטת השלטון

האריס וביידן באירוע בחירות ראשון: "אמריקה זועקת למנהיגות"

במיוחד בשבילך

70 אלף לא טועים: הטיפול היעיל בכאב הברכיים וה�ב
בשיתוף אפוסתרפיה

עוד בוואלה!

לשתות מהמותניים: בדקנו את ציוד הטיולים החדש לקיץ

Sponsored Linksאולי יעניין אותך גם

עם 80,000 יורו: כך תרכשו דירה בשכונה החדשה והמבוקשת בבוקרשט
Channel22

W

W

W

https://popup.taboola.com/he/?template=colorbox&utm_source=walla&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-lr2:Left%20Rail%201X1:
https://news.walla.co.il/item/3379943
https://news.walla.co.il/item/3379931
https://news.walla.co.il/item/3379957
https://news.walla.co.il/item/3379625
https://news.walla.co.il/item/3379954
https://tld.walla.co.il/
https://tld.walla.co.il/item/3224424?lm_supplier=16893&lm_bc=12255
https://travel.walla.co.il/item/3377886
https://popup.taboola.com/he/?template=colorbox&utm_source=walla&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-lr2:Left%20Rail%201X1:
http://channel22.co.il/hagag-eu-40/?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiD73rkL5N1Mh6pxX_s6GehVkDOGFlvPEkckJL61I9Dg8SCmmEg#tblciGiD73rkL5N1Mh6pxX_s6GehVkDOGFlvPEkckJL61I9Dg8SCmmEg
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הפי-אנד מהאגדות: לא ככה תחזירו אליכם את האקס המיתולוגי

זה הסתיו: איפה תוכלו לראות חצבים עכשיו?

תודה לך קורונה: כל מה שאת צריכה לחופשה מקומית מושלמת

שטה על עצמה: ביונסה, אמה והילדים מבלים בהפלגה

יורדים לאילת? גם וואלה!שופס: הכירו את חוויית הקנייה החדשה
בשיתוף וואלה!שופס

הסמארטפון הגמיש של מיקרוסופט נחשף במלואו

יונדאי מקימה חטיבה חשמלית בשם איוניק

בקיסריה משגע בית הנכדים: בשביל בריכה יש

https://travel.walla.co.il/item/3377886
https://www.sheee.co.il/item/3379732
https://travel.walla.co.il/item/3379978
https://fashion.walla.co.il/item/3379507
https://celebs.walla.co.il/item/3379867
https://finance.walla.co.il/item/3372184
https://tech.walla.co.il/item/3379949
https://cars.walla.co.il/item/3379927
https://home.walla.co.il/item/3379621
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יש בריכה בשביל הנכדים: בית משגע בקיסריה

אלה 4 תופעות הלוואי הכי גרועות שנשארות אחרי הקורונה

מבחן דרך: פורד אקספלורר החדש. יותר מהכל

מהייטק ועד למשרדי ממשלה: התואר שיפתח לכם דלת לעולם מרתק
ומרגש

בשיתוף המכללה האקדמית כנרת

"ניצול וזילות": הרשת מגיבה לשרה נתניהו

חוזרים לבריכה: שיטת השחייה המהפכנית תשנה לכם את החיים
TI SWIM בשיתוף

70 אלף לא טועים: הטיפול היעיל בכאב הברכיים וה�ב

בשיתוף אפוסתרפיה

דוניס מחכה: התכנית של מכבי ת"א להחזרת שכטר וטב"ח

https://home.walla.co.il/item/3379621
https://healthy.walla.co.il/item/3379298
https://cars.walla.co.il/item/3379497
https://kinneret.walla.co.il/item/3356473
https://tech.walla.co.il/item/3379866
https://tld.walla.co.il/item/3249021?lm_supplier=16893&lm_bc=12255
https://tld.walla.co.il/item/3224424?lm_supplier=16893&lm_bc=12255
https://sports.walla.co.il/item/3379987
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"אל תלכו לרופאי שיניים עד שתעבור הקורונה"

5 דברים שחייבים לעשות במהרה כשנכנסים לדירה חדשה וריקה
בשיתוף שמרת הזורע

זאת לא ארוחת שישי אמיתית בלי המתכון הזה
בשיתוף ברמונדי ישראלי

דניאל מורשת חוזר בתשובה?

כוכבי הילדים משתובבים בצילומים... בלי בגדים!

'יורם לס מסוכן. הוא מדבר על מה שהוא לא מבין בו'

מושלם לתקופה: אווירה משוחררת, אוכל כיפי, מחירים הוגנים

מים, אופניים וריקודים: איך משאירים את המשפחה פעילה בקיץ?
בשיתוף רמי לוי

https://healthy.walla.co.il/item/3379766
https://tld.walla.co.il/item/3375693?lm_supplier=16893&lm_bc=16346
https://israelibarramundi.walla.co.il/item/3374988
https://celebs.walla.co.il/item/3376071
https://celebs.walla.co.il/item/3379850
https://e.walla.co.il/item/3379859
https://food.walla.co.il/item/3379771
https://healthylife.walla.co.il/item/3372654
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מאחורי אחד הספרים המצליחים בעולם מסתתר סיפור משוגע

הסוף לשמועות: השקת ה-Xbox X תתקיים במהלך נובמבר

"הילדים מתקלחים 3 פעמים בשבוע ואוכלים עם הידיים. אני לא עבד"

תכירו את ההיסטריה החדשה: טופ מפית קטנטן וסקסי

רונאלדו? לברצלונה?! ההצעה המפתיעה של הכוכב שיובנטוס מנסה
לזרוק

5 טיפים שיעזרו לעובדים שלכם לחזור לשגרה
בשיתוף נספרסו

אמל'ה! הלילה המלחיץ של טיילור מלכוב ולירן דנינו

לכם קיצצו בשכר אבל גייסו מישהו שמרוויח פי 4? אתם לא לבד

https://e.walla.co.il/item/3379640
https://tech.walla.co.il/item/3379751
https://healthy.walla.co.il/item/3378299
https://fashion.walla.co.il/item/3379515
https://sports.walla.co.il/item/3379971
https://finance.walla.co.il/item/3366098
https://celebs.walla.co.il/item/3379780
https://finance.walla.co.il/item/3379833
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שוכבת עם האקס? מחקר מגלה שסקס יכול לזרז את ההחלמה

הטופמודלס חגגו יום הולדת עם מתנה מפתיעה

נמסות בפה: עוגיות השקדים הכי קלות ומהירות בעולם

פשוט ומשודרג: איך תעשי קוקו שיסדר אותך לכל היום?
בשיתוף רמינגטון

הריאיון עם שרה סיפק הצצה מדהימה למוח המעוות של בלפור

מי צריך חו"ל? 48 שעות קולינריות בצפון

נמשכת לישראל? זה מה שזה אומר על חיי האהבה שלך

כבר חוששים: הדאגה העיקרית של מכבי חיפה בהכנה

https://www.sheee.co.il/item/3378519
https://fashion.walla.co.il/item/3379994
https://food.walla.co.il/item/3379759
https://www.sheee.co.il/item/3367594
https://e.walla.co.il/item/3379962
https://food.walla.co.il/item/3379915
https://www.sheee.co.il/item/3378595
https://sports.walla.co.il/item/3379973


13.8.2020 מאות הפגינו נגד הקפאת תכניות החינוך לנוער בסיכון - וואלה! חדשות

https://news.walla.co.il/item/3379911 12/12

מאוקטובר: החזר כספי על טיסה שבוטלה בתקופת הקורונה

צעד תקדימי: החברה שנותנת למבוטחיה מענק כספי
על-ידי WE SURE חברה לביטוח

ערימות של בלינג בלינג: קארדי בי על שער חדש ונוצץ

https://travel.walla.co.il/item/3379829
https://tld.walla.co.il/item/3354935?lm_supplier=16893&lm_bc=16346
https://fashion.walla.co.il/item/3379770

