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נספח ב': גרעינים תורניים וישיבות 

רבים מהגרעינים התורניים מפעילים מוסדות תורניים. בספטמבר 2013 קבעה הממשלה מפורשות כי 

ישיבות - קטנות, גבוהות והסדר - כמו גם כוללים, מכינות קדם-צבאיות ובתי כנסת "לא ייחשבו כקבוצות 

התיישבות" לשם קבלת תמיכה ממשלתית תחת סעיף זה1. עמותות נתמכות רשאיות, כמובן, להפעיל 

גופים תורניים, אבל לא מהתקציב המיועד ל"גרעיני התיישבות"2.

והנה, הדו"חות הכספיים של העמותות הנתמכות מגלים כי כמה מהן, המפעילות ישיבות ומוסדות 

תורניים, זוכות לתמיכה תחת קטגוריית "גרעיני התיישבות", על אף שעיקר תקציבן מופנה בבירור לטובת 

הפעלת הישיבות ולא לפעילות התיישבותית. בחלק מהמקרים אף עולה חשד שהחטיבה העניקה תקציב 

לעמותות שבעבר השתמשו בכסף שהיה מיועד לפעילות הגרעין גם לטובת הפעלת מוסדות תורניים. 

זאת ועוד, במסגרת החלטת הממשלה המוזכרת לעיל נקבע כי יש למנוע מצב שבו אותו גוף זוכה לכפל 

תמיכות עבור אותה פעילות. רבות מהעמותות הנתמכות על-ידי החטיבה להתיישבות מקבלות גם תמיכה 

שוטפת ממשרדי ממשלה נוספים, ובראשם משרד החינוך, במסגרת תמיכת המדינה במוסדות תורניים. 

לפיכך, מהממצאים המוצגים כאן עולה החשש כי בחלק מהמקרים, הפעילות התורנית של העמותות נתמכת 

בו-זמנית על-ידי משרד החינוך או גורם ממשלתי אחר וכן על-ידי החטיבה בניגוד להחלטת הממשלה בעניין.

הרשימה שלהלן מציגה פירוט אודות 17 עמותות הזוכות לתקציב מהחטיבה במסגרת הקטגוריה "גרעיני 

התיישבות" אשר עיקר הפעילות שלהן הוא הפעלת מוסדות תורניים. את תמונת המצב של אופן 

חלוקת המשאבים בעמותות השונות ביססנו על הדו"חות הכספיים שלהן לשנת 2012. אלה הם הדו"חות 

העדכניים ביותר שהוגשו לרשם העמותות ופתוחים לעיון הציבור. 

"ישיבת ההסדר ירוחם"3

מס' עמותה: 580214294

903,202 שקל )שלוש תמיכות שונות(.  תמיכה מהחטיבה להתיישבות ב-2014: 

תמיכות נוספות: משרד החינוך, 2014, 1.5 מיליון שקל במסגרת תמיכת במוסדות תורניים. 

מוסדות תורניים: העמותה מפעילה את ישיבת ההסדר ירוחם וכן את הישיבה התיכונית "אמי"ת בלבב 

שלם" בירוחם4. בישיבת ההסדר לומדים כ-180 תלמידים ואברכים בראשותו של הרב אליהו בלומנצויג. 

בישיבה התיכונית לומדים כ-130 תלמידים בתנאי פנימייה.

פעילות העמותה: העמותה הוקמה ב-1993. מהדו"חות הכספיים שלה עולה כי היא נוסדה במטרה להקים 

ולהפעיל את ישיבת ההסדר. ב-2007 הקימה גם ישיבה תיכונית כשלוחה של ישיבת ההסדר. על פי הדו"ח 

המילולי של העמותה לשנת 2012, כל תלמיד משקיע בממוצע שעתיים שבועיות לטובת הקהילה בירוחם. 

בנוסף, העמותה מפעילה מספר פרויקטים תורניים וחינוכיים בירוחם5: סיוע בפעילות סניף בני עקיבא, 
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פרויקט תלמוד תורה שבו משתתפים כ-110 ילדים בהדרכת אברכים מישיבת ההסדר, העשרה תורנית 

בבתי הספר על-ידי תלמידי ישיבת ההסדר וקרן צדקה. ב-2012 עמד מחזור הפעילות של העמותה על 

קרוב ל-6.8 מיליון שקל, כש-3.3 מיליון מתוכו מגיע ממשרדי ממשלה. מהדו"ח הכספי של העמותה עולה 

כי רק 870 אלף שקל הופנו לטובת פעילות הגרעינים התורניים, ואילו יתר התקציב, כ-90% ממנו, שימש 

להפעלת הישיבות. 

"ישיבת ההסדר חולון"6 

מס' עמותה: 580486041

210,000 שקל  תמיכת החטיבה 2014: 

460 אלף שקל במסגרת תמיכה במוסדות תורניים.  תמיכות נוספות: משרד החינוך, 2014, 

מוסדות תורניים: העמותה מפעילה את ישיבת ההסדר חולון שבראשה עומד הרב אלעזר אהרונסון.7 

בישיבה לומדים כ-80 תלמידים ואברכים.

פעילות העמותה: העמותה הוקמה ב-2008 ומהדו"חות הכספיים שלה עולה כי היא מפעילה ישיבת 

הסדר, כולל אברכים ואת הגרעין התורני בחולון. ב-2012 עמד מחזור הפעילות שלה על 3.3 מיליון שקל. 

קרוב למיליון שקל הגיעו מתמיכות משרד החינוך ועיריית חולון. מהדו"ח הכספי לשנת 2012 עולה כי 

תקציב הפעלת הישיבה עמד על 1.8 מיליון שקל ותקציב הפעלת הגרעין עמד על 1.4 מיליון שקל. רוב 

תקציב הגרעין, 1.2 מיליון שקל, הושקע בתשלום משכורות. כ-90% מהמשכורות, כולל משכורות רבני 

הישיבה, הגיעו מתקציב הגרעין התורני. 
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"הישיבה הגבוהה תל אביב"

מס' עמותה: 580278216

197,000 שקל  תמיכת החטיבה 2014: 

תמיכות נוספות: משרד החינוך, 2014, קרוב ל-1.5 מיליון שקל במסגרת תמיכה במוסדות תורניים.

מוסדות תורניים: העמותה מפעילה את הישיבה הגבוהה "מעלה אליהו" בראשות הרב חיים גנץ. 

לומדים בה כיום כ-180 תלמידים ואברכים. סביב הישיבה פועלת קהילת הגרעין התורני המורכבת מכ-80 

משפחות מקרב אנשי הישיבה.8 
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"מגשימים ביחד בנתיבות"9 

מס' עמותה: 580363349

800,000 שקל בשתי תמיכות שונות.  תמיכה מהחטיבה להתיישבות ב-2014: 

תמיכות נוספות: משרד החינוך, 2014, 470 אלף שקל במסגרת תמיכה במוסדות תורניים.  

מוסדות תורניים: העמותה מפעילה את ישיבת ההסדר "אהבת ישראל"10 בראשותם של הרב ישראל 

פרידמן בן שלום והרב דוד אסולין. הישיבה הוקמה כשלוחה של ישיבת ההסדר ירוחם ויש בה כיום כ-70 

תלמידים. 

פעילות העמותה: העמותה הוקמה בשנת 2000 ומהדו"חות הכספיים של העמותה עולה כי היא מפעילה 

ישיבה, גרעין תורני, מדרשה, מרכז יהדות ופרויקטים בתחום החינוך והחברה בבית הספר היסודי 

בנתיבות. מהדו"ח הכספי לשנת 2012 עולה כי מחזור הפעילות עמד על 2.6 מיליון שקל כאשר קרוב ל- 1.5 

מיליון שקלים הגיעו מתמיכות ממשלתיות, בעיקרם ממשרד החינוך. הפעילות המתוקצבת ביותר, לכל 

הפחות כ-60% מהתקציב הכולל של העמותה באותה שנה, הייתה הפעלת הישיבה.
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"להאיר את העיר"11 

מס' עמותה: 580227353

195,000 שקל  תמיכה מהחטיבה להתיישבות ב-2014: 

788,880 אלף שקל במסגרת תמיכה במוסדות תורניים.   תמיכות נוספות: משרד החינוך, 2014, 

מוסדות תורניים: העמותה מפעילה את ישיבת ההסדר רמת גן. נשיא הישיבה הוא רב העיר רמת גן, הרב 

יעקב אריאל. ראש הישיבה הוא  הרב יהושע שפירא. בישיבה לומדים למעלה מ-200 תלמידים ואברכים. 

05

פעילות העמותה: העמותה הוקמה ב-1996 ומהדו"חות הכספיים שלה עולה כי היא מפעילה ישיבה, 

גרעין תורני ופרויקטים תורניים בתל אביב, כולל גני ילדים. מהדו"ח השנתי של לשנת 2012 עולה כי מחזור 

הפעילות שלה עמד על קרוב ל-9 מיליון שקל. מתוכם, שני מיליון שקל הגיעו ממשרד החינוך במסגרת 

תמיכה בגרעין התורני ובמוסדות תורניים. מתוך התקציב הכולל, למעלה מ-6.5 מיליון שקל שימשו 

להפעלת הישיבה, מתוכם 2.8 מיליון שקל שימשו עבור מלגות לאברכים ותלמידי ישיבה ו-874 אלף שקל 

שימשו לפעילות הגרעין התורני. 
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פעילות העמותה: העמותה הוקמה ב-1993. מהדו"חות הכספיים לשנת 2012  עולה כי היא מפעילה ישיבה, 

גרעין תורני ומספר פרויקטים תורניים קהילתיים ברמת גן המבוצעים בשיתוף רבני ותלמידי הישיבה.12 

מחזור הפעילות שלה עמד ב-2012 על למעלה מ-7 מיליון שקל. 2.3 מיליון שקל מהתקציב הגיעו ממשרדי 

ממשלה שונים. 5.8 מיליון שקל הוקצו להפעלת הישיבה, ואילו 724 אלף שקל שימשו לפעילות הגרעין 

התורני. 1.7 מיליון שקל מתוך תקציב הישיבה שימשו לטובת מלגות לאברכים. עוד עולה מהדו"ח כי 

העמותה העבירה כ-240 אלף שקלים לתשלום מלגות לאברכים בגרעין התורני בהוד השרון שהוא שלוחה 

של הישיבה )ראו "קהילת מורשת הוד השרון" בנספח א'(. הגרעין בהוד השרון קיבל באותה שנה תמיכה 

של יותר מ-300 אלף שקל ממשרד החינוך במסגרת תמיכה בגרעינים תורניים.

"אביב התורה"13 

מס' עמותה: 580168300

205,500 שקל  תמיכה מהחטיבה להתיישבות ב-2014: 

תמיכות נוספות: משרד החינוך, 2014, כמעט חצי מיליון שקל במסגרת תמיכה במוסדות תורניים.  

מוסדות תורניים: העמותה מפעילה את הישיבה הגבוהה "עטרת נחמיה" בראשות רב העיר פתח תקווה, 

הרב מיכה הלוי. בישיבה לומדים כ-75 תלמידים, מתוכם כ-30 אברכים בעלי משפחות.  

פעילות העמותה: העמותה הוקמה ב-1990. מהדו"חות הכספיים לשנת 2012 עולה כי היא מפעילה ישיבה, 

גרעין תורני ושורה של פרויקטים תורניים וחינוכיים בתל אביב. מחזור הפעילות ב-2012 עמד על 5.9 מיליון 

שקל, מתוכם 1.1 מיליון שקל הגיעו מתמיכות של משרד החינוך, עיריית תל אביב וקרן העזבונות. כשלושה 

מיליון שקל שימשו להפעלת הישיבה ו-1.8 מיליון - לפעילות הגרעין התורני. קרוב למיליון שקל שימשו 

כמענקים ללומדי תורה.
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"מה יפו פעמי בת ציון"14 

מס' עמותה: 580485878

791,714 שקל  תמיכה מהחטיבה להתיישבות ב-2014: 

542,184 שקל במסגרת תמיכה במוסדות תורניים.    תמיכות נוספות: משרד החינוך, 2014, 

מוסדות תורניים: העמותה מפעילה את ישיבת ההסדר "שירת משה" בתל אביב בראשות הרב אליהו 
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מאלי. בישיבה לומדים כמאה תלמידים ואברכים.

פעילות העמותה: העמותה הוקמה ב-2007. מהדו"חות הכספיים שלה עולה כי הפעילות העיקרית שלה 

היא "הפעלת ישיבה ופעילות תורנית". מהדו"ח הכספי האחרון שהגיע לידינו, לשנת 2011, עולה כי מחזור 

הפעילות של העמותה באותה שנה עמד על קרוב ל-2.5 מיליון שקל, מתוכם כ-600 אלף שקל הגיעו 

ממשרדי ממשלה שונים. עוד מלמד הדו"ח הכספי כי לפחות 75% מהתקציב שימשו להפעלת הישיבה. 

למעלה מ-100 אלף שקל הוקצו למימון מלגות לאברכים. 

"גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר הראל"15 

מס' עמותה: 580444826

206,000 שקל  תמיכה מהחטיבה להתיישבות ב-2014: 

570 אלף שקל במסגרת תמיכה במוסדות תורניים.    תמיכות נוספות: משרד החינוך, 2014, 

מוסדות תורניים: העמותה מפעילה את ישיבת ההסדר "מאיר הראל" במודיעין. שלוחה של הישיבה 

בעיר אופקים הוקמה ב-2012 בשיתוף עם הגרעין "אפיקי אורות" )ראו "המרכז לחינוך יהודי יוצר - בית 

מדרש לתורה ולהלכה" בנספח א'(. בראש הישיבה עומד הרב אליעזר שנוולד, והיא מונה כ-130 תלמידים 

שמבצעים מגוון פעילויות תורניות וקהילתיות במודיעין16. הישיבה מציעה גם מסלול להכשרת רבנים 

ודיינים.  

פעילות העמותה: העמותה הוקמה ב-2005. מהדו"ח הכספי לשנת 2012 עולה כי היא מפעילה ישיבה 

וגרעין תורני. מחזור הפעילות באותה שנה עמד על 3.2 מיליון שקל, מתוכם כ-1.5 מיליון הגיעו מתמיכות 

משרד החינוך. לפחות כ-75% מהתקציב הכולל שימש להפעלת הישיבה. 
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"גרעין תורני מגן דוד דימונה"

מס' עמותה: 580155919

200,000 שקל  תמיכה מהחטיבה להתיישבות ב-2014: 

488 אלף שקל במסגרת תמיכה במוסדות תורניים.    תמיכות נוספות: משרד החינוך, 2014, 

מוסדות תורניים: העמותה מפעילה את ישיבת ההסדר "מגן דוד דימונה" בראשות הרב דוד תורג'מן17 וכן 

ישיבה תיכונית ואולפנה לבנות.
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פעילות העמותה: העמותה הוקמה ב-1989. מהדו"חות הכספיים לשנת 2012 עולה כי היא מפעילה ישיבה, 

אולפנה וגרעין תורני. ב-2012 עמד מחזור הפעילות על כ-1.5 מיליון שקל. למעלה ממיליון שקל מקורם 

בעיריית דימונה ובמשרד החינוך. עוד עולה מהדו"ח הכספי כי יותר מחצי מיליון שקל מהתקציב הכולל 

שימשו כמלגות לאברכים. 248 אלף שקל הוקצו לפעילות חברתית ועזרה לנזקקים. 

"גלע"ד - גרעין למען ערד" 

מס' עמותה: 580340404

142,000 שקל  תמיכה מהחטיבה להתיישבות ב-2014: 

תמיכות נוספות: טרם פורסם היקף התמיכה של משרד החינוך בעמותה לשנת 2014, אולם ב-2013 אישר 

משרד החינוך תמיכה בגובה 695 אלף שקל במסגרת תמיכה בגרעינים.   

מוסדות תורניים: העמותה מפעילה את הישיבה "חן במדבר" בערד בראשות הרב ינון אילני. ב-2010 

הודיע אילני על פרישת הישיבה ממסלול ההסדר18, החלטתו הגיעה על רקע החלטת שר הביטחון, 

אהוד ברק, לבטל את ה"הסדר" עם ישיבת "הר ברכה". אילני אמר אז כי "אל לו, לשר הביטחון, להתערב 

באמרותיהם של ראשי הישיבות".

פעילות העמותה: העמותה הוקמה ב-1999. מהדו"חות הכספיים לשנת 2012 עולה כי היא מפעילה ישיבה 

וגרעין תורני. מחזור הפעילות ב-2012 עמד על 1.4 מיליון שקל, מתוכם קרוב לחצי מיליון הגיעו ממשרד 

החינוך ומעיריית ערד. למעלה מ-300 אלף שקל שימשו בתקציב למלגות שהוקצו, ככל הנראה, לאברכים 

בישיבה. עוד עולה מהדו"ח כי למעלה מ-60% מהתקציב שימשו להפעלת הישיבה. 

10

"אורות - הגרעין התורני באשקלון"19 

מס' עמותה: 580377729

120,000 שקל  תמיכה מהחטיבה להתיישבות ב-2014: 

תמיכות נוספות: משרד החינוך, 2014, כ-460 אלף שקל במסגרת תמיכה במוסדות תורניים.   

מוסדות תורניים: העמותה מפעילה את ישיבת ההסדר "אורות אשקלון" בראשות הרב יגאל הדאיה והרב 

אביהוא פישפדר. מלבד הישיבה, העמותה מפעילה גם מדרשה לנשים.

פעילות העמותה: העמותה הוקמה ב-2001. מהדו"חות הכספיים לשנת 2012 עולה כי היא מפעילה 

11
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ישיבה, גרעין תורני, מדרשה לנשים, מועדוניות ותלמוד תורה. מחזור הפעילות ב-2012 עמד על קרוב 

ל-2.5 מיליון שקל, מתוכם למעלה מ-1.3 מיליון הגיעו ממשרד החינוך במסגרת תמיכת המשרד במוסדות 

תורניים ותמיכה בגרעין התורני. עוד עולה כי יותר מ-1.6 מיליון שקל מהתקציב הכולל שימשו לטובת 

הפעלת הישיבה. מתוך ההוצאות הישירות על פעילות, כ-570 אלף שקל שימשו לטובת פרויקטים של 

הגרעין התורני, כולל הפעלת תלמוד תורה ופעילויות תורניות בקהילה.

"בית מדרש קהילתי מרכזי במרכז ובשרון"20  

מס' עמותה: 580477883

85,000 שקל  תמיכה מהחטיבה להתיישבות ב-2014: 

תמיכות נוספות: משרד החינוך, 2014, כ-90 אלף שקל במסגרת תמיכה במוסדות תורניים.  

מוסדות תורניים: העמותה מפעילה את הישיבה הגבוהה גבעת שמואל ואת הכולל "בית מדרש קהילתי 

גבעת שמואל". מלבד כולל אברכים, בית המדרש מציע שיעורים תורניים פתוחים לקהל הרחב. ראש 

הישיבה והכולל הוא הרב יוסי שרים.  

פעילות העמותה: העמותה הוקמה ב-2007. מהדו"חות הכספיים לשנת 2012 עולה כי היא מפעילה 

ישיבה, כולל וגרעין תורני. מחזור הפעילות של העמותה ב-2012 עמד על למעלה מ-2 מיליון שקל. 668 

אלף שקל מתוך התקציב הגיעו מתמיכות משרד החינוך בגרעין התורני, בכולל ובגני ילדים. המועצה 

הדתית העבירה גם היא לעמותה 165 אלף שקל לטובת הכולל, מה שהופך אותו לפרויקט המתוקצב 

ביותר של העמותה באותה שנה, עם תקציב של יותר מ-940 אלף שקל. מתוך תקציב זה, 800 אלף שקל 

שימשו לטובת מלגות לאברכים. 

12

"קהילת ראשית - חיי קהילה ברמת השרון"21  

מס' עמותה: 580439800

246,000 שקל  תמיכה מהחטיבה להתיישבות ב-2014: 

483 אלף שקל במסגרת תמיכה במוסדות תורניים.   תמיכות נוספות: משרד החינוך, 2014, 

מוסדות תורניים: העמותה מפעילה את ישיבת ההסדר רמת השרון שנשיאה הוא הרב נחום רכל והעומד 

בראשה - הרב ראובן שושן, המשמש גם כרב הגרעין. בנוסף, היא גם מפעילה כולל אברכים בקרית אונו.

13
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פעילות העמותה: העמותה הוקמה ב-2005. על פי הדו"ח הכספי האחרון של העמותה שהגיע לידינו, 

לשנת 2011, עולה כי היא מפעילה ישיבת הסדר, כולל וגרעין תורני. מחזור הפעילות ב-2011 עמד על 

למעלה מ-3 מיליון שקל. יותר ממיליון שקל מתקציב העמותה באותה שנה מקורו בתמיכות משרד 

החינוך. קרוב למיליון שקל מתקציב העמותה שימשו לטובת מלגות לאברכים.

"אור יחיאל להעמקת אחדות העם"

מס' עמותה: 580323897

175,000 שקל  תמיכה מהחטיבה להתיישבות ב-2014: 

תמיכות נוספות: משרד החינוך, 2014, 61,560 שקל במסגרת תמיכה במוסדות תורניים. 

מוסדות תורניים: העמותה מפעילה את הישיבה הגבוהה "אורות נתניה" וכן כולל אברכים בראשות הרב 

נתנאל יוסיפון, המשמש גם כרב הגרעין התורני.

פעילות העמותה: העמותה הוקמה ב-1998. מהדו"חות הכספיים לשנת 2012 עולה כי העמותה מפעילה 

כולל, ישיבה וגרעין תורני. מחזור הפעילות שלה באותה שנה עמד על 1.4 מיליון שקל, מתוכם קרוב 

למיליון שקל הגיעו ממשרדי ממשלה. מתוך תקציב העמותה, למעלה מ-400 אלף שקל הוקצו לטובת 

הכולל, מתוכם 370 אלף שקל שימשו לטובת מלגות לאברכים בכולל.

14

"בית אולפנה ללימודי היהדות )כולל( הרצליה"22  

מס' עמותה: 580020824

143,000 שקל  תמיכה מהחטיבה להתיישבות ב-2014: 

תמיכות נוספות: עד כה אישר משרד החינוך לשנת 2014 תמיכה של כ-68 אלף שקל במסגרת תמיכה 

במוסדות תורניים.  

מוסדות תורניים: העמותה מפעילה כולל אברכים בהרצליה בראשות הרב דוד הורדן. בבית המדרש 
לומדים כ-20 אברכים.23

פעילות העמותה: העמותה הוקמה ב-1985. מהדו"חות הכספיים לשנת 2012 עולה כי היא מפעילה כולל 

וגרעין תורני. מחזור הפעילות באותה שנה עמד על 1.5 מיליון שקל, מתוכם למעלה מ-970 אלף שקל 

הגיעו מתמיכות המדינה. 766 אלף שקל מתקציב העמותה שימשו לטובת מלגות לאברכים.

15



נספח ב': גרעינים תורניים וישיבות _ 10

"אורות מורשה )גרעין שקמים("

מס' עמותה: 580388411

148,000 שקל  תמיכה מהחטיבה להתיישבות ב-2014: 

מוסדות תורניים: העמותה עצמה אינה מפעילה ישיבה, אלא נמצאת בקשרים הדוקים עם הישיבה 

הגבוהה "אורות אביב"24 בראשות הרב מישאל כהן הנמצאת בדרום תל אביב. חלק מחברי הגרעין התורני 

של העמותה הם אברכים בישיבה. בדו"ח הכספי לשנת 2012 מצוין כי ישיבת "אורות אביב" אף השתתפה 

בהוצאות הגרעין בגובה 47 אלף שקל.

פעילות העמותה: העמותה הוקמה ב-2002. מהדו"חות הכספיים לשנת 2011 עולה כי היא מפעילה גרעין 

תורני. מחזור הפעילות באותה שנה עמד על כ-400 אלף שקל, מהם 222 אלף שקל הגיעו ממשרד החינוך 

לטובת פעילות הגרעין. מתוך התקציב שהוקצה לפעילות הגרעין הקציבה העמותה 118 אלף שקל לטובת 

מלגות לאברכים. על-פי הדו"ח הכספי לשנת 2012, מחזור הפעילות עמד על 476 אלף שקל, מתוכם כ-225 

אלף שקל הגיעו ממשרדי ממשלה ובראשם משרד החינוך, במסגרת תמיכה בפעילות הגרעין התורני. 

כמאה אלף שקל ממחזור העמותה שימשו לטובת מלגות לאברכים. יש לציין כי גם ישיבת "אורות אביב" 

קיבלה ממשרד החינוך ב-2012 תמיכה בגובה של כ-510 אלף שקל במסגרת תמיכה במוסדות תורניים. 

עמותת "אורות אביב" העניקה אף היא מלגות לאברכים בגובה של כ-340 אלף שקל. 
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"הגרעין התורני ברמלה"25  

מס' עמותה: 580413755

222,000 שקל  תמיכה מהחטיבה להתיישבות ב-2014: 

63 אלף שקל במסגרת תמיכה במוסדות תורניים.  תמיכות נוספות: משרד החינוך, 2014, 

מוסדות תורניים: העמותה מפעילה כולל אברכים שבו לומדים חלק מחברי הגרעין התורני. בין היתר, 

מקיים הכולל שיעורים תורניים לקהל הרחב בעיר.

פעילות העמותה: העמותה הוקמה ב-2003. מהדו"חות הכספיים לשנת 2012 עולה כי היא מפעילה כולל 

וגרעין תורני. מחזור הפעילות באותה שנה עמד על למעלה מ-1.5 מיליון שקל, כשיותר מ-450 אלף שקל 

מקורם במשרדים ממשלתיים. כחצי מיליון שקל מתקציב העמותה הופנה להפעלת הכולל, ואילו למעלה 

מ-300 אלף שקל שימשו מלגות לאברכים. מהדו"ח עולה החשד כי כמאה אלף שקל, שניתנו לעמותה 

לטובת פעילות הגרעין התורני, שימשו בפועל למימון הכולל. 
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