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תקציב המדינה

פעילותנו הנמרצת להוצאת סעיף "הטלת מע"מ על פירות וירקות" מתקציב המדינה החדש –
נשאה פרי .נכון לעכשיו ,שר האוצר הגיש לממשלה את הצעת חוק התקציב ללא סעיף זה .יחד עם
זאת ,עדיין כלולים בחוק ההסדרים סעיפים בעייתיים עבור המיגזר החקלאי-התיישבותי.

המטרה – להיערך
לדיוני הממשלה
והכנסת

העיקריים שביניהם :צמצום 'הפטור החקלאי' מחוק ההגבלים העיסקיים; שינויים בניהול משק
המים והביוב במרחב הכפרי; צמצום התקציב לשיפור תשתיות פיזיות בקיבוצים ובמושבים;
ביטול "חוק הגליל" בענף ההטלה ,ועוד .ביום ראשון בבוקר התכנסו למעלה מ  03 -ראשי תנועות
ההתיישבות ,נציגי ענפי החקלאות ,אנשי מרכז המועצות האזוריות ,עורכי דין ולוביסטים ,כדי
להיערך לדיוני הממשלה והכנסת ,וכדי לחלק את העבודה בין הנוכחים .מיקומנו הפוליטי
בקואליציה מטיל עלינו עומס רב של מפגשים ושיחות עם מקבלי ההחלטות ,ואנו משתדלים לדבר
כל הזמן עם כולם מתוך רצון לסייע ולקדם נושאים שאנו מאמינים בחשיבותם.
אלפיהציבורי
הפורום

ליום העיון שערך "הפורום הציבורי של כפרי הנוער והפנימיות בישראל" בבית חיל האוויר
שבהרצליה הגיעו רבים מהעוסקים במלאכת החינוך בפנימיות ואליהם הצטרפו גם אנשי 'המיגזר
השלישי' התומכים בדרכים שונות בפעילות החינוכית-פנימייתית .ההרצאות ,הדיונים וההדגמות
התמקדו בשאלה כיצד החברה האזרחית יכולה להיות שותפה לא רק בכסף – אם כי גם זו סוגייה
מרכזית – אלא גם בעשייה ישירה עם החניכים? במהלך יום העיון נערכו פגישות חשובות עם
מנהלי כפרי הנוער הדתיים ועם התורמים לכפרים ,צפינו יחדיו בהדגמות של ארגונים הפועלים

באים מתוך אמונה
שכל אחד יכול

בכפרי הנוער ,וביניהם :תנועת 'אחריי'; תוכנית 'לקראתך' של עמותת אלומה; 'שיעור אחר';
'אתגרים' ועוד .היה נפלא לראות כיצד כל ארגון וכל תכנית מגיעים אל החניכים בדרכים
מקוריות ,מעניינות ומושכות ,מתוך אמונה וידיעה ש"כל אחד יכול" ומה שנדרש על מנת לקדם
כל חניך הוא רק לאתר ולהגיע אל המקום המיוחד שבו הוא שומע ואף מקשיב.
מתנדבים

לאחר כשנה וחצי של פעילות ,התכנס צוות היגוי של מיזם "קיבוצניקים למען החברה" (ובו
חברים עמוס ברט מקיבוץ סעד ונחמיה רפל מקבוצת יבנה) ,לדיון ולמחשבה על מה שנעשה עד כה
ולהתוויית יעדים וכיוונים להמשך .כזכור ,ערן שחר מקיבוץ פלמחים החל ליצור רשת קשר
אינטרנטית בין אלפי החברות והחברים בתנועות הקיבוציות המתנדבים במיגוון רחב מאד של
פעילויות ,מתוך כוונה לסייע למתנדבים בהתאם לבקשותיהם (חיבור בין המתנדבים באותו
תחום ,פתרון בעיות תחבורה ועוד) ,ובעיקר כדי להרחיב את ההתנדבות הקיבוצית ע"י פרסום
"צורכי עמך ישראל" .מידי שבוע שולח ערן מכתב אינטרנטי בתפוצה רחבה ,ובו הוא מעלה לרשת
את היוזמות והצרכים .לתנועת הקבה"ד וחבריה יש עניין עמוק בהתרחבותה של העשייה
ההתנדבותית ,ואנו גאים להיות שותפים ולסייע כמיטב יכולתנו להתארגנות הברוכה הזו.

גאים להיות
שותפים ולסייע
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שבת שלום
נחמיה רפל,
וחברי המזכירות הפעילה

