ב"ה כ"ו כסלו ,תשע"ה
א

לכולם,
שלום
לכולם,
שלום

מתפקדים ומשפיעים
המזכירות המורחבת התכנסה השבוע לישיבה מיוחדת ,בה נדונה מועמדותו של נחמיה רפל
לכנסת ה 02 -במסגרת מפלגת "הבית היהודי" .בסיומה של הישיבה התקבלה ההחלטה
הבאה:
.1

המזכירות המורחבת מקדמת בברכה את מועמדותו של נחמיה רפל לכהונת חבר
כנסת במסגרת מפלגת "הבית היהודי".

.2

המזמו" ר פונה לכל חברי התנועה ואוהדיה להתפקד ל"בית היהודי" ,ולהצביע
בבחירות המקדימות עבור נחמיה רפל .כולנו זוכרים :מי שמצביע – משפיע !

.3

המזמו"ר מטילה על המזכ"פ (באחריות ראשי האגפים) להעמיד לרשות ההתמודדות

המטרה  :להחזיר
למדינה את ערכי
פיתוח ההתיישבות
וחיזוק היהדות
השורשית הערכית

של נחמיה את המשאבים הדרושים.
ההתפקדות ל"בית היהודי" צוברת תאוצה ברחבי הארץ וגם ביישובי התנועה הוקמו צוותים
לפי
שמטרתם לצרף חברים נוספים למפלגה .בכוונתנו להכפיל את שיעור המתפקדים שיוכלו
להצביע בבחירות המקדימות (= פריימריז) ,ועל ידי כך לבסס את תנועת הקיבוץ הדתי כגוף
מרכזי בציונות הדתית ,ולגרום להצבתו של נחמיה במקום ריאלי לכנסת .אנו קוראים
לכולם :התפקדו והשפיעו!

יום החקלאות בכנסת
שעות אחדות לפני פיזורה של הכנסת ה ,11 -בשעות הבוקר של היום שהסתיים בהצבעה על
חוק פיזור הכנסת ,נערך במשכן הכנסת "יום הח"כלאות" ,הצדעה למיגזר ההתיישבותי-
חקלאי ,אותה יזם ח"כ זבולון כלפה .הקומה העליונה של אגף הוועדות התמלאה בתמונות
נפלאות מהשדות והמטעים ובצבעוניות של פירות וירקות ,תאווה לעיניים .שתי וועדות קיימו
דיון מיוחד בענייני היום :ועדת הכלכלה התמקדה במכשולים ובהגבלים המערערים את
יציבותם של ענפי החקלאות ומרתיעים את בני החברים במושבים ובקיבוצים מהמשך עבודה
במשקי הוריהם .את סדר היום של ועדת החינוך התבקש לארגן נחמיה רפל ,וכך זכו חברי
הוועדה לראות ולשמוע תלמידים החל מגילאי בית הספר היסודי ועד לחוקרים במכון וולקני,
הנלהבים לעסוק במדעי החקלאות .שרי ממשלה וחברי כנסת רבים התפנו מעיסוקיהם
הדחופים ובאו לחדר הישיבות המעוטר בתוצרת חקלאית ,ושמעו בין השאר את פרופ'
קפולניק ,ראש מכון וולקני ,שאמר כי  133מהתוצרת החקלאית הולך לאיבוד בדרך הארוכה
שבין הקטיף ועד שולחן הצרכן .ח"כ עמרם מצנע ,יו"ר ועדת החינוך של הכנסת ,סיכם את
הדיון במילים :ראינו עולם מופלא ,ונוכחנו פעם נוספת לדעת שהחקלאות אינה רק עוד ענף
כלכלי ,אלא היא גם הקשר של העם אל ארצו ,אל אדמתו.

הקומה הראשונה של אגף
הוועדות בכנסת התמלאה
בתמונות של פירות וירקות

הפורום הציבורי
"הפורום הציבורי של כפרי הנוער והפנימיות בישראל" ,בראשותם של אבי נאור (חתן פרס
לשעבר מנכ"ל אמדוקס וכיום פילנטרופ חברתי) ושמואל אבואב (לשעבר ראש
ישראל,
יהול
עיריית קריית טבעון ומנכ"ל משרד החינוך ,וכיום מנכ"ל "אור ירוק") ,ערך שני מפגשים
חשובים בהם השתתפו מנהלי כפרי הנוער שלנו :הראשון ,יום עיון רב משתתפים ,שכותרתו
"יש לי חדר משלי" ,ו בו התקיים דיון משותף למנהלי כפרי נוער ואדריכלים על עיצוב
הפנימיות ותכנון הכפרים .זאת במסגרת מיזם לשיפוץ תשתיות ומבנים בכפרי הנוער
והפנימיות ,שמקורותיו הכספיים הם שיתוף פעולה של תורמים פרטיים ומשרד החינוך .בין
השאר נמסר שבמהלך  2112הושקעו  01מיליון  ₪בשיפוץ כפרי נוער ופנימיות ,ומיליוני
שקלים נוספים הוצאו על הצבת מגורים לבוגרי הכפרים שאין להם עורף משפחתי .המפגש

לאחר המפגש עם הילדים
והילדות בכ פרי הנוער
'נדבקתי ' בחיידק (מצנע )

השני ,אליו הוזמן ח"כ עמרם מצנע ,יו"ר ועדת החינוך של הכנסת ,נפתח בהצגת תוצאות
סקר ארצי על " עמדות הציבור כלפי כפרי נוער ופנימיות" ,ממנו עלו מספר תובנות
מעניינות ,כגון 233 :מאזרחי ישראל אינם מכירים את כפרי הנוער ומעולם לא ביקרו באחד
מהם ,אך הם סבורים שיותר מחשיבותם של כפרי הנוער באופן פרטני לילדים הלומדים
בהם ,הם משמעותיים לכלל החברה בישראל בכך שהם מהווים קרש הצלה לרבבות ילדים
שאין להם בביתם את הדרוש לחינוכם וגידולם .בסיום הביקור אמר ח"כ מצנע :לפני
שביקרתי לא ידעתי על מה מדובר ,אך לאחר המפגש עם הילדים והילדות – "'נדבקתי'
בחיידק .חשבתי שתפארתם של הכפרים הוא בעברם ,וכיום הם החצר האחורית של החינוך
בישראל ,אך ראיתי עשייה מופלאה ,ואני כולי מגוייס לעזור ולסייע".
ראשי סניפים
באתר "בארות בנגב" ביקרו השבוע כ 31 -ראשי סניפים של "הבית היהודי" .הביקור תוכנן
הרבה לפני שהמערכת הפוליטית נכנסה לסיחרור של תקופת בחירות ,והוא היה ביזמתו של
גאל גרינוולד ,סגן יו"ר קק"ל ,שהוא גם ראש סניף המפלגה בעיר מגוריו ,בית שמש .הסיור
החל ביערות קק"ל שבנגב ,ובהסבר על פעולותיה של קק"ל לשמירת קרקעות הלאום
ולפיתוח מקורות מים .בהגיעם לעלומים הדריך צביקי פורת את המבקרים ,שהעידו על
עצמם שמעולם לא שמעו את סיפורה של קבוצת בארות יצחק שבנגב .השיח בין אנשי
הפוליטיקה של הרשויות המקומיות ,השקועים עמוק והטרודים מאד בבחירות המקדימות,
השתתק פעמיים :בעת שעמדו ליד מגדל המים ושמעו הסבר על רצועת עזה ומהלכי "צוק
איתן" ,וכן בעת שצפו בחזיון האור-קולי באולם ההדרכה והמורשת .האתר פתוח לציבור

השיח השתתק פעמיים :
בהסבר על צוק איתן ליד
המגדל  ,ובחזיון האור -קולי

הרחב ,וכדאי וחשוב לבקר בו!
מזמו"ר תקציבי ויום עיון בטחוני
\\

סמוך ולאחר חג החנוכה ,יום שני ,ז' בטבת  ,21.12תתקיים ישיבת מזכירות מורחבת
מיוחדת ,שתפתח בדיון ואישור תקציב התנועה לשנת  .2112בתום הישיבה יצטרפו מזכירי
הקיבוצים ,חברי הוועדה הרעיונית-מדינית ובעלי תפקידים רלוונטיים ,ליום עיון מיוחד
ומושקע בנושא 'התיישבות ובטחון בעקבות 'צוק איתן'' .ליום העיון ,המתקיים בשיתוף עם
'המכון למחקרי ביטחון לאומי' ,גוייסו מיטב המרצים ובהם  -תא"ל במיל' אודי דקל,
האלוף\ יעקב עמידרור ,מר יורם שוויצר ועוד .ניתן להגיע ליום העיון בתיאום עם עדנה –
מזכירת הקיבוץ הדתי – .13-0102011

שבת שלום וחנוכה שמח!
נחמיה רפל וחברי המזכירות הפעילה

חג אורים
שמח!

