גם בני נוער יכולים להשפיע על נבחרי הציבור
קיימת תחושה בציבור שבני הנוער בישראל מנותקים ,אינם מעורבים ואינם מתעניינים
באקטואליה ובמתרחש סביבם בתחומי החיים השונים.
שמי הראל לייבוביץ ,סטודנט מקריית-ים.
בין השנים  4002-4002כיהנתי כשגריר "כנסת צעירה" ,אתר שאינו קיים עוד שהיה בחסות קרן
יו"ר הכנסת ,המרכזים הלימודיים בכנסת ,סנונית והמרכז לטכנולוגיה חינוכית -מט"ח ,לעידוד
הקשר בין בני הנוער לחברי הכנסת.
במסגרת הפעילות יצרתי קשר עם חברי כנסת ,שרים ואישי ציבור נוספים ,זאת כדי להביע את
עמדתי בנושאים השונים ולקבל מיהם תשובות והסברים.
שיא פעילותי היה כשהצלחתי ליזום הצעת חוק "איחוד קווי החירום בישראל" והיא הוגשה
בדיוק על פי הנוסח שהגשתי ,על שולחן הכנסת וכיום היא ממתינה לעבור את הקריאה השנייה
והשלישית.
תמיד התעניינתי בפוליטיקה הישראלית ובאקטואליה.
חשיבות מעורבותם של בני הנוער במתרחש בחברה היא רבה.
קולם של קבוצת בני נוער ייחודית ומושכת .אתם הדור הצעיר -אתם הדור הבא.
כיום ,המעורבות בפוליטיקה ובעמדות המשפיעות במדינה יותר ויותר מתגברת בקרב גורמים
אינטרסנטיים .לא אנשים אשר באים על מנת לשפר ולתקן את מה שצריך בחברה שלנו.
אלא אנשים אשר באים עבור עמדת הכוח ,וזוהי סכנה מוחשית לשלטון החוק בישראל.
לכן ,חשוב ביותר שבני הנוער יתעוררו ויתערבו.
זו לא בעיה להשפיע .כל אחד מסוגל – אם רק ירצה ויהיה נחוש בכך.
רבים מלינים שהפוליטיקה מושחתת .שנבחרי הציבור שלנו לא עושים דבר ו"מחממים" את
הכיסאות .התלונות האלו לא יעזרו ,הן לא מה שייצור שינוי .רק מעורבות אישית ,רצינית ובוגרת
כזו אשר באה מתוך תחושה אמיתית וכנה של רצון לשנות ולהשפיע ,יכולה לשנות ולתקן את
המצב" .אם הפוליטיקה מושחתת ,בואו אתם לתקן אותה" ,אמר נשיא המדינה ,שמעון פרס ואמר
נכון.
אני אמנם לא חבר כנסת ,אבל באמתחתי כבר שתי הצעות חוק בישראל שנמצאות בהליך חקיקה.
האחת כפי שכבר הזכרתי היא הצעת החוק לאיחוד קווי החירום בישראל .השנייה ,היא יוזמה
שהגשתי לפני חודש ימים לחבר הכנסת ,יורם מרציאנו ,והיא שתינתן האפשרות לבצע קריאת
חירום למשטרה ולמד"א באמצעות האינטרנט זאת כייעול עבור אוכלוסיית החירשים בישראל.
ואכן ,היוזמה הוגשה כהצעת חוק רשמית וזאת רק מכיוון ששלחתי מכתב והצעתי רעיון.
כל אחד מסוגל ,אם רק ירצה ,לעשות את אותו הדבר.
מספיק מכתב אחד ,שאלה אחת ,ביקורת אחת – כדי לשפר ולהשפיע.
גם אתם יכולים!

