בס"ד ,כ"ה אדר תשע"ה ( 16מרץ )2015

לכל חברינו ,אנשי הקיבוץ הדתי,
שלום וברכה!

בישורת האחרונה לקראת הבחירות הכלליות לכנסת ה( 20 -מחר – יום שלישי) ,קיימה המזכירות
הפעילה דיון בנושא ,ובה קיבלנו את ההחלטה לקרוא לכם להצביע לבית היהודי ולהשפיע על דרכו
מבפנים.
אין מפלגה מושלמת אפילו עבור היחיד ,קל וחומר עבור ציבור מפוזר גיאוגרפית ומגוון יחסית
אידיאולוגית .עם זאת ,כתנועה מיישבת ורעיונית ,וגם כאזרחים במדינת ישראל ,אנו נקראים
ונדרשים לבחור במי שייצג אותנו במידה המיטבית והמירבית במכלול הנושאים החשובים
והמרכזיים העומדים על הפרק.
מסורתית היינו ועודנו קשורים לתנועה המייצגת של הציונות הדתית ,לשעבר המפד"ל והיום
הבית היהודי .עיון במצע של הבית היהודי http://www.baityehudi.org.il/main/principles :

מלמד שאנו בהחלט קרובים ושותפים לדרכה של המפלגה ברוב מנין ובנין של הנושאים .אנו
מבקשים להציג את העיקר שלפי דעתנו מקובל על רוב ברור מאנשי הקיבוץ הדתי:
 הזהות היסודית והבסיסית שלנו ,עמדתנו הערכית-רעיונית ,היא ציונות דתית .הרשימה שזוהי
הזהות הברורה ביותר שלה היא הבית היהודי.
 אנחנו משתדלים להיות מחוברים למציאות המדינית בארץ ובאזור ,לראות נכוחה את המצב
הביטחוני ,המדיני והחברתי .כמו רבים מאזרחי ישראל אנו נמצאים במרכז עם נטייה ימינה.
נכון שיש בתוכנו גם תומכי שמאל ,שהם בשר מבשרנו ואותם אנחנו אוהבים אהבת נפש ,אבל
אלו מיעוט יחסי .אנחנו ,כל חברי הקבה"ד ,אוהבים את ארץ ישראל ,ורובנו תומכים
בהתיישבות בכל מרחביה .אף שיש מחלוקת לפעמים בשאלות המינון ,העיתוי ,העוצמה,
והגבולות ועוד שאלות טקטיות ,יש אצלנו רוב משמעותי כנגד עקירת יישובים ,ואת זה מייצגות
יותר טוב מפלגות מהמחנה הלאומי ובתוכן הבית היהודי.
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 אנחנו מבקשים זהות יהודית למדינה ללא כפיה ,תוך הליכה משותפת עם אחינו שאינם שומרי
מצוות ומתוך חתירה למדינה יהודית-דמוקרטית .בתחום זה נדמה שלפעמים חברי כנסת
אחרים משקפים נאמנה את עמדתנו יותר מאשר הפשרות שמגיעים אליהם בבית היהודי ,ובכל
זאת אין ספק שהתקדמנו מאד בתחום זה ביחס למה שהיה עד הכנסת האחרונה .זאת בזכות
בית יהודי גדול .גם כאן בסופו של יום ,למרות כל הביקורת ולמרות הצורך להילחם בפנים על
עמדותינו ,אין מפלגה שמבטאת את עמדתנו בצורה טובה יותר ,עקבית יותר ויסודית יותר
מאשר הבית היהודי (אף שיש חברי כנסת במפלגות אחרות שבהחלט צריך לשתף איתם פעולה.
 בצד החברתי-כלכלי ובצד ההתיישבותי-חקלאי דומה שיש מקום לשיפור .עם זאת פעולות רבות
כבר נעשו בכיוון הנכון ,ומכולם הגדילו לעשות השר אורבך ז"ל בתחום הקשישים ,וחבר הכנסת
זבולון כלפה בתחום החקלאי .לא כאן המקום לפרט את כל מה שנעשה ע"י חברי הכנסת
בקדנציה המסתיימת ,והדברים ידועים ומורגשים.
 בכל הקשור לחקלאות ולמרחב הכפרי נידרש להיאבק על החשוב לנו בתוך הבית היהודי ולשתף
פעולה עם לובי חקלאי ממפלגות אחרות (דווקא בתחום זה צפויים לכהן בכנסת חברי כנסת
אחדים שיחזקו את הלובי החקלאי בכנסת).
כללו של דבר ,קשה לנו למצוא מייצגים טובים יותר של כלל עמדותינו בנושאים המרכזיים ,לכן
חשוב לנו לקרוא להצביע לבית היהודי ולהיאבק על דרכנו בתוכו.

בברכת חברים לתורה ועבודה

נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה של הקיבוץ הדתי
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