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פנייה אישית לחברי וחברות הקיבוצים -ח"כ עמר בר-לב
חברות וחברים,
בפרוש השנה החדשה ברצוני לאחל לכם ולבני ביתכם שנה טובה וחג שמח.
כמי שגדל לאם בת קיבוץ אשדות יעקב (וגשר הישנה) ובילה חלק גדול מחייו מוקף
בקיבוצניקים ואנשי ההתיישבות העובדת -בצבא ובמסגרת עבודתי כאגרונום ביוטבתה
בראשית שנות השמונים ,אני חש ומאמין שמדינת ישראל הוקמה והושתתה על הערכים
הציוניים הבסיסיים של תנועת ההתיישבות .לצערי ,בשנים האחרונות ,מדינת ישראל
בהנהגתה של הממשלה הנוכחית והקודמת ,הולכת ומתרחקת מאותם הערכים.
בנושא החברתי ,אנו עדים לגידול מדאיג בפערים בין מרכז לפריפריה (סוציו-אקונומית
וגיאוגרפית) ובירידה בתחושת הסולידריות בתוך החברה היהודית וביננו לבין המיעוטים
שחיים בשכנות אתנו .בנושא המדיני-ביטחוני ,ממשלת ישראל הנוכחית כמו הקודמת,
נוהגת בחוסר יוזמה המסכנת את הבסיס הציוני שעליו הוקמה מדינת ישראל ועלולה
להביא אותנו לחיות במדינה ללא רוב יהודי מובהק או במדינה שאינה דמוקרטית .הפכנו
להססנים .כפי שניתן היה לראות במהלך מבצע "צוק איתן" ,שנמשך למעלה מ 15-ימים
והמהלכים בו ,בין אם מדיניים או צבאיים ,נעשו לאט מדי ומאוחר מדי תוך השארת
יישובי עוטף עזה בחוסר ודאות .גם זאת לאחר שנים של העדפת תמיכה ומימון ישובים
המצויים מעבר לקו הירוק על פני הקיבוצים שרובם בפריפריה הישראלית.
לצערי ,בהרכב הממשלה הנוכחי ,אין כל סיכוי שנתקדם ליעדים המשותפים לנו ונמשיך
להתרחק מהערכים הציוניים החשובים לכולנו .לכן ,כולנו זקוקים לבנות ולחזק את
מפלגת העבודה שהיא היום המפלגה היחידה שיכולה לקרוא תיגר על המנהיגות והמדיניות
הנוכחית במדינת ישראל.
חברותיי וחבריי ,נתניהו לא נולד ראש ממשלה .בכוחנו לשנות את המציאות .אני פונה לכל
אחת ואחד מכם לנקוט בצעד אקטיבי ולא להיות אדיש למתרחש סביבנו .אני קורא לכם
להתפקד למפלגת העבודה שהיא המפלגה שמייצגת היום יותר מכל מפלגה את ערכי
ההתיישבות העובדת -יוזמה ,סולידריות חברתית ,יד ברזל צבאית ויד מושטת מדינית.
מפלגה שתומכת בהתיישבות העובדת ובזכותה לבנות ולהתקיים מחקלאות משגשגת
ועבודה עברית .אני קורא לכם להיות פעילים בסביבתכם ומעבר לה בכדי שנעשה את
השינוי שמדינת ישראל זקוקה לו ושאתם יכולים להיות חלק מהמנוע הגדול שדוחף אותו.
אני חש כשליח שלכם בכנסת ומזמין אתכם לפנות אלי בכל נושא שיוכל לקדם את הערכים
האלו שבהם אנו מאמינים .חג שמח ושנה של התחדשות לכולנו.
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