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קרן קיימת לישראל ,אחד המוסדות החשובים ביותר בקשר בין העם היהודי לארץ ישראל ,עומדת
בפני צומת הדרכים .הבחירות הקרובות למועמד המפלגה ליו״ר קק״ל הן גורליות.
קק״ל מייצגת את העם היהודי לדורותיו ומהווה זה למעלה ממאה שנה גשר אמיתי בין תפוצות
ישראל לבין ארץ ישראל .על הארגון ,שהיה שותף במעשה הציוני ובהקמת המדינה ,להתאים עצמו
בעת הזו לאתגרים החברתיים והכלכליים של ישראל .אני רואה עצמי מחוייב לקום ולעשות
מעשה ,להוליך תהליך זה מטעמו של המחנה הציוני ובחזונו .אשר על כן אני מציג בזה את
מועמדותי לתפקיד יו׳״ר קק״ל.
ניסיוני העשיר בעשיה הציבורית והבינלאומית ,היכרותי את המערכות והנפשות הפועלות
והמשפיעות בארץ ובחו"ל ,הם ערך מוסף משמעותי .אני מאמין כי יחד עם עובדי הארגון והנהלתו
הציבורית נשכיל לעמוד באתגרים העומדים לפתחנו.
חזון מודרני למדינת ישראל
יש להצעיד את קק״ל אל המאה ה  ,21לחדש את הארגון ,להתאים אותו למשימות החדשות
והכואבות של מדינת ישראל והם קודם כל ועיקר סוגיות חברתיות וכלכליות .על כן ,יש להשתמש
במשאביו כדי להיאבק בפערים חברתיים וחינוכיים ,מצוקת דיור במיוחד של הדור
הצעיר ,פריפריה מוזנחת וחלשה .עיקר המשאבים של קק"ל כיום באים באמצעות המדינה ,על פי
ההסכם בינה לבן קק״ל ,מה שמחייב להיענות לצרכיה ולמצוקותיה של החברה הישראלית.
דיור בר השגה
הזכות לדיור הינה אחת מזכויות היסוד החברתיות .משבר הדיור הנוכחי מהווה פגיעה משמעותית
בחוסן החברתי-לאומי ובתחושת הביטחון והתקווה של דור העתיד .פתרון משבר הדיור מוכרח
לעמוד כיעד מרכזי של קק"ל .שיעור הבעלות של קק"ל על קרקעות בשטח המדינה עומד על כ-
 1.9( 22%מיליון דונמים) .יש להקים גוף משותף לקק"ל ולמדינת ישראל לפתרון ,עידוד וקידום
תכניות של דיור בר השגה לאוכלוסיות :צעירות ,יוצאי צבא ,אזרחים ותיקים ,ניצולי שואה ועוד.
שקיפות ומעורבות ציבורית
כל פעילותי הציבורית הייתה שקופה ומלווה בביקורות פנימיות וחיצוניות ,בעיקר של מבקר
המדינה .בישראל היום מחויב כל ארגון ציבורי לפעול בשקיפות ובפתיחות
אלה מחויבויות יסוד כלפי ״בעלי המניות״ שלו הן בארץ והן ברחבי העולם היהודי- .קק"ל
מוכרחה להיות שקופה ופתוחה לציבור בארץ ובעולם .יש למצוא דרכים להגברת המעורבות
הציבורית של חברי המפלגה ,באופן ישיר ובאמצעות גורמים ציבוריים נוספים
בעשייה הלאומית של קק"ל .כמו כן ,יש לפעול לשילובם של צעירים וקהלים נוספים במערך של
קק"ל ,בארץ ובעולם.
יישוב – יהוד  -הנגב והגליל.
הקק״ל הייתה ונשארה כשמה כן היא קרן קיימת של העם היהודי שתכליתה לסייע לישוב בארץ,
פעם קהילה גדולה וכיום מדינה לכל דבר .יישוב הנגב והגליל ,הינו אתגר לאומי של מדינת ישראל
והעם היהודי .על קק"ל לפעול לפיתוח מקומות תעסוקה ולקדם השקעה בתשתיות.
חיזוק העם היהודי
מדינת ישראל היא ביתו הלאומי והריבוני של העם היהודי ומרכז רוחני תרבותי בעבור כל יהודי
העולם .העם היהודי שרוי במשבר כבד ,היא מצטמק והולך בשל ההתבוללות .העם היהודי הוא
כמובן עתודה אסטרטגית למדינת ישאל ומשמש לה משענת נאמנה בכל החזיתות בהן היא
נתונה .קק״ל חייבת להוביל מאמצים מרכזיים של חיזוק הזהות היהודית והציונית בקרב אזרחי
ישראל ויהודי התפוצות ברחבי העולם.

צמצום הפערים בין מרכז לפריפריה.
הפערים החברתיים בישראל נושאים בתוכם מימד גיאוגרפי שאין להכחישו .חיזוקה של החברה
הישראלית וצמצום של הפערים החברתיים מחייב השקעה מיוחדת וממוקדת בפיתוח הנגב
והגליל .יש להשקיע בתשתיות ראויות ,חינוך ,תרבות ותעסוקה הולמת.
חושבים ירוק
חוסנה ומוסריותה של חברה נמדדים גם ביחסה לסביבה ,למשאבי הטבע ולבעלי החיים .קק"ל
בראשותי תפעל לקידום מדיניות בר קיימא ,תוך שמירה על ערכי טבע ועל משאבי הטבע השייכים
לכלל הציבור ,לטובת הדור הנוכחי והדורות הבאים .קק״ל התמקדה במשימות סביבתיות
ואקלימיות ,זה כיוון נכון והכרחי .המים ,הקרקע ,הירוק ,הם משאבים לאומיים ,שראוי לטפחם
ולשמרם להווה ולעתיד.
תיקון עולם
בעולם פתוח וגלובלי ,עולם דיפלומטיה ציבורית ,קק״ל מסוגלת להוביל פרויקטים של ״תיקון
עולם״ שיחזקו את העם היהודי כבעל ערכים אוניברסליים של זכויות אדם ,של מאבק ברעב
ובמדבור ,של בניית עולם טוב יותר ושוויוני לכל .לקק״ל הניסיון והידע לכך .הישגי קק״ל יחזקו
את העם היהודי ואת מעמדה הבינלאומי של ישראל.
חינוך
ההון האנושי הוא משאב לאומי בעל חשיבות עליונה למדינת ישראל ולעם היהודי .השקעה בהון
האנושי היא המפתח להצלחה כלכלית ותרבותית .אני רואה בחינוך כלי למימוש עצמי ,להקניית
מיומנויות חיים ,הנחלת ערכים לאומיים ויצירת מכנה משותף לאזרחי ישראל ויהודי
העולם .תפקידה של קק"ל להציב ולקדם מטרות משותפות ליהודי ישראל והתפוצות .לפעול
לקידום חינוך יהודי ,ציוני וסביבתי .לחזק את הקשר בין העם לארצו ומולדתו .להעצים את
תנועות הנוער היהודיות בארץ ובעולם .להשקיע בחיזוק הזהות היהודית ,פיתוח מנהיגות
ואחריות.
הארגון חייב להציג סטנדרטים של ניהול מודרני ,יעיל ,מוכוון מטרה ,פתוח ושקוף .ארגונים
רבים ,דומים לו ,בעולם היהודי עברו מהפיכה דומה והתחדשו ,וזו צריכה להיות גם דרכה של
קק"ל .המהפכה הארגונית שתעבור קק״ל תציב אותה בקדמת ארגוני העם היהודי ,כארגון
פתוח ,שקוף ונגיש לכל.

