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כותרת :זאב שור ,מזכיר התנועה הקיבוצית,עומד
בראש המאבק לחידוש הבנייה
יאיר ויינרב  :אנחנו אל הנושא הבא שלנו .האדמה שייכת למדינה,
קובעים במינהל מקרקעי ישראל ועוצרים את הבניה בקיבוצים ,הם
טוענים שממש חונקים אותם שם .ביום ראשון יקיימו הקיבוצניקים
כינוס חירום ויקראו למינהל להפשיר אדמות .ואנחנו אומרים שלום
לזאב שור ,מזכיר התנועה הקיבוצית .וולוולה .ערב טוב.
זאב שור  :ערב טוב.
יאיר ויינרב  :מה יש למינהל מקרקעי ישראל נגדכם?
זאב שור  :זאת השאלה .אנחנו כבר כמעט שנה.
יאיר ויינרב  :ודאי שאלתם.
זאב שור  :זאת כמעט ,אנחנו מזה שנה לא יכולים לבנות בתים
בתוך הקיבוץ ,אני לא מדבר על קרקעות המדינה ,אני לא מדבר
על השטח החקלאי ,אני מדבר על שטח המחנה .התנועה הקיבוצית
יצאה ממשבר כלכלי קשה ,הרימה את הראש ,משנת  2004הפכנו
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אטרטקיבים לבנים שלנו ,הבנים חוזרים הביתה.
יאיר ויינרב  :יש איזה עדנה ,מחזירים עטרה ליושנה.
זאב שור  :בהחלט.
יאיר ויינרב  :רואים את זה זה.
זאב שור  :אבל תסתכל מה שקרה ,המינהל מסיבות שונות לא
מאפשר לנו כשנה לבנות .ומה הנימוקים? מה הנימוקים?
יאיר ויינרב  :אתה יודע יכול להיות אולי ,בוא תנסה ,תן לי
לנחש ,יכול להיות שהם רואים את שטחי האדמה האדירים,
שהפכתם לסוג של קניונים ,של בתי מסחר ,והם אומרים עם כל
הכבוד הקיבוצים קיבלו אדמה לא בשביל לעשות כסף שבעה ימים
בשבוע  24שעות ביממה.
זאב שור  :אנחנו לא מדברים על הקרקעות האלה ,אנחנו מדברים
על שטח המחנה .בניה למגורים בלבד .אני לא מדבר על הרחבות,
אני מדבר בן רוצה לחזור הביתה .בתקופה שהוא יושב בקיבוץ עד
אשר יבנו לו את הבית ,הוא שוכר את הבית .בא המינהל ואומר
כל מי שמשכיר דירות לא יוכל לבנות בקיבוץ .אני רוצה שתדע,
 75אחוז מהקיבוצים זה קיבוצי נגב גליל גבולות ,לפי מיקומן של
הקיבוצים אתה משרטט את גבולות המדינה ,זה צריך להיות
אינטרס לאומי שיבנו אצלנו.
יאיר ויינרב  :אז מה בכל זאת הם אומרים לך שאתה שואל
אותם? למה? אנחנו יש לנו בנים חוזרים ,יש לנו בתים לבנות,
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משפחות שרוצות להתרחב ,ואנחנו לא יכולים לבנות.
זאב שור  :זאת הבעיה.
יאיר ויינרב  :מה אומרים? מה הם אומרים?
זאב שור  :זאת הבעיה .הסברים יש להם מכאן ועד הודעה
חדשה.
יאיר ויינרב  :מה למשל?
זאב שור  :הצלחות אין .הם טוענים שאסור להשכיר דירות .למה
אסור להשכיר דירות? כי הבית הוא לא מהוון .מה זה הבית הוא
לא מהוון? אצלך אתה דמי היוון זה  3.75אחוז.
יאיר ויינרב  :כן.
זאב שור  :אצלנו דורשים  33אחוז .למה? מדוע? אנחנו רוצים
להיות כמו כל אזרחי המדינה ,אנחנו רוצים לחיות ,לבנות ,לשבת
בנגב ,בגליל ,להתיישב בגבולות המדינה ,תנו לנו לחיות בארץ
הזאת ,זה מה שאנחנו דורשים .אנחנו היום יוצאים למאבק על
הבית .יום ראשון יבואו נציגי כל הקיבוצים לתל אביב למפגש
חירום ,מינהל מקרקעי ישראל מנסה לקיים שיחות ,קיימנו איתם
מו"מים בשנים האחרונות אינספור ,רק לפני שנכנסתי לאולפן מנכ"ל
המינהל דיבר איתי בטלפון.
יאיר ויינרב  :מה תנסו ,להחליש את כוחו של המינהל? מה תנסו
לעשות במאבק הזה?
זאב שור  :אתה אמרת באייטם הקודם שרוצים בעצם ברפורמה
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במקרקעין.
יאיר ויינרב  :להסיר חסמים.
זאב שור  :להסיר חסמים ,אצלנו מוסיפים חסמים .לא מסירים
חסמים .הרי מה אמר ראש הממשלה ,מי שרוצה לבנות מרפסת,
המרפסת המפורסמת ,יוכל לבנות מרפסת .אצלנו לא רק שאי
אפשר לבנות מרפסת ,אי אפשר שום הרחבת בית לעשות ,אי
אפשר לקלוט בנים ,לקלוט משפחות .אני חושב שהמדינה כולה
צריכה לזעוק .אני לא מדבר על השטח החקלאי ,אני לא מדבר
על שטחי תעסוקה ,אני מדבר על הבית.
יאיר ויינרב  :זאב שור ,מזכיר התנועה הקיבוצית ,וולוולה ,תודה
רבה.
זאב שור  :שלום.
יאיר ויינרב  :ערב טוב.
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