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 ומצפן לעתיד סיכום תהליך –קליטת הבנים 
 

 לחברים שלום

בחר הקיבוץ   60%עם סיום התהליך הציבורי לגיבוש עמדת הקיבוץ ביחס להמשך הקליטה, נפלה הכרעה: ברוב של 

להלן  למדיניות של המשך קליטת הבנים על פני קביעת אופיו הפיזי של הישוב.משמעית -לתת קדימות מוצהרת וחד

 הפתיח של ההחלטה שהתקבלה:

מבטאת החלטה על מדיניות של המשך הרחבת הישוב לבתי אב נוספים מעבר   'חברות במעמד מותנה'חלופת  "

תוך הכרה במצב הקיים שאינו מאפשר מימוש מידי של החברות. ביחס למצב הקיים, החלופה הזו  800-ל

 מפחיתה מעלינו באופן משמעותי את הסיכון המשפטי של היעדר יכולת להקצות מגורי קבע לחברים.

בתי אב. אם וכאשר המדינה תאפשר   1,000-רשויות המדינה בבקשה להגדיל את הישוב להחלופה כוללת פניה ל

הגדלת מספר בתי האב והבנים יוכלו לבנות את ביתם בקיבוץ ויעשו כך בפועל, תשתכלל חברותם לחברות  

 ".ניתחברות מותסטטוס מלאה. עד אז הם יקלטו ב

קליטת כל הבנים לחברות עם סיום י"ב. המגבלה  –נים בחירת הרוב נתנה גושפנקא לאתוס המלווה את נען מזה ש

 מגבלה אותה מיצינו לפני שנה   –על גודלם של הישובים הכפריים    35שנה במסגרת תמ"א    15שהטילה המדינה לפני  

אילצה אותנו לבחון את עמדתנו בכלים עדכניים. אימצנו את החברות המותנית כמעמד המגשר בין הרצון לקלוט   –

 הירות שלנו כתאגיד הפועל בתוך מסגרת משפטית ידועה. לבין חובת הז

החשיבות הרבה בבחירת החלופה רבת משמעות. אנחנו פועלים תחת רגולציה מדינתית שמשתנה מעת לעת. לענייננו  

יום מקצים לנו  כיום מגבילים את גודל הישובים הכפריים; יתכן שבעתיד המדיניות הזו תשתנה והמגבלה תוסר. כ –

,  כל הזמן בתוך שינוייםנתונה  מדיניות התיכנוןיתכן ונצליח להגדיל )שוב( את היקף הזכויות.  –יח"ד  800 -זכות ל

ישוב. המותרת ואופיו הפיזי של הה  יצפיפות הבני  מה שמשפיע על  –  מדיניות הפשרת קרקע חקלאית למגורים משתנה

ולכן חשיבות כה גדולה לרצון המשותף של חברי  .משפיעים עליהם נו מושפעים מהם, אך לאכל אלה משתנים שא

הן להנהלת הקיבוץ   –ישמש כמצפן לעתיד  הרצון הזה  , אלא קיים ועומד בפני עצמו.  ינו פונקציה של הרגולציהנען, שא

  בבואם לחשב את עתידם.ל הריבון ופנימה בתהליכי תיכנון הישוב, והן לבני נען הצעירים בפעולותיה מו

                                                                                                                                           עודי שעסק בנושא הקליטה וגודל הישוב.י, ובפרט לצוות הי2030וות נען  ולהודות שוב לצאני מבקש לנצל את הבמה 

 נמרוד זיו                                                                                                                                                              
 

 אלוהים / יהודה עמיחי אבי היה  

 ָאִבי ָהיָה ֱאלִהים וְלא יַָדע. הּוא נַָתן ִלי 

 ֶאת ֲעֶשֶרת ַהִדְברֹות לא ְבַרַעם וְלא ְבזַַעם, לא ָבֵאש וְלא ָבָענָן 

 ֶאָלא ְבַרּכּות ּוְבַאֲהָבה. וְהֹוִסיף ִלּטּוִפים וְהֹוִסיף ִמִלים טֹובֹות, 

 ַבָקָשה". וְזִֵמר זָכֹור וְָשמֹור וְהֹוִסיף "ָאנָא" וְהֹוִסיף "בְ 

 ְבנִּגּון ֶאָחד וְִהְתַחנֵן ּוָבָכה ְבֶשֶקט ֵבין ִדֵבר ְלִדֵבר, 

 לא ִתָשא ֵשם ֱאלֹוֶהיָך ַלָשוְא, לא ִתָשא, לא ַלָשוְא, 

 ָאזְנִי, ָאנָא, ַאל ַתֲענֶה ְבֵרֲעָך ֵעד ָשֶקר. וְִחֵבק אֹוִתי ָחזָק וְָלַחש בְ 

 לא ִתְגנֹוב, לא ִתנְַאף, לא ִתְרַצח. וְָשם ֶאת ַּכּפֹות יָָדיו ַהְּפתּוחּות

 ַעל ראִשי ְבִבְרַּכת יֹום ִּכּפּור. ַּכֵבד, ֱאַהב, ְלַמַען יֲַאִריכּון יֶָמיָך 

 ַעל ְּפנֵי ָהֲאָדָמה. וְקֹול ָאִבי ָלָבן ְּכמֹו ְשַער ראשֹו. 

 ָּפנָיו ֵאַלי ַבַּפַעם ָהַאֲחרֹונָה  ָּכך ִהְפנָה ֶאת -ַאַחר

 ְּכמֹו ַביֹום ֶשבֹו ֵמת ִבזְרֹועֹוַתי וְָאַמר: ֲאנִי רֹוֶצה ְלהֹוִסיף 

 ְשנַיִם ַלֲעֶשֶרת ַהִדְברֹות: 

 ָעָשר, "לא ִתְשַתנֶה"-ַהִדֵבר ָהַאַחד 

 ָעָשר, "ִהְשַתנֵה, ִתְשַתנֶה" -וְַהִדֵבר ַהְשנֵים 

  ָאַמר ָאִבי ּוָפנָה ִמֶמנִי וְָהַלְך ָּכְך

 וְנְֶעַלם ְבֶמְרַחָקיו ַהמּוזִָרים. 

 

ועם זאת לבחון, לעדכן   ,אנו בוחרים לקחת איתנו מסורות ישנות ומורשת אבות. נוינו ועם זאת השתנילא השתנ

.  ידנו ולקרוא להם חבריםולמרות זאת בחרנו לשמור את בנינו לצ ,השנים תשעיםספור ב- ןעברנו שינויים אי ולשנות.

ידיעה שאם נאבד את זהותנו בזאת  אנו נלחמים על זהותנו גם כשהעולם סביבנו מקשה ומאתגר. ." מותנים" גם אם 

 נאבד את עצמנו. -

ועם   ההחלטה הזו אומרת שבחרנו להשתנות ההחלטה הזו אומרת עולם ומלואו. ציבור נען בחר בסיכוי מול סיכון.

 .   שלנו ושל ילדינו קיבוץ נען הוא זהות. על זהותנו. ,הניתן, על הערכים המשותפים שלנוככל , זאת לשמור

 רעיה בן אברהם                     


