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חבר הכנסת איתן ברושי במכתב ליושב ראש המחנה הציוני:
על המפלגות הגדולות לשתף פעולה במטרה לקיים בשטחי יו"ש מדיניות תכנון
עקבית ששומרת על ההיתכנות להסדר קבע
חבר הכנסת ברושי הוסיף :אחוזי התחלות הבנייה בהתנחלויות המבודדות הולכים
ועולים ומסכנים כל סיכוי להסדר קבע עתידי.
בשנת  3991מספר הישראלים מחוץ לגושים היה  0300111כיום עומד המספר על
 331011אנשים .ב 6-השנים האחרונות עלה אחוז הבנייה בהתנחלויות המבודדות מ-
 52%ל .01%-הפסקת הבנייה מחוץ לגושי ההתיישבות תצמצם את החיכוך בין
המתנחלים והפלסטינים 0תחסוך כסף 0והיא קריטית לשמירת הסיכוי להגיע להסדר
קבע .כך לפי חבר הכנסת ברושי במכתבו.
במכתבו הציע חבר הכנסת ברושי ליצחק הרצוג 0ראש המחנה הציוני 0לכנס דיון0
לגבש עמדה ולצאת בתכנית מדינית מוגבלת שתאפשר שיתוף פעולה בין המחנה
הציוני והליכוד והתקדמות בנושא.
מצ"ב המכתב ששלח ח"כ איתן ברושי ליושב ראש המחנה הציוני ,ח"כ יצחק
הרצוג (בתחתית הדף)
לפרטים נוספים :אלון קוברסקי2255255555 -

 51בספטמבר 5132
לכבוד
ח"כ יצחק (בוז'י) הרצוג
יו"ר "המחנה הציוני"
שלום רב0
הנני פונה אליך 0לדון 0לגבש עמדה ולצאת בתוכנית מדינית מוגבלת 0המבקשת לשרת את חזון שתי
המדינות לאור המציאות הנוכחית .המחנה הציוני בראשותך ורוב הצבור בישראל 0רואה ברעיון
שתי המדינות לשני העמים 0פתרון רצוי לסכסוך הישראלי פלסטיני 0במסגרת הסדר קבע שייחתם
בין ישראל לרשות הפלסטינית .יחד עם זאת 0הגורמים הפוליטיים בישראל ובצד הפלסטיני 0על
רקע התמורות הדרמטיות במציאות המזרח תיכונית ובמעורבות הבינלאומית 0אינם חותרים
כיום לחידוש המשא ומתן 0העשוי להביא להשגתו של הסדר קבע.
בשנים האחרונות 0מגמות הבנייה והפתוח של ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון 0צוברות
תאוצה ומתקיימות בסדרי עדיפות שונים מאלו שהתקיימו במשך עשרות שנים 0ובכך מאיימות
להעצים את המחירים הכואבים אשר ידרשו מישראל 0בהגעתה הסדר קבע 0ואף עלולות לאיים על
ההיתכנות להפרדה בין העמים 0הנדרשת לשמירתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית
ודמוקרטית .כך למשל 0עלה מניין הישראלים מחוץ ל"גושים" מ 30-אלף ב 3991-ל 331-אלף ב-
 .5130ובנוסף 0בשש השנים האחרונות עלה אחוז התחלות הבנייה בהתנחלויות המבודדות מסך
כול התחלות הבנייה ביהודה ושומרון מ 52-אחוזים 0כפי שהיה במשך למעלה מ 01-שנה 0ל01-
אחוזים ויותר.
מחויבותה של כול ממשלה ושל כול מפלגה בישראל 0המאמינה בפתרון שתי המדינות לשני
העמים 0היא להבטיח כי בהתקיים התנאים הפוליטיים והאזוריים המתאימים 0ניתן יהיה לממש
הלכה למעשה את ההפרדה בין העמים במחירים נסבלים לשני הצדדים .לפיכך 0גם בהיעדרו של
תהליך מדיני 0יש לקיים מדיניות תכנונית עקבית השומרת על ההיתכנות המרחבית להסדר קבע.
לאור דברי ראש הממשלה שנאמרו לאחרונה 0ולאור מצע "המחנה הציוני" 0אין להסתפק
בהצהרות כלליות בדבר הנחיצות בפתרון שתי המדינות 0ויש לפעול יחד עם ראש הממשלה לשמר
את האופציה לשתי המדינות ואת חזון המדינה הדמוקרטית והיהודית.
על המפלגות הגדולות 0הליכוד והמחנה הציוני 0לאמץ מדיניות תכנונית 0להמשך הבנייה ביהודה
ושומרון 0שרובה ככולה בתחומי ה"גושים" הישראלים המרכזיים ובשכונות היהודיות במזרח

ירושלים 0והנמנעת  0באופן ברור ועקבי 0מבנייה ופתוח של אותם אזורים שאינם מתוכננים להיות
חלק ממדינת ישראל במסגרת הסדר קבע.
מדיניות שכזו תפגין את מחויבותה של ממשלת ישראל לפתרון שתי המדינות 0תצמצם את החיכוך
המסלים בין המתנחלים בישובים המבודדים לבין האוכלוסייה הפלסטינית 0תחסוך משאבים
לפתוח ולאבטחה 0ותחזק את הנוכחות הישראלית בגושים המרכזיים .כל זאת 0על מנת לשמר את
ההיתכנות הפיזית להפרדה בין העמים 0במסגרת הסדר קבע 0אשר בו יובטח עתידה של מדינת
ישראל כמדינה דמוקרטית ויהודית המקיימת יחסי ידידות עם שכניה וחברה במשפחת העמים.
על המחנה הציוני לנקוט יוזמה 0ולצור תנאי סף לתכנית מדינית 0ולא להסתפק במחזור רעיונות
ישנים .מדינת ישראל זקוקה כיום לפתרונות יצירתיים ע"מ לאפשר לה להתקיים כמדינה יהודית
ודמוקרטית 0ולשדר לשכנינו הפלסטינים ולעולם כולו כי חפצי שלום אנחנו.
אני מציע וממליץ כי תזמן דיון בלשכתך 0בהשתתפות מומחים חיצוניים 0בכדי לגבש ולצאת
בתוכנית מדינית מעודכנת 0שתביא לידי ביטוי את היוזמה המוצעת במכתב זה.

בברכה וחג שמח
ח"כ איתן ברושי

העתק  :חברי הכנסת " 0המחנה הציוני".

