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אדוני היושב ראש ,חבריי חברי הכנסת
בנוסף ובהמשך לדבריו של חברי ,חבר הכנסת עמיר פרץ ,להגשת הצעת אי אמון בממשלה בנושא
הסכם המעצמות מול אירן -אני רוצה להדגיש כי הצעת אי האמון שלנו אינה מוגבלת להתנהלות
הממשלה בסוגיה של איראן ,שהביאה להסכם רע לישראל ורע למערב .אי -האמון שלנו הוא כלל
מערכתי ומתייחס להתנהלותה הכללית של הממשלה ,אשר מובילה את ישראל לבידוד בינלאומי
חמור ,פוגעת בביטחון המדינה ובנכסיה האסטרטגים החשובים ביותר ,פוגעת במרקם החברתי
של המדינה ,מפקירה את החקלאות וההתיישבות ,את השכבות החלשות ואת עתיד הכלכלה
והמשק הישראלי
ראש הממשלה מבקש מכולנו להתאחד סביב שאלת האיום האיראני בשם "האחריות הלאומית".
אדוני ראש הממשלה ,אחריות לאומית מחייבת קודם כל את הממשלה ואת העומד בראשה.
ההסכם של המעצמות עם איראן הוא הסכם רע ,אבל הוא לא הפתעה הוא בעיקר אכזבה גדולה.
במשך שנים ,ובעיקר בחודשים האחרונים ,עוסקת הממשלה בניסיון למנוע אירן גרעינית
ומשקיעה מאמץ ואמצעים רבים על מנת לשכנע בצורך להגיע להסכם טוב יותר .היום מסתבר
שכל המאמצים הללו נחלו כישלון .וזה לפני הכל כישלון של הממשלה ושל העומד בראשה.
אני רוצה להדגיש פה באופן הברור ביותר ,כי מבחינת "המחנה הציוני" אין קואליציה ואופוזיציה
בנושאי ביטחון ואיומים על קיום המדינה .תמיד נתמוך ,בכל ממשלה בסוגיות ביטחוניות
עקרוניות ומול סכנות המאיימות על קיומה של המדינה ,לעולם לא נהיה אופיזיציה למדינה.
אני רוצה להדגיש כאן כי אנחנו לא זקוקים לשיעורי מולדת ואהבת הארץ .אין ויכוח על זכותנו
על כל הארץ ,הויכוח הוא על היכולת לממש את הזכות הזו ויתרה מזאת :על התבונה שבניסיון.
מי שרוצה להתיישב בין הים לנהר ,לא יכול לפגוע או להתעלם ממה שקורה ביניהם .אבל זה
בדיוק מה שממשלה זו עושה .ממשלה זו במו ידיה ,יוצרת איום דמוגרפי עצום תוך התעלמות מן
המציאות ,מפרקת את המרקם החברתי ,פוגעת בכלכלה ,ובחברה ומובילה אותנו לבידוד
בינלאומי .ממשלה זו ,בעיניים פקוחות לרווחה ,מובילה את מדינת ישראל למצב בו היא לא תהיה
יותר לא מדינה יהודית ולא מדינה דמוקרטית.
אנחנו מדברים היום על האיום האיראני ,אבל חוסר האופק המדיני ,ובראש וראשונה קבורת
האופציה לפתרון על בסיס שתי מדינות ,הוא איום בטחוני חמור ואקטואלי לא פחות מאשר
האיום האיראני .אם הממשלה לא תחליט בקרוב שיש לשמר את האופציה להקמת שתי מדינות –
אופציה זו תיעלם וזה חמור ומסוכן לביטחונה של מדינת ישראל לא פחות איראן גרעינית.
ביטחון זה לא רק טנקים ,מטוסי קרב וצוללות ,ביטחון זה גם נכסים אסטרטגים כמו יחסינו עם
ארה"ב ,בהם פגע ראש הממשלה פגיעה קשה ,בעיקר בשל שיקולי בחירות! ביטחון זו חברה
מלוכדת ,וראש הממשלה ,מתוך שיקולים קצרי טווח וחוסר אחריות ,עשה כל אשר ביכולתו על
מנת להרחיב את הקיטוב החברתי ולפצל את העם.
ביטחון זה טיפוח החקלאות ,כי מדינה שאינה מייצרת את מזון תושביה ,היא מדינה שתלויה
בחסדי זרים .אין מדינה בעולם שלא מגינה על התוצרת המקומית שלה ,הן מתוך תפיסה
ביטחונית ,הן מתוך תפיסה כלכלית והן מתוך תפיסה חברתית .בעצם יש מדינה אחת כזאת –
מדינת ישראל .אנו עדים לפגיעה מתמשכת בחקלאות ובהתיישבות ,בעיקר בישובי הפריפריה,
קווי העימות ואזורי העדיפות .גם בתקציב  5102-5102מסתמנת מגמה של פגיעה נוספת וחמורה
בחקלאות ובהתיישבות בכל רחבי הארץ .לא נעשה כלום בתחום פערי התיווך ונטל יוקר המחייה
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מוטל בחוסר אחריות על החקלאים .האוצר מתעלם מהחלטה פה אחד של ועדת הכספים על
ביטול המס הלא צודק על עובדים זרים.
צריך להחליט שישראל רואה בחקלאות ובהתיישבות מרכיב חיוני בדומה לביטחון ולחינוך,
ביטחון זה ישוב הגבולות .מדינה שאינה מיישבת את גבולותיה ואינה מעבדת את שדותיה,
מאבדת את אחיזתה בקרקע באזורים הרגישים ביותר  -בפריפריה .בעברית קוראים לזה  -הנגב
והגליל ויש לתת באזורים אלה עדיפות משמעותית.
ביטחון זה טיפול אמיתי ביוקר בדיור בישראל לא מספיק להעביר סמכויות לאוצר צריך לראות
תוצאות ,יותר בניה  ,ויותר זולה שמאפשרת לצעירים לבנות בית בישראל בכל מקום ומקום.
ביטחון זה אומר גם להפסיק את ההשתוללות של אנשי "תג מחיר" ,שמעשיהם גורמים נזק עצום
למדינה ברמה הלאומית והבינלאומית .מערכת הביטחון שלנו מתגאה במניעת פיגועים וברדיפה
אחרי טרוריסטים בכל העולם  -אך היא לא מצליחה לתפוס את ראשי "תג מחיר" ולהביאם
למשפט הגיע הזמן שהממשלה תתחיל לטפל בנושא הזה ברצינות הראויה ,הגיע הזמן שהממשלה
תתחיל לייבש את הביצות ולא רק לטפל ביתושים.
יש לפעול בנחישות ולהשתמש בכל האמצעים על מנת למגר תופעה זו.
ביטחון זה גם תקציב מאוזן שנועד לטיפול בבעיות המרכזיות ,כגון יוקר המחיה ,דיור ,בריאות,
חינוך ותרבות ,חקלאות והתיישבות ,אבל הממשלה הנוכחית ,שהוקמה על בסיס הסכמים
קואליציוניים אופורטוניסטים שיש בהם מרכיב גדול של קלות דעת ,לא מסוגלת לסגור תקציב
כזה.
ראש הממשלה קורא לאחדות סביב ההתנגדות להסכם עם איראן ,הסכם שהוא עצמו אשם בו
במידה רבה .אדוני ראש הממשלה ,ביטחון מתחיל בהתנהלות ממשלתית אחראית – ישראל
זקוקה ללכידות פנימית ולתמיכה חיצונית ואתה וממשלתך מובילים אותנו בדיוק בכיוון ההפוך.
ישראל חייבת להיות מדינה חזקה ולא פחות מכך -צודקת ,ואתה וממשלתך מסכנים ואף
מתעלמים מן הצירוף הזה.
כפי שיצחק רבין שנהג לומר" :אין לנו מדינה ספייר" .לכן ,ביום שממשלה זו תציע סדר יום חדש
אשר יכלול טיפול אמיתי בכל הסוגיות החמורות שעל הפרק ,כגון :יצירת אופק מדיני ,מדיניות
ח וץ אחראית ,ריפוי הקרע החברתי הפנימי ,טיפול אמיתי ביוקר המחיה ובמחירי הדירות ,סדר
עדיפות אשר יכלול את הנגב והגליל ,אשר יכלול השקעות בחינוך ,מדע והשכלה ,בתרבות ,בריאות
ורווחה – אז ורק אז נשקול לתמוך בה.
מדינה ללא עובדי קבלן ויש בה ערבות הדדית וסולידריות.
כל עוד ממשלה זו ממשיכה לנהל מדיניות שהיא ההפך הגמור מכל אלה – לא יהיה לנו אמון בה
ולמען בטחון המדינה ,נפעל להחלפתה במהרה ובימינו.
אומרים שבישראל הוויכוח הגדול הוא על מה היה כאן .אני בטוח שלכלל האזרחים ובעיקר לדור
הצעיר ,חשוב יותר לדעת  -מה יהיה כאן.
לכן חשוב להחזיר את התקווה והאמונה ולצורך כך נחוצה ממשלה שתוביל לשינוי בהתנהלות
הממשלתית ובסדר העדיפויות ,ממשלה שלוקחת החלטות על פי צו השעה ,באחריות ובמחשבה
ארוכת טווח .יש יותר מידי סימני שאלה ,צריך להפוך אותם לסימני קריאה .לפיתוח ,לצמיחה
כלכלית לשוויון הזדמנויות ,לביטחון ולשלום.
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