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6( קידום מהלך פינוי-פיצוי לתושבי ההתנחלויות מחוץ לגושים
יש לייצר הפרדה והבחנה ברורה בין ההתיישבות בגושים לבין ההתנחלויות מחוץ 
לגושים. יישובים אשר נמצאים מחוץ לגושים מהווים מכשול בפני סיכוי עתידי לשלום 
ואיום אמיתי על פתרון שתי המדינות. על כן עלינו לפעול כדי לקדם הגירה חזרה 
מאותם יישובים מבודדים אל גושי ההתיישבות או יישובים אחרים במדינת ישראל 

וזאת באמצעות חקיקת חוק פינוי-פיצוי לתושבי ההתנחלויות מחוץ לגושים.
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של  מתקדם  תהליך  עם  יחד  למציאות, 
עיוורון וירידת שמיעה חמורה.  

אם נבחן בכנות ובאופן מפוכח את שני 
העשורים האחרונים, לא נוכל להתעלם 
הניסיונות  כל   - צורמת  אחת  מעובדה 
של כל ראשי הממשלות לאחר רצח רבין 
להוביל להסכם עם הפלסטינים, נכשלו. 
אם היה זה שמעון פרס בתקופת כהונתו 
הקצרה לאחר הרצח, אהוד ברק בוועידת 
שרון  אריאל   ,2000 בשנת  דיוויד  קמפ 
בתכנית ההתנתקות בשנת 2005 ואהוד 
אולמרט בוועידת אנאפוליס בשנת 2007. 
להגיע  באמת  ניסו  שכולם  מאמין  אני 
להסכם )אפילו לנתניהו היה חצי ניסיון, 
ב-1998  שנחתמו  וואי  הסכמי  במסגרת 

בינו לבין ערפאת בתיווך אמריקני(.

"אין כיום בצד השני מנהיג שיוביל את 
בני עמו אל השלום, אך גם בצד שלנו 
אין כיום מנהיג שיזום מהלך כזה, ולכן 
רלוונטית  איננה  אוסלו  קונספציית 

עוד."
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האחרון, ישראל חייבת ליזום מהלכים 
את  לשנות  בכדי  דרך  ופורצי  חדשים 
את  ולשנות  ליזום  ההכרח  המצב. 
נוכח  תוקף  משנה  מקבל  המציאות 
איום אובדן הרוב היהודי, או לחילופין 
להמתין  לנו  אל  הדמוקרטיה.  אובדן 
לפלסטינים, כיוון שאבו מאזן ויתר על 
כעת  רצונו  וכל  המדינות  שתי  רעיון 
מדינה  הקמת  של  מצב  למנוע  הוא 
 - בישראל   שתלויה  ענייה  פלסטינית 
הזמן כאמור יעשה את שלו, עד אשר 
המציאות תכפה על כולנו מדינה אחת, 

דו-לאומית.

"ההכרח ליזום ולשנות את המציאות 
איום  נוכח  תוקף  משנה  מקבל 
לחילופין  או  היהודי,  הרוב  אובדן 
אובדן הדמוקרטיה. אל לנו להמתין 
לפלסטינים, כיוון שאבו מאזן ויתר 
רצונו  וכל  המדינות  שתי  רעיון  על 
הקמת  של  מצב  למנוע  הוא  כעת 
שתלויה  ענייה  פלסטינית  מדינה 

בישראל."
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