
 
 

      

 תש"פ בסיון כ'                                                                                                     

 בנימיןלתושבי 

 ,שלום וברכה

 גדולה לצד סכנה היסטורית הזדמנות המאה'תכנית ' - אגרת לתושבי בנימין 

 ,סים מעשיים ועיצובה ישפיע על עתיד הנוכחות שלנו בכל יהודה ושומרוןמגיעה לפ 'תכנית המאה'כידוע לכם, 

 הקיימים ואף על מדינת ישראל כולה. ביישובים

)כפי שפעלנו  ן תוחל על אזורים כמה שיותר גדוליםכאנשי ההתיישבות עלינו לפעול לכך שריבונות ישראל אכ

שתקבל על עצמה ממשלת התכנית  יותר משיועילו. ים קשים שיפגעואך לא במחיר בשנים האחרונות( וחתרנו

  ביסוס האחיזה שלנו ביהודה ושומרון ולא חלילה להיפך.המשך הפתיחה ל ריכה להיות אותישראל צ

והודענו לו כי נעמוד כחומה בצורה על עם ראש הממשלה ראשי הרשויות ביו"ש בשבועיים האחרונים נפגשנו, 

 כמו מן הכלל. הבהרנו כי לא נקבל סכנות להתיישבותכך שתכנית המאה תחזק את ההתיישבות ללא יוצא 

חייבת לרדת מהר  . מחשבה כזואו הכרה מרומזת בכינון מדינה פלסטינית תוהכנסת יישובים למובלע

עמדו בה, זה לא בא בחשבון שהפלסטינים לא י יתותיאורט רק תכנית דמיונית שזומהשולחן. גם אם יובטח 

 הסכמה למדינה פלסטינית גם אם רק בפן העקרוני, התנאיםחלילה כאשר תהיה  .אבקנצטרך להיובתכנית כזו 

ומדינת ישראל תקבל על עצמה בפועל את ההצהרה כי מלבד  ,הטכניים כבר לא יעמדו חסם בהמשך הדרך

 .מוותרת ונסוגה משאר שטחי יהודה ושומרון היאנקודות היישוב, 

ובשומרון, אלא, ובעיקר, את אנו לא באים רק כדי לשרת את טובתם הפרטנית של היישובים בבנימין, ביהודה 

 .האחיזה של מדינת ישראל באזור האסטרטגי והחשוב הזה

לטובת ההתיישבות כולה כן לכם, ו –לתושבים שלי  לראש הממשלה כי אני מחוייב האחרונים אמרתיבשבועות 

יביאו לחיזוק הנוכחות שלנו כאן, ונדע גם לנהוג אחרת אם שולכן נהיה מהתומכים הגדולים ביותר במהלכים 

 . נדרש לכך

ציבור הישראלי ובחו"ל כדי להשפיע על המהלכים ולהשמיע בפעולות הסברה להמועצה יוצאת בימים אלה 

 .בו אתם משפיעים חלק ברשת ובכל מקום אשמח שתקחו בכך, את עמדת בנימין וההתיישבות

זו אני מבקש מכם להתפלל להצלחת ההזדמנות הגדולה וההיסטורית של ריבונות בעת  כשליח ציבור שלכם

 שנשכיל לעמוד איתן בתבונה ולזכות להיות שותפים למהלכים הגדולים שיכולים לבוא על ארץ האבות.

 .ולהמשך שיבת ציון

 שלכם,

 ישראל גנץ

 ראש המועצה


