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צה״ל,אלופיכולללשעבר,הביטחוןמערכתבכיריממאהלמעלה

הקוראמכתבעלוחתמוכוחותשילבומוסד,וראשימפכ״לים

מבצעלקחיבעקבותמדיניתיוזמהלהתניעהממשלהלראש

״אנחנולצידויתייצבומבטיחים,הםזאת,יעשהאםאיתןצוק

במיל'האלוףאומרהכל״,ניסינושבאמתלילדינולהגידצריכים

הבאה"במלחמהמאודכבדמחירנשלם״אחרתמזרחי,אבי

דואקנחמה דואקנחמה

השירותשנותסךאתמחבריםאם

מגי־ובמוסד,במשטרהבצבא,שלהם

עים

$TS1$מגיעים$TS1$

$DN2$מגיעים$DN2$למעלהשלנתפסבלתילמספר

המדי־ביטחוןבשירותשנים005,3מ־

נה.

$TS1$.המדינה$TS1$

$DN2$.המדינה$DN2$105,תתי־אלופים,אלופים

לצאתהחליטולשעברמוסדוראשיניצביםניצבים,

מכתבעלולחתוםשלהםהפרטיהנוחותמאזורביחד

להצטרף״לאנתניהובנימיןהממשלהלראשהקורא

הש־עללקפיאהכתירוץבאיומיםשמשתמשיםלאלה

מרים

$TS1$השמרים$TS1$

$DN2$השמרים$DN2$מדיני״.תהליךוליזום

וד־ששמםכאלהאומקצועייםבחותמיםמדוברלא

רגתם

$TS1$ודרגתם$TS1$

$DN2$ודרגתם$DN2$בעדאוהשלוםלמעןעצומהכלעלמתנוססים

ביניהםיששונים.השמותהפעם,השלמה.ישראלארץ

המו־ראשכמורבות,שניםלפנימדיםשפשטואלופים

סד

$TS1$המוסד$TS1$

$DN2$המוסד$DN2$אלופיםגםוישלוין.עמירםבמיל׳ואלוףזמירצבי

לא־רקמהמדיםשנפרדומזרחי,ואביביטוןדניכמו

חרונה

$TS1$לאחרונה$TS1$

$DN2$לאחרונה$DN2$עופרתלמבצעשיצאבמטכ״לחבריםהיוועוד

גםישמאחרים.טובהמציאותאתמכיריםהםיצוקה.

והר־טרנריעקבחפץ,אסףלשעברמפכ״ליםשלושה

צל

$TS1$והרצל$TS1$

$DN2$והרצל$DN2$.שפיר

וקציניבמילואיםצה״למפקדימטה,החתומים״אנו,

מקרובמכיריםישראל,במערכותשלחמובדימום,משטרה

במכתבנכתבמלחמות״,שגובותוהכואבהכבדהמחיראת

הש־גייסותמפקדלשעבררשף,אמנוןבמיל׳אלוףשיזם

ריון,

$TS1$,השריון$TS1$

$DN2$,השריון$DN2$כמהבכללחימהסבבישלבמציאותלדבריושמאס

הסעודית.היוזמהאתלאמץאמיתיניסיוןבמקוםשנים

כאןיחיושילדינותקווהמתוךהמדינהלמעןבעוז״לחמנו

עלטפחהשהמציאות״אלאהחותמים,מוסיפיםבשלום״,

הקרבות,לזירתילדינואתשובשולחיםאנווהנהפנינו,

ויוצאיםהקרב,אפודיואתהמדיםאתלובשיםבהםצופים

אושמאלשלשאלהכאןאיןאיתן׳...׳צוקבמבצעלהילחם

מבוססשאינוהסכסוך,לפתרוןאחררעיוןכאןישימין.

ושוב...שובשנכשלהפלסטינים,עםדו־צדדימו״מעלרק

תוביללמנהיגות.אמיצה,ליוזמהממךמצפיםאנחנו

מאחוריך״.ונעמוד

בתל־רשףשלביתובחצרלשיחהמהםארבעהכינסנו

אביב.

$TS1$.בתלאביב$TS1$

$DN2$.בתלאביב$DN2$האספקהאגףראשלשעברשלום,חגיבמיל׳אלוף

וח־טעם,טיברשתשבבעלותועסקיםאישוכיוםבצה״ל,

ברת

$TS1$וחברת$TS1$

$DN2$וחברת$DN2$,מפקדלשעברראובן,בןאיילבמיל׳אלוףהארגז

צפון,פיקודאלוףכסגןמילואיםעושהשעדייןהמכללות

וכיוםהמרכזפיקודאלוףלשעברמזרחי,אביבמיל׳ואלוף

אלביט.חברתםמנכ״ל

לברליןnryבין

זו90ה־שנותבאמצעהמדיםאתשפשטשלום,עבור

עלחתימתואתלתתמסכיםהואשבההראשונההפעם

מסבירהואהמדינה״,לגורלחושש״אניכלשהי.עצומה

אבלפשוט,היהלאפההמצב״תמידממנהגו.החריגהאת

מהר־שחורהמצבתמונתמזההאניהאחרונהבתקופה

גיל.

$TS1$.מהרגיל$TS1$

$DN2$.מהרגיל$DN2$ראשלתקווה.לדרך,הובלהרואיםלאתוחלת.אין

עסוקהואאבלולוחם,מאודמוכשרנתניהוהממשלה

לאדאגותיו.מרבמוקדשותלכךפוליטית.בשרירות

אלו.בימיםליותרזקוקההמדינהלצעריהמדינה.לגורל

לה־חייביםאךלשינוי,תובילהעצומהאםיודעלא״אני

תחיל.

$TS1$.להתחיל$TS1$

$DN2$.להתחיל$DN2$השפויים,הקולותכלאתללכדדרךלמצואחייבים

שמובי־התהליכיםאתלעצורכדילה,ומחוצהבממשלה

לים

$TS1$שמובילים$TS1$

$DN2$שמובילים$DN2$מילפיד.ועללבניעלמדברואנימסוכן.למצבאותנו

לממשלהידשנותןמהמרכז,אומהימיןבממשלה,שנשאר

מאוד״.גדולחטאחוטאמדיני,תהליךלחוללמבלי

ובמכתביםבעצומותחלקכהעדנטללאמזרחיגם

חופשתואתשנתייםלפניפשטהואהמדיםאתזה.מסוג

לאכה״עדלאלביט.הצטרףאזשנה,לפניסייםהשחרור

הואמדים״,עלהייתיכימכתבים,אועצומותעלחתמתי

נכוןהמכתבשלהנוסחכיהצטרפתיעכשיו״גםאומר.

דאגהמביעאלאכשמאל,אוכימיןמתויגלאהואומתאים.

לומריכולאניצבאכאישכלום.קורהשלאמכךאמיתית

שלום״.פהיהיהאםיושגטובהכישהביטחוןבוודאות

אומשמאלעצומהכאןמתםרפמתחודשיפלכמהאחת

כנוכחית?השונימהמימין.

בסוףהחתימותבכמותובעיקרבמסר,״השונירשף:

לציבורדרכואבלהממשלה,לראששהופנההמכתב

אלו־לוחמים.כולםהחותמים.שמותאתתקראיכולו.

פים

$TS1$אלופים$TS1$

$DN2$אלופים$DN2$,בדר־הלוחמיםחברייליויסלחוותתי־אלופים

גות

$TS1$בדרגות$TS1$

$DN2$בדרגות$DN2$,בי.בערזהאליהם.להגיעהספקתישלאהאחרות

ומתן,למשאלהיכנסלישראלקוראא־םיםיאיךראיתי

היציאהאתראיתיהכפפה.אתמרימיםלאובישראל

שבכלשהתרגלנוהתחושהואתאיתןצוקלמבצע

בי.בערזהלחימה.שלסבבעודיהיהשניםשלוש

קצינים4050שאחתיםוחשבתיהעצומהאת״כתבתי

סי־היושלאוכמעטחבר,הביאחברלשמחתי,בכירים.

רובים.

$TS1$.סירובים$TS1$

$DN2$.סירובים$DN2$וחד־פע־ייחודיתהיאבשמותשנמצאתהעוצמה

מית״.

בן־ראובן;

$TS1$;וחדפעבןראובן$TS1$

$DN2$;וחדפעבןראובן$DN2$המלחמה.בעולםבילינוחיינורוב״את

לאזרחות,היציאהלעומתשונהההסתכלותשם,כשאתה

שאניככליותר.רחבהבפריזמהלהתבונןהתחלתישם

הסוגיהכמהעדיותרמביןאנילאחור,ומסתכלמתרחק

אפסית״.שבההתוחלתוכמהאוויליתהמלחמהעולםשל

מיותרות?היוהמלחמותכל

התועלתחוסראתהעמיקורקהאחרונות״המלחמות

הבעייתיתמהסביבהמתעלםלאאניתטעי,שלאשבהן.

אימפ־פההקמנוחזק.בהלהיותושכדאיחיים,אנושבה

ריה

$TS1$אימפריה$TS1$

$DN2$אימפריה$DN2$בכ־משתמשיםאנחנואבלוביטחונית.כלכלית

לים

$TS1$בכלים$TS1$

$DN2$בכלים$DN2$ביותרהרעהבצורההאימפריהלרשותשעומדים

האיוולתלמניעתבעוצמהלהשתמשבמקוםשאפשר.

ידיעלשמובלתחברהלהיותהפכנוהמלחמה,שבעולם

שע־קצרהולראייהלהקצנהאותנושלוקחיםמדינאים

ניינה

$TS1$שעניינה$TS1$

$DN2$שעניינה$DN2$,בעתידקיומיאיוםרואהאניבזהוכוח.כוחכוח

רחוק״.הלא

הכיפוריםיוםשמלחמתטועניםאנחנו״במכתברשף:

איתןצוקלמבצעשאםאומרגםאנימדיני.מעיוורוןנבעה

מהבשבילכך,ואםלשווא.היוחלליומדיני,המשךיהיהלא

הטראומהאתצריךהיהמהובשבילעזהעוטףתושביסבלו

שניסיבובעלמדבריםעכשיוכבראםהאוכלוסייה,לכל

הסבביםאתלמנועשיכולפתרוןישהריאלוהים,ושלישי.

המתונות,ערבמדינותעםלהסדרלהיכנסחייביםהבאים.

לנו״.מאשריותרהפלסטיניםעלהשפעהמנוףיששלהן

כולל?מדינילהכירלהגיעשאפשרמאמינימכאמתאתמ

"אנחנו

בתקווהלנתניהופונים

לומציעיםשאנחנושיבין

זהאםלעזרה.הזדמנות

לקראתנארגןילך,לא

שלהפגנההאביב

ונקראאישאלף882-083

אזורי"מדינילהסדר



להסכםולהגיעפלסטיניתמדינהלהקים״בהחלט.

שבאזור״.ערביותמדינותעשרותעםכולל

חייבתישראלשמדינתמאמיןאני״היוםראובן:בן

לעימותהפוטנציאלאתלהקטיןכדימאמץכללעשות

מדוברסביבנו,המרחבעלמסתכליםכאשרבמרחב.

הכל.לפוצץאפשרבדקהבנרות.שמוקפתדלקבחבית

הזדמנותיצרההערביבעולםהנוכחיתהסיטואציהדווקא

ניתן,וזהאחר.אזורישלוםולקדםאותהלבנותשצריך

חזקים״.אנחנוכי

ההגדרהאתישאחדלכלכיטריקית,שאלה״זומזרחי:

נכשל־אגב,היום,עדכולל׳.אזורי׳שלוםלמושגשלו

נו

$TS1$נכשלנו$TS1$

$DN2$נכשלנו$DN2$מהלךאוליאזהפלסטינים,עםרקלדברניסוכאשר

שישהריעוף,להגביהליתרשיאםאבליותר.יצליחכולל

סינילדוגמה,הבעיה.אתלפתורוישראלימצריאינטרס

אםמיושב.אומפותחלאהרבובחלקוגדולארץחבלהוא

יכולזההרצועה,לטובתק״מעשרותכמהיתרמוהמצרים

רקשלאלמצבויביאהאזורשלמשותףלפיתוחלהועיל

במשחק״.והםאנחנו

נמ־שבוהמצבאתלשנותשניתןמאמין״אנישלום:

צאת

$TS1$נמצאת$TS1$

$DN2$נמצאת$DN2$גו־בפרטהערביוהעולםבכללהעולםכיום.ישראל

עשים

$TS1$גועשים$TS1$

$DN2$גועשים$DN2$במקוםאבללהתקדם.כדיהמצבאתלנצלויכולנו

אר־הגדולה,המעצמהכנגדמיותרתדברתישלעשות,

צות־הברית,

$TS1$,ארצותהברית$TS1$

$DN2$,ארצותהברית$DN2$אותה.צריכיםכשאנחנושםנמצאתשתמיד

חכם״.ולאמכובדלאראוי,לאמולםהמשבר

זהבברלין.המילקיאתשמעדיפיםצעיריםישובינתיים,

מהמצב?כתוצאה

עסקיםכאישלצערי,ברלין.עללשמועמוכןלא״אני

להקלבמקוםבעסקים,נלחמתשהממשלהלומריכולאני

הע־הנטל.תחתשנאנקהצרכןאלמתגלגלוהכלעליהם,

סקים

$TS1$העסקים$TS1$

$DN2$העסקים$DN2$סיבותשחסרותולאלחו״ל,יצאתילאבישראל.שלי

הממשלהראשנתייאש.אםלנושארבגללאלאלייאוש,

הצ־מעלהמחיהנטלאתלהקלחייבוהואבכלכלהמבין

עירים

$TS1$הצעירים$TS1$

$DN2$הצעירים$DN2$החלשות״.והשכבות

איך?

וזופחות,אחוזים18יסוד.ממוצרימע״מ״להוריד

שלטון,שאיןהיאהבעיההחלשות.לשכבותאדירההקלה

מרבאתמשקיעהממשלהוראשכלכלי,ולאמדינילא

בכלכלה״.ולאבפוליטיקהמשאביו

הייתילהשקיע,איפהאותישואליםהיו״אםמזרחי:

טוב.מרוויחואניאותי,גםמעצבןהיוקרבחינוך.אומר

למי־להיהפךיכולתילי,ותאמיניבחו״לשניםמספרגרתי

ליונר

$TS1$למיליונר$TS1$

$DN2$למיליונר$DN2$וחזרתי.שפתיוזומדינתיזואבלשם,נשארהייתיאם

אצאלרחובותייצאוהםואםנכונה,הצעיריםשלהמחאה

גדול״.המרחקמהארץלירידהוערמכאןאבלאיתם.

נודהלתשובתך

מוחמדשלהמזעזעהרצחהנערים,שלושתורצחחטיפת

בפעילהאחרוןרביעיביוםההתנקשותוניסיוןאבו־ח׳דיר

האחרוניםהשבועותמאירועיחלקרקהםגליקיהודההימין

ליהודיםהערביםביןככהגםהנפיץהמצבאתשמביאים

בפתחהלא״אנחנוממש.שלרתיחהלנקודתבירושלים

זאתאומר״אנימזרחי.קובעשלישית״,אינתיפאדהשל

שלהםוההנהגההפלסטיניםהערכה.ולאידיעהסמךעל

מעברבקרוב.יירגעהנוכחיהמצבבחיכוך.מעונייניםלא

אבלמדיני,להסדרללכתצריךאינתיפאדהבגלללאלזה,

יבער.דברשלבסופוהשטחמדינימהלךיהיהלאאם

אנחנונלחציםאנחנושכאשרתודעהשלבסוגהם״בנוסף,

תק־בהיעדרבחשבון.זהאתקחובוויתורים.יותרנדיבים

ווה,

$TS1$,תקווה$TS1$

$DN2$,תקווה$DN2$לביטחוןטובהסדרלזה,מעברלעד.יישמרלאהשקט

שניסינולילדינולומרשנוכלכדילנסות,חייביםישראל.

הכל״.ועשינו

למ־אי-אפשרמשגשגת.המדינההםבפ,היעדרלמרות

צוא

$TS1$למצוא$TS1$

$DN2$למצוא$DN2$שאומרהימיןצודקואוליבמסעדה,מקוםאוחניה

יתרגלויקבלו,לאשמדינהיבינוהפלםטינימשבםון?

בשלום.איתנוויחיולמצב

שלהנוראהמצבעליוניצ״ףדו״חפורסםהשבוע״רק
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