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 כבוד ראש הממשלה;

 

 צדדי-סיפוח חד טרםתסתכל לאזרחי ישראל בעיניים הנדון: 

 

שנים, הפכה "הסכמה אמריקאית" לחזות   72  כעבור  ה!., לבדעצמאותהעל  מדינת ישראל    הכריזהה' באייר תש"ח,  -ב
הכל כדי לקבל את , לוושינגטון מכתבים פומביים נשלחיםל ליבם של מקורבי הנשיא, עלדבר  יוצאיםהכל. שליחים 

 האישור המיוחל מהבית הלבן. 

 , למצבהביטחונהלכמדינה יהודית ודמוקרטית,  ישראלעתיד למסוכנות והשלכות משמעותיות  צדדי-סיפוח החדל
 . ר עומק המחלוקת כמו גם היקף ועצמת ההתנגדות לו)במיוחד בימי קורונה אלה( ולחוסנה הלאומי לאו הכלכלי

לממשלה יש כמובן מלוא הזכות לממש את תפיסת עולמה, אך כשמדובר בצעד בעל משמעויות כה מרחיקות לכת, 
, מבהירים לו את מגוון הסיכונים, מחיריהם וההכנות מסתכלים לעם בעינייםש אסור לנקוט בו אלא לאחר

 ולא נשיא אמריקאי. אמורים לקבוע אזרחי ישראל  להתמודדות איתם.

מדיניים,  ,לבצע הערכת סיכונים ביטחוניים, כלכליים ,לבחון את דרך קבלת ההחלטות ,עדיין לא מאוחר לעצור
ההצדקות לקידומו של  את ולבחוןהשפעת משבר הקורונה על ההתמודדות עם סיכוני הסיפוח  אתלבחון  ואחרים,

 צידו כל תרומה לביטחון המדינה. מהלך כה מסוכן שאין ב

. החלטה כזו, בוודאי אם היא כדברייך "היסטורית", ישראליתהסיפוח אינו אילוץ או גזירת גורל, כי אם יוזמה 
 .מחייבת שקיפות מלאה מול העם, מחייבת להסתכל לציבור בעיניים

חון מדרגת תא"ל ומעלה שלוש מאות חברי "מפקדים למען ביטחון ישראל", בכירי עבר בכל מערכות הביט
  .בירושלים אלא תתקבל וביטחונה ישראל עתידעל  השהחלט )והמקבילות להן(, קוראים לך לא לאפשר

 רק אזרחי ישראל ונציגיהם הנבחרים   אלה שישלמו את המחיר.בפני  על סכנותיה    צדדי-את תוכנית הסיפוח החד  הצג
  להחליט על גורלם. אמורים 

הפרדות מהפלסטינים מתוכנית אסטרטגית ארוכת טווח ל חילופי שטחים עתידי, כחלקבמסגרת הסכם סיפוח 
פיגוע  יהווהצדדי חפוז -.  סיפוח חדהוא מהלך נכון ה הדמוקרטי של המדינה,יהרוב היהודי המוצק ואופי הבטחתו

 . לאומיבביטחון ובחוסן ה

 ת הנשיא היושב בבית הלבן. כה משמעותי, שאל את העם היושב בציון, לא א ךלפני שאתה מבצע מהל

 

 ,בכבוד רב

 תן וילנאיאלוף )מיל'( מ
 יו"ר

 מפקדים למען ביטחון ישראל

 


