
   
 חי-מכתב בטקס י"א באדר תשע"ז בתלמיכל פנט פלג מקריאה 

 
 בנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל,לכבוד 

 

הרשה לי לפנות אליך כאחות שכולה לאח שכול. שנינו חווינו אובדן של אח צעיר, מוכשר ואהוב 

ישראל. שנינו ראינו את השבר שהמוות הזה גורם למשפחה. מתפקידנו להפוך כל אבן כדי במלחמות 

 להבטיח חיים לצעירים מוכשרים בראשית דרכם ואתה בתפקידך הרם יכול לעשות זאת.
 

חי, -מכאן, מתל  .1111כתב טרומפלדור בשנת  לא חרב כי אם שלום אנו נושאים לארץ ישראל"" 

בשם תנועת בית"ר שיסד, אנו קוראות  שמו הנציח זאב ז'בוטינסקיאת ו ,בה נפל טרומפלדור

ודורשות ממך, ראש הממשלה, ראש תנועת הליכוד שמורשת ז'בוטינסקי בלבה ובליבתה: תיזום, 

היום אנחנו זקוקות וזקוקים למנהיגים  תוביל, תנהיג ותגיע להסכם מדיני עם שכנינו הפלסטינים.

, שיקדשו את החיים ויאמצו דרכים מדיניות לפתרון הסכסוך חכמים ואמיצים שיושיטו יד לשלום

 בדרכי שלום.

  

: "טוב למות בעד ארצנו". היום לפני מותו , אמר1191י"א באדר -חי ב-טרומפלדור שנפל בתל

אנו מצטרפות לדברי נשיא המדינה ראובן ריבלין שאמר כאן לפני  91כשמדינת ישראל כמעט בת 

מנת לחיות כאן, לבנות ולהגן על ארצנו, הם עלו על מנת לחיות  חי עלו על-: "אנשי תלשנתיים

בעד ארצנו )...( הם ביקשו להכיר חברים דוברי ערבית כדי ליצור את הקשר החיוני כל כך עם 

היא מורשת נצח   חי-שכניהם. קשר של חיים, של שלום, של אחווה. מורשתם של אנשי תל

 .לחיות בעד ארצנו טובמורשתם היא כי  .אותה אנו נושאים עמנו

 

קמה בשלהי מלחמת צוק איתן. מתוך חרדה התאחדנו נשים רבות  נשים עושות שלוםתנועת 

מרחבי הארץ, ימניות ושמאליות, דתיות וחילוניות, יהודיות וערביות, בידיעה שחייבת להיות דרך 

 :ו אומרותהיום אנחנ אחרת, וכמו שסכסוכים ארוכים וקשים נפתרו בעולם, גם אצלנו זה אפשרי.

  .שכנות טובהבטוב לחיות בעד ארצנו בשלום ו

  

שהקבינט המדיני כלל לא דן  לפני עשרה ימים פורסם דוח הביקורת על צוק איתן ובו נכתב

 בחלופות מדיניות למלחמה.

דורשות בדחיפות מהקבינט המדיני  ומכל רחבי הארץ אנו   חי-מתלתשע"ז, היום, י"ב באדר 
 בחלופות המדיניות. ליזום, להוביל, להנהיג ולהגיע להסכם מדיני. לממש את ייעודו ולדון

השעה דוחקת! האם אתה רוצה להיות אחראי לעוד סבב? לעוד  אדוני ראש הממשלה, 
 לעוד דם שיישפך? לעוד נפגעות ונפגעי טראומה? לעוד הרס, פחד ושנאה?  מלחמה?

 
כן, יש שחתם על הסכם שלום עם סאדאת, נשיא מצרים אמר: השישי,  הממשלהראש  ,מנחם בגין

קשיים בשלום, יש. יש מכאובים בשלום, יש. יש קורבנות למען השלום, יש. כולם עדיפים 
  !מקורבנות המלחמה

 
שיוביל   אנו דורשות הסכם מדיני אנו דורשות שתעשו הכל כדי למנוע את המלחמה הבאה,

  ולנכדינולעתיד טוב יותר לנו, לילדינו 
  נשים עושות שלום


