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 בטחוני-לכבוד: חברי הקבינט המדיני

 ! דורשות פתרון!לא מוכנות

יגיש מבקר המדינה דו"ח על מלחמת "צוק איתן". הדוח יעסוק במוכנות ישראל ל"סבב"  00:11ביום שלישי בשעה 

ימי לחימה ב"צוק איתן". מוכנות למנהרות, מוכנות לטילים, מוכנות העורף,  01)כך נקראות היום מלחמות( של 

 וביקורות והאשמות הדדיות!  מוכנות החיילים, מוכנות המפקדים, מוכנות הקבינט. אין ספור דוחות

 . אנחנו לא מוכנות! אנחנו לא מוכנות להתכונן ל"סבב הבא" –ואנחנו כאן לומר לכם 

 הגיע הזמן שתקשיבו לנו!  –תעזבו את הפוליטיקה וההאשמות ההדדיות 

יות, מהות, ילדות, נערות, סטודנטיא -אנחנו נשים עושות שלום, עשרות אלפי נשים, אזרחיות מכל רחבי הארץ 

סבתות; חלקנו מהמרכז וחלקנו מהפריפריה; מהצפון, המרכז והדרום. חלקנו מהעיר וחלקנו מהמושב, מעיירות 

מהות לחיילים, בסדיר ובמילואים, חלקנו יפיתוח, מקיבוצים; חילוניות, מסורתיות, דתיות, יהודיות וערביות, חלקנו א

 מהות צעירות לילדים קטנים, חלקנו סבתות בפנסיה; יא

מהות, אחיות, בנות, רעיות, סבתות שאיבדו את יקיריהם במלחמות. חלקנו איבדנו חברים יא -נו נשים שכולות חלק

  .יקרים. כולנו נשים עובדות, פעילות, מובילות ותורמות לחברה בישראל בכל תחומי החיים

ת במפלגות מהשמאל, חלקנו אמידות וחלקנו מתפרנסות בקושי רב, חלקנו נשואות וחלקנו רווקות, חלקנו תומכו

  –חלקנו במפלגות מהמרכז וחלקנו מהימין, חלקנו ותיקות בארץ וחלקנו עולות חדשות 

אבל כולנו אוהבות את ישראל ורוצות בטובתם של כל אזרחי ואזרחיות ישראל וכולנו קמנו לאחר "צוק איתן" 

 ות ל"סבב הבא". לא מוכנות לשבת בחיבוק ידיים ולהיות מוכנלומר לכם שאנחנו לא מוכנות! 

לא מוכנות להגיד "שזו גזירת גורל" ו"אין פתרון" ו"לא ניתן להגיע להסכם" ו"אין פרטנר" ו"זה לא יקרה בדורנו". לא 

 מוכנות לחיות בפחד, באימה, בשנאה, בשיתוק, בחוסר אונים. 

יום דאגנו ללא גבול לילדינו, בהינו שעות במכשיר הסלולרי  01אנחנו שבמשך  -דוח מבקר המדינה לא יעסוק בנו  

לקבלת הודעה מהבן, מהאח, מהאבא. רצנו עם הילדים למקלט, מנסות לגונן על גופם ועל נפשם, חרדות מהדפיקה 

 בדלת, ממהדורת החדשות הבאה שתדווח "שהיו נפגעים". 

תאר את ההלוויות, את ההורים שאמרו בקול סדוק את הקדיש על קברי ילדיהם, את זעקות הפצועים, את הדוח לא י

הגברים והנשים שיחזרו הביתה עם שריטות המלחמה בנפשם, את הדמעות בכרית, את הלילות בלי שינה 

התופת. האם  במחשבות אימה על הבנים, האם חם להם, האם הצליחו לישון, לאכול, להתקלח. האם ישרדו את

שנים, רצנו אחריהם עם הבננה בגינה, הלכנו  01יחזרו אלינו שלמים ובריאים?  האם ילדים שילדנו וגידלנו במשך 

האם החיילים האלה  -איתם יד ביד לגן, עשינו איתם שיעורים בבית ספר, הסענו לחוגים, ליווינו את התבגרותם 

 האם אנחנו עושות הכל למענם? למען עתידם?  יחזרו אלינו בסוף המלחמה? כיצד נגן על הילדים?

הדוח גם לא יעסוק בפחד מהצבע האדום, מהאזעקות. הדוח לא יספר את סיפורם של מאות אלפי ילדים בישראל 

וגם בעזה שפחדו מפיצוצי הטילים, פיצוצי כיפות הברזל, שריקות האזעקות, ממטוסי הקרב, מהמנהרות התת 

 מים "שלנו". קרקעיות. מהבומים "שלהם" מהבו

דוח המבקר לא ייתן המלצות על איך צריך לפתור טירוף של שנים על גבי שנים של סכסוך ללא פתרון, ללא בטחון, 

 ללא עתיד של שלום. כי ביטחון איננו רק כוח ועוד כוח, ועוד מטוסים ועוד אמצעי מלחמה. כי אין מנצחים במלחמות. 

 לא להמשיך לשבת בחיבוק ידיים! לכן באנו לומר לכם היום כי המלצתנו היא 
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באנו לומר לכם, שאנחנו כן מוכנות לפעול יום ולילה, ללא לאות, ללא ייאוש, מלאות בתקווה וחדורות אמונה 

למען הסכם מדיני עם הפלסטינים. כי ניתן לפתור את הסכסוך. כי סכסוכים יכולים להיפתר. כך היה במקומות 

 סטוריה. ירבים בעולם לאורך הה

למדינת ישראל, לאזרחיה,  -יתה תמיד מדינה אמיצה, מדינה שהוקמה באומץ ויצירתיות יינת ישראל הכי מד

 להנהגתה ולנו כנשים, יש את הכוחות להוביל להסכם ולפתרון. 

ואנחנו דורשות מראש הממשלה, מחברי אנחנו מאמינות ביכולתה של ההנהגה הנוכחית להוביל לפתרון 

להחליט הפעם את ההחלטה הנכונה ולשים את הנושא  –קבלי ההחלטות הממשלה, מחברי הכנסת ומכל מ

עליכם לחבור  – את ההאשמות ההדדיות והפוליטיקה. זה לא מענייןהמדיני בראש סדר היום הלאומי. הפסיקו 

  ביחד ולפעול לכך שלא יהיו עוד קורבנות. פעלו למען הסכם מדיני 

 ה תפקידכם הוא למצוא פתרונות מדיניים לפני פתרונות צבאיים.כי זו המחויבות שלכם אלינו. כי בראש ובראשונ

 זו המחויבות של כולנו. לא נתייאש. אנחנו נהיה בכל מקום. כי אנחנו נתמוך בכם. אנחנו 

יום לציון צוק איתן, אנחנו שצעדנו מאות  01אנחנו שקמנו מיד אחרי המלחמה ההיא, אנחנו שצמנו במשך 

  אנחנו לא נעצור עד שיהיה הסכם מדיני.קילומטרים בכל רחבי הארץ, 

בואו נעסוק במוכנות  –בואו לא נעסוק רק במוכנות לסבב הבא  –עשרות אלפי נשים קוראות לכם היום 

 ובעשייה למען הסכם שישים קץ למלחמות!  

כי "אין לנו ארץ אחרת". כי איננו מוכנות לחיות ב"ארץ שיושביה היא אוכלת". כי זו "ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה". 

 כי זו "ארץ שמתקו לה רגביה, ומלוחים כבכי כל חופיה". 
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