מכתב לתומר
תומר הוא הנכד הבכור( יש  ,)11השנה הוא מסיים את לימודיו ובסופם יתגייס
לצה"ל .אני זוכר שהבטחתי להוריו אורלי בת רביבים ויוסי בן שדרות שתומר
יהיה בצבא השלום ,הוא לא יצטרך להלחם כמו סבו שנלחם בחמש מלחמות.
ב,1791-בתום מלחמת יום הכיפורים הבטחנו יונה עם עלה של זית ואכן כעבור
מספר שנים נחתם הסכם השלום עם מצרים,אך היום אחרי  13שנים מאז
חתימת אותו הסכם ,נלחמנו בשתי מלחמות לבנון ,פרצו שתי אינתיפאדות והיו
שלושה מבצעים בעזה.ההבטחות שלנו התפזרו בשדות הקרב.
מה אני יכול להבטיח לנכד שלי לפני גיוסו? שלא יהיו יותר מלחמות? שאם יהיו
ננצח בכולן? שיש לנו מנהיג שאנחנו יכולים ללכת אחריו בעיניים עצומות? אני
רוצה לשמוע אמא אחת שמסוגלת להבטיח לבנה שביבי נתניהו הוא מנהיג
שיקבל ביום הגורלי את ההחלטה הנכונה.
לא ,אנחנו לא יכולים להבטיח לא יונה עם עלי של זית ולא שהמלחמה הבאה
תביא לנו שקט וביטחון .אך בימים אלה יש לנו אפשרות אחת,משמעותית מאין
כמוה ,לקבוע מי יהיה ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל.
להחלטה האישית של כל אחד מאתנו תהיה משמעות הרת גורל ,עבור תומר
נכדי וכל בני גילו שעומדים לפני גיוסם לצה"ל .אלה לא מילים חסרי
משמעות,זאת האמת לאמיתה .זאת לא רק שאלה של חיי אדם ,זה החיים
במלוא משמעותם.
לתוך איזה מציאות יוצאים בני הי"ח מהחממה של ההורים ובית הספר?
מציאות אלימה,גזענית,מושחתת ,חברה שפוליטיקאים עושים מאמץ להעלות
בה את השד העדתי .כמה אירוני; תומר בן לאב ממשפחה ששורשיה במרוקו
ולאם בת קיבוץ הוא מזרחי או אשכנזי? איזו מציאות מטורפת יצרתם בשש
שנים האחרונות? שום הבטחה שלכם לא התקיימה; לא ביטחון לאזרחים,לא
התקדמתם צעד אחד בפתרון הסכסוך במזרח -התיכון ואפילו לא הצלחתם
להכניע את החמאס אחרי  11ימים של מלחמה.
דברתם על הורדת מחירי הדיור והם לא חדלו יום אחד מלעלות ,כשתומר יוצא
עם חבריו לבלות הוא יודע מה מגבלותיו,אחרת היה מתרסק במציאות של
היוקר המטורף.לך תסביר לו על גובה ההוצאה החודשית של משפחת נתניהו.
תומר צריך להתנתק מראש הממשלה הזה,כי הוא כבר מזמן לא מחובר
אלינו,אנחנו נתחבר ביום הבחירות למחנה הציוני,כדי להבטיח לך עתיד של
תקווה ולא עתיד של הפחדות בצל המלחמות ,הטרור והגרעין .זה לא גזרת
גורל,ההכרעה בידינו ,ב 19-במרץ נכריע למען עתידך.

סבא אוהב
יגאל צחור
רביבים

