
דוד גרוסמן      על תקווה וייאוש/  המשך 

כיום פועלים בשני העמים כמעט אך ורק סוכני הייאוש והאיבה, ולכן אולי קשה להאמין שהמציאות שתיארתי אפשרית. אבל מצב של שלום יתחיל ליצור את סוכני התקווה 
והִקרבה והאופטימיות; את אלה שיהיה להם אינטרס מעשי, נטול אידיאולוגיה, בקיומו של השלום ובחיזוקו, ובקשירת עוד ועוד קשרים עם בני העם האחר. אולי פעם, כעבור 

שנים, תתרחש גם התקרבות עמוקה יותר, ואחר כך - אפילו ידידות בין שני העמים האלה. בין בני האדם האלה. כבר היו דברים מעולם.  
אני נאחז בתקווה הזאת ומשמר אותה בי, מפני שאני לא יכול להרשות לעצמי את המותרות והפינוק שיש בייאוש: ההשלמה עם הייאוש היא בעצם הודאה בכך שנוצחנו. לא אני נאחז בתקווה הזאת ומשמר אותה בי, מפני שאני לא יכול להרשות לעצמי את המותרות והפינוק שיש בייאוש: ההשלמה עם הייאוש היא בעצם הודאה בכך שנוצחנו. לא 
בשדה הקרב נוצחנו, אלא כבני אדם. משהו עמוק וחיוני לנו כבני אנוש נשלל, נגזל מאתנו, מרגע שהסכמנו שלייאוש תהיה ממשלה. ואנחנו כאן אומרים: המצב נואש מכדי 

להשאיר אותו ַלמיֹואשים....
קטע מתוך מאמר שפורסם בעיתון הארץ יולי 2014

מיכל קסטן     זכר בעלי ההרוג מחייב: לכו להצביע  

מיכל קסטן איבדה את בעלה, סגן-אלוף דולב קידר במבצע "צוק איתן" וחשבה שאיבדה גם את הדאגה למדינת ישראל.  
אלא שעם בוא הבחירות היא רוצה להשפיע, וקוראת לכם לממש את זכותכם הדמוקרטית. 

    ניסיתי שלא יהיה לי אכפת ממה שקורה במדינה הזאת. באמת שניסיתי. חשבתי שהפריבילגיה היחידה שנוצרה לי ב-21 ביולי היא אדישות למצב הכללי. אחרי שנים שהייתי 

מתרגזת וכואבת מהגזענות, המלחמות וחוסר התקווה שמתרחבים פה. וגם פחדתי. נורא פחדתי. בכל פעם שדולב היה צריך לצאת למבצע בגלל שפוליטיקאים הרגישו צורך להראות 

שהם גברים, הייתי בוכה מזעם ואימה. אבל עכשיו אני כבר לא מפחדת. לא אכפת לי. את האדם שהכי אהבתי כבר איבדתי בטירוף של הארץ הזאת.... 

ואז הגיעו הבחירות. והבנתי שאפילו את הפריבילגיה הזאת אין לי. איבדתי את הכול בקיץ. את האהבה שלי, את ההווה שלי וגם את העתיד שלי. את הסלע שעמד מאחורי עם עיניים ואז הגיעו הבחירות. והבנתי שאפילו את הפריבילגיה הזאת אין לי. איבדתי את הכול בקיץ. את האהבה שלי, את ההווה שלי וגם את העתיד שלי. את הסלע שעמד מאחורי עם עיניים 

טובות ואוהבות ומבינות וחיזק אותי, ואפשר לי לנשום ולחיות וליצור. את האבא המופלא של הילדים שלי. ואף אחד לא מדבר על זה. אנשים מעדיפים להתרגש ולבכות כששמים 

תמונות של חללים, ולא לחשוב לרגע למה זה קרה, ואיך אפשר למנוע את המלחמה הבאה. נהרגו הרבה אנשים, הרבה אהובים, אבות ובנים ובעלים, אבל הממשלה נופלת בגלל 

מלחמות אגו.   אני יודעת שיוקר המחיה מעיק. שבלתי אפשרי לקנות פה דירה. אבל בקיץ איבדתי את אהוב לבי במלחמה. אז אני מבקשת מכם לבחור במי שימנע את המלחמה 

הבאה, ולא במי שיבטיח לכם קוטג' יותר זול בסופר. 

   צריך לדבר על המצב הכלכלי. צריך שיהיה כאן יותר קל לחיות. אבל קודם כל שיבטיחו לנו שיהיה אפשר לחיות. שלא כל שנה או שנתיים תהיה פה עוד מלחמה, או מבצע,    צריך לדבר על המצב הכלכלי. צריך שיהיה כאן יותר קל לחיות. אבל קודם כל שיבטיחו לנו שיהיה אפשר לחיות. שלא כל שנה או שנתיים תהיה פה עוד מלחמה, או מבצע, 

שאחריהם יישארו עוד אנשים ומשפחות כמוני. כי תאמינו לי שזה יותר קשה מלסגור את החודש בבנק. ובעצם, מי שלא מספיק אכפת לו כדי לדאוג שחיילים ואזרחים לא ימותו 

במלחמות, איך אתם מצפים שיהיה לו אכפת ממחיר הקוטג' והצהרונים?  

    אז גיליתי שאכפת לי. אכפת לי מאוד. אכפת לי שלא יהיו עוד הרוגים. אכפת לי שתהיה כאן מדינה עם תקווה, שאפשר להקים בה בית ולחלום בה בנאיביות על לגדול ולהזדקן     אז גיליתי שאכפת לי. אכפת לי מאוד. אכפת לי שלא יהיו עוד הרוגים. אכפת לי שתהיה כאן מדינה עם תקווה, שאפשר להקים בה בית ולחלום בה בנאיביות על לגדול ולהזדקן 

בשקט, ולגדל ביחד נכדים. אכפת לי שדולב נהרג כי אנשים מאמינים שאפשר להכניע עם רק בכוח ועוד כוח בלי לתת לו תקווה, למרות שאנחנו מנסים את השיטה הזאת כבר יותר 

מ-40 שנה וזה לא עובד. אכפת לי שכל חלומותיי התנפצו בגלל שאף אחד לא טורח לעשות פה שלום. 

    אז אכפת לי. ואני רוצה שגם לכם יהיה אכפת. ואני לא רוצה לשמוע בכלל אנשים שאומרים שאין למי להצביע אז הם לא יצביעו. לכו לעזאזל. דולב נתן את החיים שלו בשביל 

המדינה הזאת. המעט שאני מצפה מכם זה לשבת ולחשוב, למי יש הכי הרבה סיכוי לתת לנו תקווה לחיים שקטים, רגילים, אפילו משעממים. וללכת להצביע.  

הכותבת היא אלמנתו של סגן-אלוף דולב קידר, מפקד גדוד "גפן" בבית הספר לקצינים שנהרג בפעילות מבצעית במהלך מבצע "צוק איתן" הכותבת היא אלמנתו של סגן-אלוף דולב קידר, מפקד גדוד "גפן" בבית הספר לקצינים שנהרג בפעילות מבצעית במהלך מבצע "צוק איתן" 

הסכם = 
67 מיליארד שקלים 

שיופנו לחינוך, בריאות,  
רווחה ופיתוח 

מלחמה זה יקר לי בכיס! 

סקר דעת קהל - דצמבר 2014
שבמסגרתו  להסכם,  יגיע  הממשלה  ראש  אם 
האם  ישראל  לצד  פלסטינית  מדינה  תוקם 

תתמוך  - תתמכי בהסכם שלום? 

60%  אמרו כן להסכם 


