
 ונעשה דברים נכונים   - בואו "נשתגע"  ה.
 

 

העימות האחרון בין החיזבאללה וישראל הסתיים ,  בהצהרת חיזבאללה שאין כוונתה לתקוף את ישראל ובהסכמה 

זו מסגרת  החיזבאללה בממשלת לבנון.בלבנון חל שינוי.   שקטה של ישראל שלמעשה העימות הפעם הסתיים. 

 .מדינית מחייבת
במטרה לשמור על השקט.    רבים בלבנון מסתייגים  ישנו צבא לבנוני הפועל בשטח.   מנגנון האו"ם מצוי בשטח

צבאי.                                –מפעילות החיזבאללה ומאשימים אותה בלקיחת צעדים ואחריות השייכים לממשלה ולא לארגון מפלגתי 

גתה , זה לא צלח.     שנה. ניסתה להוכיח כי בכוח צבאי ניתן להשיג הישגים מדיניים. היא ש 18ישראל  הייתה בלבנון 

קשה להניח כי הלבנונים אהבו את מעשי ישראל בשטחם.  החיזבאללה , קם במהלך השנים , גם "בעזרת" ישראל.          

אך הלבנונים , כמו ישראל , רוצים "שקט". הגליל הוא אזור גיאוגרפי יפה ומפותח , התיירות והפעילות המשקית , 

 והשקט. יכולה לפרוח עם הפרחים , השלג

  ! להציע הסכם שלום  - זה בדיוק הזמן , על ישראל לפעול

כן , להציע הסכם שלום עם לבנון , באופן ישיר או באמצעות ארה"ב.   במו"מ יעלו וודאי טענות על תיקוני גבול , 

ודאי ארה"ב והחיזבאללה יתנגד )כיצד ינמק ?(.  אך יש להניח כי בממשלת לבנון יהיו רבים שיסכימו להסכם , כמו ו

                                       ומרבית ארצות אירופה.                                                                                                         

דב.   בזמנו , בוועדת שבעה בהר -כל תיקוני הגבול שיעלו במו"מ ניתן להסדיר בהסכם. אפילו אם תעלה בעיית חוות

, על הפסקת האש והערכות מחדש של ישראל וסוריה ברמה"ג  )ניהלתי אז את 1974יוני -האו"ם בג'נבה שדנה במאי

משלחת ישראל( , עלה נושא חוות שבעה ,שחקלאים לבנוניים עבדו את אדמתה.  מאחר ולנו הייתה חשיבות שאזור זה 

וה צוינה בתחום הגבול הסורי , וכך גם נקבע בהסכם.  אך אין כל מניעה , יהיה בשטחינו , הבאנו מפה סורית בה החו

בהסכם שלום עם לבנון לאשר לחקלאים לבנונים לעבד את החווה.  גם על הכפר ראג'ר אפשר לדון. מותנה ברצון 

 תושביו ורצון לבנון.

                                                                                              -מה עשויות להיות ההתפתחויות כתוצאה מהצעד הישראלי  

* בלבנון יתקיים מאבק בתוך הממשלה. החיזבאללה וודאי יתנגד )בסיוע איראני( . האם יוכלו בלבנון להגיע להחלטה 

                                                                                         חיובית ,קשה לדעת.                                                                

* בעולם , ובעיקר בארה"ב ואירופה תהיה להצעה זו הד רב ,חיובי ביותר. ניתן גם להניח כי יהיו רבים שיבקשו לסייע 

                                                                                            בהשגת הסכם כזה.                                              

 * באם יושג הסכם שלום בין ישראל ולבנון תהיה לכך השפעה משמעותית על יכולת איראן להיות מעורבות באזור.             

    שתנות.                                                                                                                       גם  מעמד החיזבאללה בלבנון חייב יהיה , עם הזמן , לה   

                                                                 -* גם באם הסכם זה לא יושג , בגלל אי רצונה )או יכולתה( של לבנון להגיע להסכם כזה 

 דמות ותדמית ישראל בעולם תשתנה לחלוטין.  -   

לבנון ישתנה לטובה. כל פעילות עוינת כנגד ישראל בגבול זה , תתקל  –מדיני בגבול ישראל  –המצב הביטחוני  -   

 בתמיכה  

                                                     .                                                בסיסית בצעדי התגובה של ישראל     

 כן, כן , בואו "נשתגע", נציע הסכם שלום עם לבנון ,  ונעשה צעד נכון ! –לכן 

 

 

 הבחירות בישראל
      אני מצהיר מראש :  אני בעד שתי מדינות לשני עמים.  אני בעד ישראל כמדינה יהודית ,דמוקרטית ושוויונית.                

אני נגד "חלוקת ירושלים" , אך אני בעד להגדיר נכונה את המושג "ירושלים". לאיזו ירושלים אנחנו מתכוונים כאשר 

או באותן שנים   1973או בשנת    1967, או בשנת  1948אומרים "לא מחלקים" ? האם ירושלים בגבולותיה בשנת 

רים הערביים שהיו תמיד מחוץ לגבולות העיר ?  או אולי בהם הגדילו את גבולות העיר שתכלול את האזורים והכפ

  Eירושלים שתכלול הפעם גם את שטחי 



  Eנשאר תמיד, גם באם תכללו את שטח  השם ירושליםממזרח לירושלים ? )הרי הבעיה היא פשוט הגדרת הגבולות. 

בשטחה של העיר ירושלים . אתם מוכנים לחלק את ירושלים ?!(.   אני אינני נזקק לשכונות הערביות ולכפרים 

 הערבים שהיו מחוץ לעיר ירושלים.

אינני נזקק לאישור הפלסטינאים שישראל היא מדינה יהודית. הפלסטינאים יכולים לאשר את ההסכם עם ישראל , 

רו במדינת ישראל )ומה יקרה , אם אכן יתנו אישור שישראל היא מדינת היהודים בדיוק כפי שכל אומות העולם הכי

 וכעבור זמן  יתחרטו ויאמרו שאינם מסכימים ?(.

צבי שכטרמן ז"ל ,  –"זכור" לי כילד )"זוכר" באמצעות תמונה בה אני מופיע ואני בגיל שלוש( יושב על ברכי אבי 

הקים ,על אדמות שנרכשו מהערבים.   ובשנות נעורי ביקרו ערבים מונד( שאבי -)בגוש תל כפר יעבץבטקס הקמת 

רבים בביתנו ברח' הגדוד העברי בת"א.   ובמהלך השנים הסביר אבי לילדיו  )כולל לאחי הבכור , אברהם שכטרמן 

, אני יהודי דתי "  –ז"ל ,שהיה חבר כנסת מטעם חרות, ואנכי שיהיה חבר הפלמ"ח(  את  אמונתו כיהודי בישראל 

, אך )אבי , כאיש "המזרחי" ו"הפועל המזרחי" גאל אדמות רבות מהערבים(  ציוני . אוהב ישראל ודואג לפריחתה

 ". אבי נפטר מספר חודשים לפני הקמת המדינה.מבין שיש לנו שכנים ערבים, להם מגיע מקום לחיות לצדנו

 

" בת"א. בשנת הלימודים האחרונה קבלנו מטעם עירית ת"א תנ"ך.   בדפיו דתי "תחכמוני –למדתי בביה"ס היסודי 

הראשונים הופיעו  מפות של "מדינת  ישראל" בתקופת שלמה המלך ,דוד המלך ועוד. היה זה לפני הקמת המדינה אך 

שונות , דברנו כבר אז על אפשרות שתקום מדינה ליהודים.  אחד התלמידים שאל את המורה , על המפות בתקופות ה

איך זה שבכל תקופה המפה וגבולותיה שונים ? האם יש ליהודים או לא"י , מפה שתציין את גבולותיה ?   המורה נראה 

שהוא מעולם לא חשב על כך. אך לדעתו , ההסבר מדוע בכל תקופה הייתה מפת גבולות  –המום מהשאלה וענה בכנות 

ו באזור , או ניסו להגיע לאזור. על חלק גברו בני ישראל אחרת , שהמצב בכל תקופה היה שונה. עמים רבים חי

והרחיקו אותם וחלק נשארו במקומם , והמפה השתנתה ושקפה את המציאות שנוצרה בשטח באותה תקופה.   והמורה 

, בירת ישראל, כיצד חוזרים אליה. אינני חושב שאני יכול לשרטט  ירושליםתמיד בגולה חלמנו וחשבנו על   -הוסיף 

 ם , על סמך העבר, כיצד יהיו גבולות מדינת ישראל במידה ותקום בעתיד.כיו

גם בימינו נתקלנו במציאות מסוימת בשטח , שהכרח להכיר בכך. גם בתקופתנו , כאן ועכשיו , גבולות ישראל 

 יהיו שונים מתקופת התנ"ך , בהתאמה לתמונת המצב  האמתית כיום בשטח , בדיוק בגלל אותן סיבות שהיו אז.

 

אני רוצה אותם  –. כן , כן ועם המפלגה הערבית המאוחדתאני בעד ממשלה שתורכב ממפלגות המרכז ושמאל , 

 בממשלה. ילמדו לדאוג נכון לערביי ישראל , להתפתחותם הכלכלית ,החברתית  ושילובם האמתי בחיי ישראל.

 בואו ו"נשתגע" ונעשה הדברים נכון.
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