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לכבוד
ראש הממשלה ,מר בנימין נתניהו
שר הביטחון ,מר אהוד ברק
השר הממונה על נושא צד"ל ,יוסי פלד

הצילו את לוחמי צד"ל
במשך שנים ,חייליו וקציניו של צבא דרום לבנון נלחמו ,נפצעו ונהרגו לצדם של
חיילי צה"ל .עם פינוי רצועת הביטחון ,נאלצו רבים מהם לגלות מביתם ומארצם,
ולהשתקע יחד עם בני משפחותיהם בישראל.
למרות ברית הדמים שכרתו עימה ,מדינת ישראל לא השיבה לאנשי צד"ל כגמולם.
בעוד קציני צד"ל זכו לסיוע של משרד הביטחון ,על הטיפול בחיילים הופקד משרד
הקליטה .כתוצאה מכך ,רבים מלוחמי צבא דרום לבנון סובלים מהזנחה ומעוני.
האבטלה בקרב יוצאי צד"ל מגיעה ל 45-אחוז; חוקים והחלטות ממשלה בעניינם
נותרים על הנייר בלבד ,והצהרות של שרים וחברי כנסת אינן מיושמות.
מעבר לחובה המוסרית כלפי לוחמי צד"ל ,הטיפול במצוקתם הינו גם אינטרס
אסטרטגי .העולם הערבי בוחן כיצד ישראל מתייחסת לבני בריתה ,והזנחתם
תקשה עוד יותר על יצירת בריתות עם קהילות ומדינות באזור בעתיד.
אנו ,דיפלומטים ,קציני צבא ,אנשי ציבור ,אנשי רוח ואקדמיה בהווה ובדימוס,
קוראים לממשלת ישראל שלא להזניח את הטיפול באלפי לוחמי צד"ל שנלחמו
ושפכו את דמם כתף אל כתף לצד חיילי צה"ל.
אנו קוראים להפסיק מיד את האפליה בין חייל לחייל ,ולאחד את הטיפול בכל
לוחמי צד"ל תחת משרד הביטחון .אנו קוראים ליישום מהיר של החלטת
הממשלה מדצמבר  2004בנושא תעסוקה ודיור לאנשי צד"ל ,ולמימוש מיידי
של התחייבות השר הממונה על הטיפול באנשי צד"ל באשר לבניית יחידות
הדיור עבורם.
בעבר ,ידע העם היהודי להעריך את מי ששמו את נפשם בכפם למענו .כיום ,כמעט
 12שנים אחרי פירוק צבא דרום לבנון ,עלינו לממש את חובתנו ההיסטורית כלפי
לוחמיו ובני משפחותיהם ,ולהבטיח להם חיים הוגנים ומכובדים לצידנו.

חתומים:

מר אלי אבידר ,יו"ר הפורום למזרח תיכון חכם
מר יוסי אלפי ,איש התיאטרון
מר צבי גבאי ,שגריר )בדימוס(
האלוף )בדימוס( שלמה גזית
הגב' מיקי גולדווסר
ד"ר משה יגר ,שגריר )בדימוס(
תא"ל )בדימוס( זאב זכרין ,מפקד יק"ל לשעבר
פרופסור שמואל מורה ,חתן פרס ישראל למזרחנות
מר צבי מזאל ,שגריר )בדימוס(
מר מוטי מזרחי ,אמן
פרופסור ששון סומך ,חתן פרס ישראל למזרחנות
האלוף )בדימוס( דני רוטשילד ,מפקד יק"ל לשעבר

