
  א"הרב יגאל פיזם שליט
  הצעה

  !לחברי הכנסת חברי הממשלה ואישי הציבור הנכבדים מכל הסיעות

  !שלבים במחשבה בדיבור ובמעשה' הצלת ארץ ישראל מאיום הקאסמים ודומיהם בג

  "התנתקות"ספציה מוטעית באשר לנהכרה בקו  .1

מה ".  מםלתת להם להתבשל במיץ של עצ"ביסוד ההתנתקות החד צדדית היתה ההנחה   

 להם שכדאילהכרה ") פלשתינאים "המתקראיםאת העזתים ודרכם את כל (שיביא אותם 

  .המיוחל" השלום... "יחסי הכרה הדדית ו, המדינה, לנהל אתנו

י "ע, התלות במדינה ומשאביה רק גדלה ושלא בטובתנו.  ברם המציאות טפחה לנו בפנים  

וממילא .  משום מה" אליטה" הנקראות של קבוצות שוליים ולחץ פנימי, לחץ בין לאומי

לחץ פיזי על ישראל ": רק טפחה את אשלית הגדלות והנצחנות של האויב המשנן לעצמו

' לנו'רק בדם תהיה "והקרבנות כדאים במחירם תקנה הארץ בבחינת ".  מביא לנסיגה

  ".הארץ

יותר התוחלת נכזבה איפוא והתוצאה השליליות מתרבות מיום ליום נעשות מסוכנות   

  .והרות אסון בעליל

  :ות כדלקמןיכאמור מתחייב מכך שנוי בקונספציה ותיקון הטעו  

 מפורשת אמירה תוך כדי י כיבוש מחדש של גוש קטיף וישובו מידית"תיקון עמדתנו ע  .2

  .שכן יעשה לכל שטח אשר ממנו יומטרו פצצות לסוגיהן השונים אל שטח ארץ ישראל

 מטרים ומילויה 2חפירת תעלה בעומק , 2מ עד " ק1- ב  העתקת הגבול:על כל הפצצה  .3

  ).חוף גוש קטיף(במים מהים התיכון 

 המים בתעלה –תצפית אוירית תבטיח שאין התקרבות לגדר , העפר ישמש גדר חדשה  

  .יחלחלו באופן קבוע לכל המנהרות הקימות והעתידיות

 לעולם לא להמשיך בשיטה אם החמאס ימשיך לירות תוך כדי הבהרה ששטח אשר יכבש   

  .יוצא מידי המדינה ותושביה

  .'ללא הודעה מוקדמת והבהרות וכד, ל שיעשו"במקביל לפעולות הנ  

נפשי וכלכלי של , צריך להפגיז את העולם באמצעי פרסומת של המצב האיום והנורא פיזי  

הצגת צילומים ודווחים עיתונאיים , ראיונות עם נפגעים, ות חרוםתמונ, כל תושבי הדרום

הצבת עתונאים זרים ,  מקצועיים בכל כלי המדיהכויותכל זה בכמויות ואי. ברגעי אמת

  .במקומות הקריטיים ביותר וסיוע להם לקבל את מלוא האינפורמציה שאנו נזקקים לה

להציג ) גם נשים וטף( החמאסי צבאו כל העם:  "עלצלומים ודיווחים , מאמרים: ולעומת זה

 ואשר בתור נשק בכל האזרחיםבעשרות ומאות אפשרויות מכל זוית איך החמאס משתמש 

לו היו אזרחים תמימים יכלו : בחיילים מגויסים אשר כאזרחים שלווים אלא אינההפגיעה בהם 

  .להמלט מאזורי הקרב לאזורים השקטים

המוסר העולמיים בקשר חוקי עובר על כל וליטית  כמדינה וישות פהמציג את עצמוהחמאס 

  .'וכד' לניהול מלחמה וכד


