
 

 עצומה לתמיכה בטייסים

 

להביע   מבקשים ,מנטריומפיקים ויוצרים בתחום הקולנוע הדוק, במאים :אנו החתומים מטה

חברה שסומכת על לוחמיה השומרים  .תמיכה בכם הטייסים אשר שומרים על צלמנו ודמותנו

אילצתם את החברה . על גבולות הארץ חייבת לכבד את זכותם לשמור על גבולות הציות

. ראלית להתבונן במראת הכיבוש ולהתמודד עם המשמעות של פקודה בלתי חוקית בעלילהיש

הצבתם מחדש גבול של אמות מידה , במקום שבו הממשלה לא מכירה בגבולות מכל סוג

בהחלטתכם לנקוט עמדה פומבית בשאלות מצפוניות ולא . אוניברסליות ומוסריות, אנושיות

מאז שהעזתם  .ים המוסריים לכל אזרחי מדינת ישראלפתחתם את השמ, דברים בטייסת רלסגו

לפגוע , באמצעות חיל האוויר, ממשיכה הממשלה, לערער בגלוי על תפקידכם בכיבוש

השבועות האחרונים  אירועי. אזרחית ולהעמיק את מעגל האיבה והנקמה ההדדי באוכלוסייה

 .סיסיאי אפשר להשתיק מוסר אנושי ב. מדגישים ביתר שאת את חשיבות מאבקכם

הלוואי ותהיו  .אנחנו מעודדים אתכם אל מול המתקפה הברוטאלית וההסתה שמתנהלת נגדכם
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