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                                                          הנדון: נראה איך אני יכול לעזור
אריק נכבדי,
זה זמן רב שאני מתכוון לכתוב לך מכתב זה. דחיתי זאת עד כה (כנראה בטעות) מחשש שהוא יגיע בזמן לא מתאים, שלא יימסר לידיך, שלא אצליח להעביר את המסר שלי.
אני לא נוהג לכתוב מכתבים כאלה, ובהחלט יצאתי כאן מגדרי.  אני מקווה שגם אתה, למרות העומס האדיר שבו אתה שרוי, תקדיש למכתבי את תשומת לבך ותקבע דעה על הצעתי.
אפתח בסיכום קצר של הצעתי - ואחר כך אנסה להסביר מדוע זה יהיה נכון לבדוק אותה.  קשה לכתוב ככה בפשטות מה שאני מציע, אך לא אתחמק יותר. 
אני מציע את עצמי להימנות על חבריך. אני מתכוון דווקא לחברות פעילה.
אמרתי את זה. אינני יודע איך להגיד זאת אחרת, או להגיע למצב זה בדרך אחרת.   עכשיו אפרט מעט - ואשמיט הרבה דברים חשובים, רק כדי שלא להאריך (שמא ארתיע אותך מלקרוא בעצמך את המכתב).
אני אזרח יהודי "מן השורה".  אינני מייצג שום גוף. אינני פעיל בשום מפלגה או ארגון פוליטי. אני מתפרנס כיועץ כלכלי וניהולי עצמאי, אך מקדיש זמן רב לעיסוקים רבים אחרים (שלא אפרט מקוצר המצע). בין השאר, אני עוקב בעניין אחרי אירועים ציבוריים ומדיניים ומתעמק בגורמים ובנסיבות עד כמה שידי מגעת.  
בדרך כלל, צעדי המדיניות שנקטת, בעיקר בתחום החוץ והבטחון, התקבלו על דעתי (למעט מספר שגיאות בעיקר בתחילת הכהונה).  נדמה לי שהצלחתי "להיכנס לראש שלך" ולהבין את המהלכים.  בתוך כך אני חש גם במורכבות העצומה של המצב, בעומס האחריות שקשה לך להתחלק בו בתנאים הנוכחיים וכן גם בבעיה של מרחב התימרון שהוא במגמה כללית של צמצום (אף שנוצרות גם הזדמנויות המשפרות אותו לזמן מה).
אני מזדהה עם מצבך בתנאים שבהם עליך לפעול, ואני חווה את הבדידות שאתה אולי חש, למרות אהבה רבה והערצה שוודאי מקיפות אותך.  כאן הגעתי למסקנה שקשר פעיל עם אדם כמוני היה יכול לעזור לך ולענייני עמנו היקרים מאד לך וגם לי.
למה אני?  הנה אני מתכוון לספר על עצמי דברים שבדרך כלל נוח יותר שאחרים יגידו עלי - אחרים שאתה תסמוך עליהם - אבל אינני יכול לארגן את זה ולספק "הוכחות".  מאידך, אפשר גם לבדוק את כל מה שאספר.  זה מחייב קצת הקדשת זמן שלך (שהוא כל כך יקר) ואני מעיז לבקש שאכן תעשה את המינימום הדרוש לפני שתחליט לוותר על שירותי (ההתנדבותי כמובן).
אני מעיד על עצמי שיש לי כישורים שכליים גבוהים למדי, שבאים לשימוש הן בעבודתי והן בפעילויות אחרות שלי, וזוכים גם לשבחים מפורשים מאת אלה שפוגשים בהם.   זוהי לא רק יכולת ניתוח אלא גם כושר אבחנה וגם עבודת דמיון המאפשרים לי לזהות ולהעריך, בתוך מצבים שונים, מרכיבים חשובים שאינם בולטים לעין.  יש בי איכפתיות גבוהה ונכונות להיכנס גם לנושאים קשים ואף מרים - מבלי שהמעורבות הרגשית שלי תשפיע על שיפוט המציאות וחיזוי התוצאות.  אני מסוגל ומוכן לתפקד גם במצבים של אי-ודאות המחייבים נטילת סיכון מחושב.  יש לי יחסי אנוש טובים, אני רגיל "לפרגן", איני מרבה להאשים, ואני מסוגל לאמפתיה גם כלפי יריבים ואפילו מול אויבים שיש לפגוע בהם.
אין לי הרבה תעודות, אך בידי ידע רב בתחומים של: מדע וטכנולוגיה, מדעי חברה והתנהגות, תרבות יהודית וכללית, וכן היסטוריה של העם, הישוב והמדינה - ואני ממשיך ללמוד דברים חדשים כל הזמן.
אני מעריך שכל או רוב הדברים האלה אתה מוצא גם בעצמך - אך אין ספק שתולדות החיים השונות של שנינו הביאו לכך שיש בידי מצבורי ידע ויכולות מסוימות שאולי לא הזדמן לך לפתח.  בכל מקרה אני מציע לך "ראש נוסף" באיכות גבוהה, שנדמה לי שיוכל לסייע לך בניהול צדדים שונים של מאבקנו.
יש לי נסיון רב בניתוח מסמכים מורכבים מסוגים שונים, וזהוי פרטים משמעותיים שלא כל אחד רואה.  יש לי גם כושר ניסוח המאפשר מסירה מדויקת של רעיון, בצירוף התחשבות בצד של הקורא (המכתב הנוכחי הוא דוגמה לכושר זה - לטוב או לרע...). 
למרות שאני יליד הארץ וכמעט לא עזבתי אותה, יש לי ידע טוב למדי בשפה האנגלית, המאפשר לי קריאה מושכלת של מסמכים, כתיבה ברמה נאותה וגם התבטאות מכובדת במגע פנים אל פנים.   נדמה לי שיכול להיות לזה ערך בהתחשב ברמת היכולת המקובלת אצל משכילים ישראלים. 
אני מעריך שנוכל לקבוע דרך שבה יתאפשר לי להעמיד את כישורי לרשות פעולתך. אינני מבקש לעצמי תפקיד מוגדר.  אני רוצה שתבחר בי כחבר ותאפשר לי לפעול ככזה.   אני מבין, שאם לא תרגיש כלפי את החברות שיש לי כבר כלפיך, כי אז אולי תתקשה להיעזר בי.  אני בכל מקרה מוכן לעמוד לרשות עם ישראל.  בכל השנים וגם כיום, אני תורם לכלל לא מעט מזמני וכישורי - אף שהשפעתי כנראה מועטה.
מה היא הפעילות הממשית שאני צופה שתהיה בעקבות מכתב זה?
הטוב ביותר היה שתזמין אותי לפגישה ראשונית של פנים אל פנים, ותקציב לי למשל חצי שעה.
אני מוכן גם להסתפק כשלב ראשון בשיחה טלפונית, שלאחריה תחליט אם אתה רוצה להמשיך.
אני מוכן לענות על כל שאלה, בעל-פה או בכתב, ומציע שתשאל אותי בנקודות הנראות לך חשובות.
לסיום מכתבי זה אני רוצה להביא רעיונות שעולים בי עכשיו בתחום ההסברה - כאלה שלמיטב ידיעתי  טרם ננקטו עד לכתיבת המכתב.
¨þ	בהסברת חוץ:  יש להימנע מלהציג את האינטרס הישראלי כמנוגד לאינטרס הפלסטיני.  מיבצע "חומת מגן" הוא לטובת האוכלוסיה הפלסטינית - למרות שהוא מתנהל תוך לחימה קשה בפלסטינים רבים, ולמרות שאחוז גבוה ביותר מהפלסטינים אינם מבינים זאת.  הריסת תשתית הטרור מצילה את הפלסטינים מהחמרה קשה של האסון שהמנהיגות השולטת אצלם סיבכה אותם בו.  מדינאים זרים הלוחצים להפריע לפעולתנו גורמים עוול לפלסטינים הסובלים כל כך, בעודם גם מוסתים וגם מוחזקים כבני ערובה בידי הטרור.
¨þ	בהסברת פנים:  יש להעמיד בבהירות מול הישראלים התומכים בקבלת "היוזמה הסעודית" כבסיס למשא ומתן, את העובדה, שאותן מדינות ערב האמורות להבטיח לנו "שלום" במסגרת "יוזמה" זו, "שיפרו" אותה ודייקו אותה, שעכשיו הבסיס הזה כולל לא רק נסיגה לגבולות 67 כולל ירושלים, אלא גם החזרת כל הפליטים הפלסטינים וצאצאיהם לבתיהם בישראל (למעט אלה שיבחרו בפיצויים).    בינתיים גם פוליטיקאים שלנו וגם התקשורת נוטים לטשטש עובדה זו (כפי שהנושא טושטש בתהליך אוסלו, ואולי מאותן סיבות), ואנשים שלא מתעמקים חושבים שיש כאן החמצה.
בכל מקרה אני מקווה לקבל ממך אישור כל שהוא על קבלת מכתב זה.

בכבוד ובברכה,

אשר שלאין

