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כותרת :ראיו ע שאול אריאלי

דוד ויצטום  :כלומר התושבים סופגים ,ההתרעה עובדת או לא
עובדת ,פיתוח אמצעים מודיעין וכו'' וכו'' ,איפה הצבא פה?
שאול אריאלי  :דבר אחד צריך ,אסור להגיד אותו שבאמת הצבא
קופא על שמריו כי זה לא נכון.
דוד ויצטום  :לא אמרתי ,שאלתי לגבי.
שאול אריאלי  :נכון.
דוד ויצטום  :מה הצבא עושה?
שאול אריאלי  :הצבא עושה את המיטב שביכולתו במסגרת
האילוצים.
דוד ויצטום  :שהוא?
שאול אריאלי  :אלה הפעילות הממוקדת ,הירי שמתבצע מנגד,
הפעלה של כוחות אויריים ,פעולות יבשתיות נקודתיות ,סיכולים
ממוקדים ודברים מהסוג הזה לאורך כל הדרך ,לכן הצבא
   
 

 

במסגרת האילוצים המדיניים ותחת ההנחה שישראל נמנעת מכיבוש
מלא או מפעולה צבאית רחבת היקף בעזה ,הצבא להערכתי עושה
את המקסימום מבחינתו ועושה את זה בצורה הטובה נכון לעכשיו.
דוד ויצטום  :מה זה מקסימום? כשמדובר על כך שמשגרים טיל
שהוא טיל משודרג ,גראד ,ממקום שהוא ליד דוגית ,הצבא לא
יודע על כך מראש? כלומר לא יכול להסתכל ולדעת על כך לפני
ש ...את הטיל הזה או בזמן שעושים ...למנוע את השיגור שלו?
שאול אריאלי  :למרות כל אמצעי התצפית המפותחים ביותר שיש
לנו ,היכולת לשגר קאסמים או לירות מרגמות או לשגר גראדים
היא יכולת שמחייבת היערכות מאוד מאוד קצרה לשיגורה ,ולכן
אין יכולת באמת תגובה מיידית אחת לאחת ואני חושב שברק נגע
בזה בצורה טובה .תראה בסוף הצבא במקרה הזה שלנו של עזה
יש שילוב מלא בין ההיבטים המדיניים להיבטים הביטחוניים ,קרי
היכולת תגובה של ישראל נעה ממצב של כיבוש מוחלט של
הרצועה עד למצב של הפסקת אש .בגלל שישראל לא החליטה לא
ללכת על זה עדיין ולא ללכת על זה עדיין ,הצבא מתמרן בתוך
הטווח הזה ולכן הוא מבצע את הפעולות שידענו שהוא יבצע
אותם ,ירי של כוחות אויריים ,סיכול ממוקד והדברים שציינתי
קודם .החלטה אחרת וצריך לזכור שכל המהלך הזה בעצם היום
מתקיים על גבם גם של תושבי אשקלון ועוטף עזה ,והוא לקראת
הייתי אומר המפגש שאמור להיות בקהיר עם התשובות של ישראל
   
 

  

לגבי התהדיה .זאת אומרת החמאס וישראל היום מנסים לכופף
אחד את השני ,להכתיב ,לקבל את התנאים בקשר לתהדיה גם
באמצעות ירי של גראדים או פעילות שלנו.
דוד ויצטום  :כן .אני רוצה לשאול אותך שאלה אריאלי ,אנחנו
השואלים המראיינים באמצעי התקשורת כל הזמן שואלים מדוע
לא עושים ,מדוע אין ,מדוע נכשלנו וכו'' וכו'' .יכול להיות שיש
בצבא או בגורמי הביטחון או אפילו בצמרת המדינית אנשים
שאומרים סליחה ,אנחנו משלמים יחסית מחיר מאוד מאוד נמוך,
כן ,אם יש פצועה אחת או שתיים או  15וכו'' וכו'' באשקלון ,מול
ששה הרוגים שלהם כל יום וכו'' וכו'' וכו'' ,יכול להיות שזה
המחיר שאנחנו צריכים לשלם וכך יותר טוב מאשר האלטרנטיבות
האחרות .האם יש דברים כאלה?
שאול אריאלי  :יש אמירה כזו ,יש אמירה כזו כי תמיד אתה
מעמיד את זה למול האלטרנטיבה ,מה היא המשמעות של כיבוש
הרצועה מחדש.
דוד ויצטום  :שזה הרבה הרוגים.
שאול אריאלי  :שזה הרבה הרוגים לאו דווקא בכניסה כמו
בשהיה ,והמחירים המאוחרים המדיניים וכמובן שאלת המיליון דולר
למי אתה מוסר את המפתחות אחר כך ומבטא שהעסק הזה לא
מתחדש .השאלה האמיתית יותר היא מה אתה עושה עם פסק
הזמן שניתן לך כתוצאה מהרגיעה ,ופה על מדינת ישראל בשל
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האינטרסים של מדינת ישראל לנסות ולייצר בהמשך הזמן הזה
מציאות אלטרנטיבית אחרת בעיקר בגדה ,בעיקר ביהודה ושומרון
ע"י שינוי המציאות היומיומית של הפלשתינים שם ,וע"י האצה של
המו"מ .ואנחנו יודעים שהחמאס מפחד יותר מכל דבר אחר ,יותר
מאשר מצה"ל מאפשרות להגיע להסכם ,כי אז זה...
דוד ויצטום  :החמאס מפחד מאפשרות להגיע להסכם?
שאול אריאלי  :ודאי.
דוד ויצטום  :הרי החמאס עובד על להגיע להסכם.
שאול אריאלי  :לא ,אני מדבר על הסכם קבע ,והוא מדבר על
תהדיה ,הוא מדבר על הפסקת אש מאוד מוגבלת עם מאפיינים
כאלה ואחרים שלא ,זה לא הזמן להיכנס אליהם ,אבל הוא לא
מדבר על הסכם שבו תהיה הכרה בישראל ,שבו ייקבעו העובדות
וכן הלאה.
דוד ויצטום  :מבחינתנו בכל אופן קודם כל מדובר להפסיק את
האש ואז נדבר הלאה ,אבל אנחנו נחזור לשאלה של ה ...יותר
מאוחר.
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