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תוכנית :מתנתקי
תארי19/08/2005 :
שעה:
06:45:10
רשת:
טלויזיה ישראלית

כותרת :שאול אריאלי ,מאנשי יוזמת ז''נבה 
סוגיית ההתנתקות
אורי לוי  :בוקר טוב לכם ,הבוקר שאחרי גוש קטיף ,הנה לקט
מן התמונות שראינו כולנו במהלך יום הפינוי אתמול .הנה.
אחת התמונות המרגשות של אתמול ,המפונים והמפנים בתפילה
משותפת בבית הכנסת בנוה דקלים .תפילה אחרונה בבית הכנסת
הזה שפונה.
שוב בוקר טוב לכם .אני רוצה להציג את מי שילווה אותנו
במהלך הבוקר הזה ,חגי הוברמן ,הכתב לעניני התיישבות של
"הצפה" ,שלום לך ,בוקר טוב.
חגי הוברמן  :בוקר אור.
אורי לוי  :אתה היית בשבועיים האחרונים נכון בגוש קטיף?
חגי הוברמן  :בנוה דקלים .בנוה דקלים.
אורי לוי  :נוה דקלים ,מלווה את האירועים .אולי התמונה שהכי
ככה נחרטה בזיכרון שלך מהימים האלה.
   
 



חגי הוברמן  :התמונות שאני ראיתי הם דווקא לא התבצרות ולא
המאבקים .אני הסתובבתי בין הבתים וראיתי את הוצאת
המשפחות ,הדרמות האנושיות של אנשים שגרו  10שנה ו 20 -שנה
ו 25 -שנה באותו בית ,ושיוצאים עם המטלטלים על כתפיהם
ועולים אל האוטובוס הולכים אל הבלתי נודע ,אלה בעיניי
התמונות שהכי ייחרטו בזכרוני.
אורי לוי  :אל"מ במילואים שאול אריאלי ,בוקר טוב לך.
שאול אריאלי  :בוקר אור.
אורי לוי  :לשעבר מח"ט עזה וגם אתה אני מניח ראית את
התמונות במהלך הימים האלה .תיתן לי את הרגע שלך שחווית.
שאול אריאלי  :הרגע שלי ,באופן אישי זה היה בחלק מהמקומות
הביזוי של הסמלים היהודיים שגם אני מאמין בם כמו כל אחד
אחר בעם היהודי .הביזוי של הטלית ,של הציצית ,של התפילין,
של דוכן הקודש ,אלה דברים שמאוד הפריעו לי שגויסו בצורה
הזאת למאבק.
אורי לוי  :אתה אדם דתי חגי ,אתה מקבל את הענין הזה של
הביזוי?
חגי הוברמן  :כן ,אם כי אני לא יודע מאיזה כיוון היה הביזוי,
כי היה גם ביזוי קצת מצד כוחות הביטחון בזמן הפריצה לבית
הכנסת .אני לא ראיתי דווקא מהצד שלנו ביזוי כל כך גדול של
   
 

  

הסמלים הללו ,בית כנסת הוא לא מקום להתבצר בו .הבית כנסת
הוא כן מקום שמתכנסים בו לטקסי אבל וקריעה.
אורי לוי  :תפילה כמובן.
חגי הוברמן  :כמובן .והאנשים שהיו שם לא מעט גם בשביל
הדברים האלה.
אורי לוי  :בואו נראה את כותרות העיתונים במהלך הבוקר הזה.
ונתחיל עם "הארץ" :הקרב הוכרע ,פונו מוקדי ההתנגדות ,הנה כך
נראית הכותרת של עיתון "הארץ" .והתמונה ,התמונה המוכרת ,כפר
דרום ,המתבצרים על גג בית הכנסת .העיתון "מעריב" :היום שלא
נשכח ,אומר העיתון "מעריב" בכותרת שלו ,ומביא פחות או יותר
את אותם תמונות מההתבצרות על הגג עם המכולה שעולה כדי
להעלות שוטרים ואנשי ביטחון ולהוריד את המתבצרים .העיתון
"ידיעות אחרונות" עם הכותרת הבאה :קרב על הגג אומרת
הכותרת של העיתון הזה .והתמונה שוב אותו מקום ,כפר דרום,
השוטרים מכוסים בצבע שנזרק עליהם במהלך הפינוי הזה מכפר
דרום .אולי התייחסות קצרה לכותרות שראית הבוקר.
חגי הוברמן  :שוב ,אני חושב שהם החמיצו את הסיפור האמיתי,
אין ספק שתקשורתית ההתבצרות והמאבק זה דבר שתופס טוב,
זה אייטם מצוין .אבל בזמן שכל המצלמות היו ממוקדות על בית
הכנסת בנוה דקלים ,מסביב נמשך פינוי המשפחות והדרמות
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האנושיות הללו ,אותם הכותרות הללו החמיצו.
אורי לוי  :אתה מקבל את הסוג של ביקורת הזה על התקשורת?
שאול אריאלי  :כן ,והייתי רוצה להוסיף עוד מילה .צריך להדגיש
ולשמור על פרופורציות ,לא היה פה קרב ,זה השאלה מעולם שלא
צריך להכניס אותו פה לאירוע הזה .אבל כן ,אם אנחנו כבר
לוקחים את זה כהשאלה אנחנו עדיין מדברים על הקרב ולא על
המלחמה ,כי זה רק תחילתה של הדרך ולא סופה של הדרך.
אורי לוי  :שני העיתונים השתמשו במונח קרב ,גם "הארץ" גם
"ידיעות אחרונות".
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