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כותרת :שאול אריאלי  לשעבר מח"ט עזה ,
המועצה לשלו וביטחו  הפעולה
ענת שרן :אלוף משנה במילואים שאול אריאלי לשעבר מחט עזה,
ערב טוב לך.
שאול אריאלי ,לשעבר מח"ט עזה :ערב טוב.
ענת שרן :אז מה אנחנו חוזרים לדפוס ישן ממש של פעולות
בשטח האויב.
שאול אריאלי :תראי הדפוס הזה מוכר ,והוא בסך הכל היה
בשימוש נרחב בדרום לבנון טרם הנסיגה משם ולכן אין כאן שום
דבר חדש בפעולה חוץ מאשר החשיפה.
ענת שרן :למה את חושב שהדבר הזה נחשף מעבר לעניין הטקטי
הוא הדבר שהיה בשטח.
שאול אריאלי :כמובן הוא צולם הוא נחשף אנשים נפגעו אנשים
יודעים שזה לא קורה משום מקום ,ולכן לצהל יש אלא להודות
בעניין הזה ,כמובן שאת אלמנט ההרתעה שכוח מסוג כזה שוהה
   
 



במקום ומכאב עכשיו את חוליות הקסאם לזהירות יתר בהתקרבות,
בירי ואף להשקיע לא מעט כוחות באבטחה ,וגם לצערנו בהצבת
מארבים על צירי חדירה אפשריים על כוחות צהל.
ענת שרן :אבל פרסום הוא מקזז הרתעות כי עכשיו יתכן
שהפלסטיני ישימו לב יכינו מארבים לחיילי צהל שעשויים להיכנס
לשטח ולפעול.
שאול אריאלי :נכון.
ענת שרן :יש לדבר הזה שני צדדים.
שאול אריאלי :נכון זה המחיר אתה פועל שם על מנת למנוע את
הירי קסאמים ברגע שיש לך הצלחה ,אתה משלם את מחיר את
החשיפה ולכן בעתיד אנחנו עדים לתכנון הרבה יותר מדוקדק
הרבה יותר קפדני והרבה יותר זהיר ,בשיקולים להפעיל כוח מסוג
כזה ברצועה.
ענת שרן :תראה הפרסום אולי הוא גם צורך של המערכת להגיד
הנה אנחנו עושים משהו נוסף חוץ מאשר ירי תותחים אל
האזורים אזורי השיגור מה שנקרא ,האם יתכן שגם מכינים אותנו
לכניסה קרקעית רחבה יותר לעזה ,ולאט לאט נתרגל לעוד ועוד
ועוד.
שאול אריאלי :לא ,אני חושב שהדפוס הזה דווקא מעיד אחרת,
ראשית הוא מעיד על תסכול שיש בקרב מערכת הביטחון מהירי
   
 

  

חסר התוחלת בירי ארטילרי שם אנחנו יודעים שהרבה הוא לא
עושה ,הוא גם בקושי מונע אם בכלל ,ולכן הפעולה מהסוג הזה
כדי ליצור איזה שהיא הרתעה מחודשת כלפי משגרי הקסאם כי
המחיר של כניסה קרקעית מאסיבית ,הוא מחיר מסוג אחר לגמרי,
ואנחנו היינו עדים לכך עם זה בדרום לבנון ועם בעזה בכניסות
כאלה ואחרות לשטחים הבנויים ,צהל עלול לשלם מחירים יקרים
שעד היום ביקשנו להימנע מהם ,לכן הסתפקנו בירי.
ענת שרן :מחירים של קורבנות?.
שאול אריאלי :בוודאי.
ענת שרן :וגם אולי מחיר של חיכוך עם האוכלוסייה האזרחית?
שאול אריאלי :כן זה חוזר על עצמו ,המחיר ,תראי יש יתרון אדיר
לשהייה בשטח כי אתה יושב באזורי השיגור ובצורה הזאת אתה
מונע בעצם את השיגור ,אבל השהייה בשטח היא כרוכה במקבלי
אספקה ארוכים בהגנה מקומית ,וכמובן במחיר שאנחנו משלמים
כתוצאה מתקיפה בחוליות על ידי חוליות כאלה ואחרות ,לכן צהל
נמנע מהעניין הזה ,אבל השבועות האחרונים עם הירי המתמשך
של הקאסמים והפגיעה ואני רוצה להגיד לך כאחד שהסתובב לא
מעט גם בשבועות האחרונים יש אווירה של איזור ספאר מוכה
אלימות ,ממש לא רוצה להגדיר את זה בצורה חריפה

יותר,

והדבר הזה משפיע על כל אותם ישובים בעוטף עזה ,על עוטף
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עזה ולכן פעולה מסוג כזה שיודעים מה היתרונות שלה ,ואנחנו
צריכים לזכור למרות ההצלחה שנחלנו בפעולה הזאת את המחירים
שאנחנו עלולים לשלם בפעולות מאוחרות יותר ,או עתידיות כמו
ששילמנו לצערנו לא פעם ולא פעמיים גם בדרום לבנון וגם
ברצועת עזה.
ענת שרן :אבל כמה זה באמת יעיל ,תראה אני לא יודעת אנחנו
לא יכולים לדבר כמובן על כמה צוותים או על כמה גורמים
פועלים שם אבל בכל אופן ,היו כבר כמה ניסיונות לא היה מגע
זה בעצם הלילה הראשון ככל שאנחנו מבינים ,מתפרסם שהייתה
הצלחה לצוות הזה ,הייתה הצלחה.
שאול אריאלי :נכון ,עובדה היא שמוקדם מאד לאחר האירוע הזה
כבר נורו שוב רקטות לכיוון ישראל ,אבל ופה זה אולי הנקודה
החשובה ביותר ,אנחנו צריכים לצפות קדימה ותראי ביום שטווח
הקסאמים יגדל ,או שיכנסו נשק תלול מסלול

מסוג אחר

שיאפשר ירי עמוק מתוך השטח הבנוי בעצם כל האמצעים שצהל
מפעיל היום יהיו חסרי כל יעילות ,כי לא יהיה ניתן את יודעת
גם היום הירי הארטילרי הוא ירי על הקצה והייתי אומר גם
מעבר לגבולות הבטיחות ולא פעם נפגעים אנשים חפים מפשע.
ענת שרן :טוב אז הידיעה היא שהחוליות האלה שיורות את
הקסמאים בגלל ירי התותחים רואים מן הסתם שהוא יעיל ,הציגו
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את עצמם מתוך שטחים גלויים ומשם מאוכלסים באזרחים ומשם
בעצם החוליות האלה עכשיו יורות.
שאול אריאלי :ודאי זה בדיוק מה שאני אומר ,אם החוליות האלה
ילכו יותר דרומה לתוך השטח הבנוי ,כי השטח האזור הזה שבו
מדובר בצפון

הרצועה זה בערך שני קילומטר ,אבל הם יכנסו

לתוך השטחים הבנויים לצהל יהיה קושי אמיתי גם בהפעלה של
ארטילריה ללא ספק הוא לא ירה אל תוך האוכלוסייה ודבר שני,
גם פעילות מהסוג הזה כבר כרוכה הייתי אומר בסיכונים רבים
יותר מאשר בשטח הפתוח וכפי הנראה התשובה לא נמצאת
בעליית מדרגה כזאת או אחרת למרות שאמרו בצורה מפורשת
שאין כאן עלית מדרגה בפעילות.
ענת שרן :תראה התסריט שאתה מציג של פעילות מתוך שטח
צפוף אזרח מול שטח בנוי איזה תשובה יכולה להיות לנו בכלל
לדבר הזה.
שאול אריאלי :רק מבחינה צבאית תשובה אחת היא תאלץ אותנו
להיכנס

לעזה ,ולכן כפי הנראה הפתרון הוא כפי שאני לפחות

תמיד אומר זאת הפעלה משולבת גם של לחימה ממוקדת בטרור
אבל יותר חשוב מזה זה חידוש המשא ומתן ,האפשרות הזאת
שגם עולה על הפרק ,גם הפעלה בניה של מנגנון חדש בשליטה
של אבו מאזאן שייפרס בצפון הרצועה על מנת למנוע ירי
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קסאמים אבל חשוב מזה לתת לחדש את המשא ומתן על מנת
לתת הייתי אומר כלים בידי אבו מאזאן להתמודד מול החמאס.
ענת שרן :אתה מדבר על משא ומתן אבל יש שטחים שהם לא
יהודה ושומרון גם הם שטחים יוצרי טרור ,מימצאי טרור יתכן
שהשטחים האלה אפילו יגדלו אם ישראל תלך לפי תוכניתו של
ראש הממשלה ותיתכנס.
שאול אריאלי :תראי ראשית שמדובר בהתכנסות מדובר בהתכנסות
של התנחלויות בלבד וצהל ימשיך ויתפרס ויפעל בכל השטחים הרי
אנחנו לא סבורים שראש הממשלה מתכון להוציא את צהל
מבקעת הירדן ולאפשר מעבר חופשי של פלסטינים ישנם צירים
ארוכים בדרך וגם הוצאתם או פינויים של למעלה משישים אלף
מתנחלים זה לא תהליך של שבוע או שבועיים ,ולכן אנחנו נהיה
עדים לכך שצהל יישאר ויפרס ביטחונית בכל שטחי הגדה ,ולכן
אנחנו נמשיך בעצם בחיכוך המתמיד הזה ,עד אשר באמת ימצא
הדרך לחדש את המשא ומתן.
ענת שרן :נקווה האלוף משנה במילואים שאול אריאלי תודה רבה
לך על הדברים האלה.
שאול אריאלי :ערב טוב
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