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כותרת :תת אלו במילואי ,צביקה פוגל אלו
במילואי שאול אריאלי
קובי מיידן :עכשיו אנחנו אומרים שוב שלום לתת אלוף במילואים
צביקה פוגל ,אלוף משנה במילואים ,שאול אריאלי אז יש לכם שני
כובעים שאתם יושבים כאן לשיחה הזאת ,ראשית שניכם הייתם
אנשי צבא בכירים בגיזרה הזאת ,כל אחד בזמנו ובתפקידו ושנית
אתם גם אנשים שמזוהים פוליטית אתה שמאל אתה ימין ,גם את
זה צריך להגיד ,רק מילה אחת במילה מקצועית לכם יש ספק זה
פגז צהלי במילה.
תת אלוף צביקה פוגל :אלף יש לי ספק אבל אני יוצא מתוך
ההנחה המחמירה שזה כן פגז צהלי ואז אם יש מוכן לתת לי
מליון דולר אני מוכן לתת לו תשובה למה אנחנו יורים לשטח
הזה.
לינוי בר גפן :למה אנחנו יורים?
צביקה פוגל :מכיוון שאנחנו חייבים להחזיק את השטח הזה תחת
  
 



אש כיוון שאף אחד לא יכנס לירות משם על אשקלון ,יש שתי
אפשרויות ,או שיהיה שם צבא או שנירה לשם ארטילריה ,הבחירה
של הדרג המדיני ,אני חוזר שוב פעם הדרג המדיני היא שלא
יהיה שם צבא בפועל למעט חוליות קטנות דוגמת זו שפעלה
בשבוע שעבר ,ולכן יורים משם ארטילריה ,האזרחים התושבים,
הפלסטינים קיבלו התראות לא רק בכרוזים כמו ששי ציין אלא
גם בדרכים אחרות ,לא להיות בשטח הזה ,לא שזה מצדיק את
הטרגדיה לא שאני אוהב את התמונות האלה ,אף אחד מאיתנו לא
אוהב אותם אבל צריך לזכור שחוליות הטרור פועלות כל הזמן
בחסות אוכלוסייה פלסטינית שנמצאת בשטח ,מנצלים את זה.
אלוף מילואים שאול אריאלי :אלף אני מעדיף כמובן לחכות ולדעת
עד יום שלישי מה הגורם באמת לפיצוץ שם אבל צריך באמת
להדגיש מה זה לא ,זה למשל זה לא חיסול מהסוג של שחאדה,
זה לא שבמודע ממשלת ישראל וצהל ,החליטו לקחת את הסיכון
לפגוע באנשים חפים מפשע על מנת לחסל רב מחבלי אלא זאת
תוצאה שאם היא אכן תוצאה של ירי של פגז צהלי זה פגז צהלי
טועה לא מכון לכן ממשלת ישראל.
קובי מיידן :אבל אבל אבל אני אחד הדברים שנמצאים בדיון
הבוקר גם בבגצ אגב זה הקטנת הטווח מותר לצהל לירות יותר
קרוב לאזרחים בפקודה.
  
 

  

שאול אריאלי :בדיוק לכן צריך להפריד רגע את האירוע הקונקרטי
הזה המצער מאד ,ולהבין את ההשלכות בכלל של ירי הארטילריה,
באזורים הללו ,אנחנו יודעים שהירי הזה הוא לא באמת אפקטיבי,
כי עובדה היא הירי של הקאסמים ושל פצצות המרגמה נמשך,
אבל נכון שהחלופה היא שהייה של צהל בשטח ,או הפעלה מגוונת
מהאויר או כפי שראינו במבצעים מיוחדים שהם רווים בסכנה כפי
שהיה בשבוע שעבר ,והשאלה הגדולה מה היא מה עתיד ירי
הארטילרי ,זאת השאלה הגדולה ובעניין הזה אני חושב שמדינת
ישראל צריכה בפרוש להפחית את הסיכונים שמהם יכולים להיפגע
באזרחים תמימים פלסטיניים.
לינוי בר גפן :הנה צביקה פוגל יחלוק עליך דווקא מבחינתך דווקא
יש לפעמים אפילו תועלת בפגיעה באזרחים כי זה גורם להם
לשתף יותר פעולה.
קובי מיידן :יותר מזה אנחנו שומעים את השר לביטחון פנים
שמצטרף לאלה שאומרים שאחרי כל ירי של קאסים צריך למחוק
שכונה מבית לאהייה.
לינוי בר גפן :כי האזרחים שם יפעלו.
צביקה פוגל :מכיוון שאין לנו עם מי לדבר הדרך היחידה באמת
למנוע שיתוף פעולה או פעולה בחסות ארגוני הפלסטינית של
הטרור היא ליצור לחץ על האוכלוסייה הפלסטינית ,שלא יישמע
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מזה שאני רוצה לראות תמונות כאלה ,או ילדות כאלה חס
וחלילה ,אפשר להיכנס לשטח עם דחפורים ,אפשר לעשות דברים
אחרים אפשר לפעול אחרת ,הרבה יותר בחוכמה.
לינוי בר גפן :אתם עושים את זה לפחות.
צביקה פוגל :אנחנו לא עושים את זה .אנחנו לא עושים את זה
ולכן אני די מסכים עם שאול שלא די בירי הארטילרי אבל הוא
לא בא לבד ,הוא בא בתוספת לפעולות קרקעיות של כוחות
קטנים ,הוא בא בתוספת לפעולות של חיל האוויר ,בסך הכל
לפיקוד דרום יש שם הצלחות לא רעות מאז ההתנקות מאה
עשרים מחבלים הרוגים ,לצערי הרב גם אירוע מצער שכזה.
לינוי בר גפן :שתגיע תגובה ,תגיע תגובה זה לא יישאר בלי מענה.
צביקה פוגל :בכל מקרה לינוי התנתקנו יום אחרי שהתנתקנו היו
כבר יריות קאסמים על מדינת ישראל.
לינוי בר גפן :אני לא בטוחה שאנחנו מדברים על אותה עוצמה
של.
שאול אריאלי :אלף אני שולל לחלוטין שימוש או לחץ על
האזרחים בצורה כפי שאנחנו היינו עדים אליה ,זוהי המחויבות של
צהל לדעת ולהפעיל את שלל המבצעים ואת שיטות הפעולה
שעומדים לרשותו על מנת לפגוע בטרור בצורה נקודתית ,אבל כפי
שראיתם מהשיחה הזאת אנחנו נדמה לי שאנחנו חוזרים להרבה
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מפגשים בינינו ואנחנו מבינים כפי הנראה שהדבר לא חונה במגרש
הצבאי ,וכאן אנחנו מדברים על משהו שהוא הרבה מעבר לפעילות.
לינוי בר גפן :מה כן חונה במגרש הצבאי שי חזקני ,האפקט בין
השאר של ההפגזה הזאתי כפי שאתה מתאר ,אין יותר תאהדיה
הבנתי שאנחנו בשיא של התראות.
שי חזקני :קודם כל מילה על ארטילריה יכול להיות שאנחנו נראה
כאן שר בטחון שמחליט משהו אחר ופה אולי נראה אולי מדיניות
חדשה של שר בטחון עם גישה אולי יותר שונה בוא נגדיר את זה
שונה ,וכבר הוא רומז שהוא יחליט להפסיק את הירי הארטילרי
הזה ,שהזהירו שזה משהו לא מדויק ,לעניות דעתי גם לא
אפקטיבי נראה לגבי ההתראות ,אנחנו שומעים השבכ אומר תשעים
ושבע התראות וכו'' המספר המדויק הוא ארבע ,אנחנו מדברים
כעת על ארבע פעולות ממוקדות על פיגועים ברחבי ישראל ,זה
מספר גבוהה מאד התראות ממוקדות זה חוליות עם חגורות נפץ
שמנסות להיכנס לישראל ואמרנו אתמול עשרים ושש רקטות
קאסם ופצצות מרגמה ,יש מספר שיא ,החמאס ביצע ירי ,ולא
ראש הזרוע הצבאית אלא דוברי הזרוע הצבאית של החמאס הודיע
התאהדיה מתחתן הופסקה ,צריך לתת לזה כמה ימים זה לא
נראה טוב בשלב הזה ,וצהל מבחינתו כבר הכריז מבחינתו גם
אנשי החמאס שמשתתפים בירי הם במבצע חיסול.
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צביקה פוגל :משפט אחד לא הוקטן טווח הבטיחות צריך להיות
ברור ,מעולם לא הוקטן טווח הבטיחות בעזה ,הוא נשאר כשם
שהיה אבל בחלק מהמקומות אפילו הוגדל.
קובי מיידן :זה לא האינפורמציה שאנחנו יודעים אבל לא נפתח
את זה כאן.
לינוי בר גפן :שי חזקני צבי פוגל ,שאול אריאלי תודה רבה.
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