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כותרת :אל"מ מיל שאול אריאלי חבר המועצה
לשלו וביטחו כניסת צה"ל לרצועה
קובי מידן ; אלוף משנה במיל'' שאול אריאלי -לשעבר מח"ט עזה.
אלוף משנה במיל'' שאול אריאלי -לשעבר מח"ט עזה; בוקר טוב.
קובי מידן ; אתה מצליח לזהות את המטרה על פי דפוסי
הפעולה .זאת אומרת ,יותר נסיון לשחרר ,או למנוע הברחה ,או
משהו כזה ,או יותר נסיון להפעיל לחץ כללי על הרשות?
אלוף משנה במיל'' שאול אריאלי -לשעבר מח"ט עזה; זה כפי
הנראה שייך יותר לקטגוריה השניה .אנחנו רואים שיש בעצם קשר

בין הדפוס הזה של הפעילות לאפשרות להמשיך להפעיל את הלחץ
על הגורמים השונים ,בקרב הפלסטינאים לשחרור של החייל
החטוף ,לכן עדיין זה בפריפריה .דהניה קרובה מאד לקו הגבול.
עדיין אין חדירה לעומק .אין שום דבר שהוא מעבר לגישושים
ראשונים והיערכות ראשונית.
זה עדיין מתיישב עם ההגדרה של שחרור החייל ,ללא משא ומתן

 


 



 ,ללא שחרור אסירים או דברים מהסוג הזה.
לינוי בר גפן

; אלא שמזהיר עמיר רפפורט ב''מעריב''  -כאשר

צהל נכנס ברצועת עזה לעולם אינו יודע כיצד לצאת ממנה.
אלוף משנה במיל'' שאול אריאלי -לשעבר מח"ט עזה; אכן.
לינוי בר גפן

; כי זה האיזור הצפוף ביותר בעולם .הקשה ביותר

לטיפול.
אלוף משנה במיל'' שאול אריאלי -לשעבר מח"ט עזה; נכון .אכן
זה נכון .אולי הדבר החשוב ביותר זה לזכור ,לאורך כל המבצע,
כי אנחנו לא יודעים איך הוא יתפתח ,צהל וממשלת ישראל
צריכים להגדיר כל פעם מחדש מהי המטרה של הפעילות
המבצעית שמתקיימת באותו רגע ,כי קל מאד להידרדר -
מאפשרות הזאת של הפעלת לחץ  -לנסיון עקר לחפש בתוך
הבתים את החייל החטוף  -ועד כדי טיפול במשגרי קסאמים ,או
נוכחות לאורך זמן ברצועה.
קובי מידן ; להסתבך בצורה כזאת שאחר כך כל נסיגה תראה
כסוג של הפסד ,או של איבוד כבוד.
אתה מכיר את השטח .האיזורים ,אתה אומר לנו  -האיזורים
שצהל מסתובב בהם עכשיו הם קרובים יחסית לגבול ,במובן הזה
הפעולה מוגבלת.
אלה איזורים עם הרבה אוכלוסיה ,צפופי אוכלוסיה?

 

  

אלוף משנה במיל'' שאול אריאלי -לשעבר מח"ט עזה; עדיין לא.
באיזור של דהניה עדיין לא .אלו שטחים יחסית פתוחים ,אבל
ברגע שחוצים את מה שנקרא  4טנצ''ר פנימה ,לתוך רפיח ,או
עולים צפונה לחאן יונס ,שלא לדבר על עזה העיר ,אנחנו מדברים
על צפיפות אדירה .ולכן אני אומר  -צהל חייב ,כמובן שוב,
ממשלת ישראל  -להגיד איך הוא רוצה לסיים את הפרשה הזאת.
כל פעם להגדיר לעצמו מחדש.
קובי מידן ; הוא לא חייב להגיד לתקשורת..
אלוף משנה במיל'' שאול אריאלי -לשעבר מח"ט עזה; לא .ברור.
הוא חייב להגיד לעצמו על מנת שידע איך בכל שלב כיצד לפעול.
גם את נקודות הנסיגה שלו.
לינוי בר גפן

; אוקיי.

)שיחה עם שלומי אלדר(

    
 

  

