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כותרת :דני יתו ושאול אריאלי סוגיית הקמת
ועדת בדיקה ממשלתית להתנהלות
לינוי בר גפן :בתחילת השבוע התריע ראש השב"כ שהפלסטינים
מיישמים לקחים מהירים מהמלחמה בלבנון .כלומר ,לבנוניזציה של
רצועת עזה ,והמצב שם בהחלט חם מתמיד ואנחנו אומרים שלום
לאלוף משנה במילואים ,שאול אריאלי ,לשעבר מח"ט עזה ,ושלום
גם לאלוף במילואים חבר הכנסת דני יתום.
ח"כ דני יתום :בוקר טוב לינוי וקובי.
לינוי בר גפן :בוא נתחיל ,ברשותך ,מידיעה שמתפרסמת הבוקר
בידיעות אחרונות ,שיש לה קשר עדיף גם במידה מסויימת לטיפול
של שר הביטחון במצב הזה .הידיעה גורסת ,מורדי העבודה כבר
נערכים לבחירות ,אתה ביניהם ,לפי הידיעה כבר שכרתם יועצי
תקשורת ,מנהלי קמפיין ,עם ציטוט ,פרץ סיים את הקריירה ,אנחנו
מתכוננים ליום שאחרי.
קובי מידן :והיועץ שלו זה שי בזק ,לפי הידיעה.
  
 

 



לינוי בר גפן :שי בזק ,לפי הידיעה.
קובי מידן :שי בזק...
ח"כ דני יתום :אז ראשית ,אני ממש שונא את הכינוי מורדים,
אבל זאת הערה שאני שם אותה בשלב הזה בצד .אנחנו התכנסנו
אתמול לקראת כינוסה של סיעת מפלגת העבודה מחר ,כאשר
סיעת מפלגת העבודה אמורה לדון בשני נושאים ,אחד ביוזמתנו
וזה הצורך בהקמת ועדת חקירה ממלכתית ,נושא שלא היה על
סדר היום אבל אנחנו ביקשנו להוסיף אותו לסדר היום ,אנחנו
דורשים שגם יעשה דיון וגם תהיה הצבעה .הנושא השני זה
הנושא שלשמו התכנסה או מתכנסת הסיעה ,זה לגבש את עמדת
סיעת מפלגת העבודה לקראת תקציב ,2007
לינוי בר גפן :אבל לא זה מה ש...
ח"כ דני יתום :ובשני הנושאים ...בבקשה.
לינוי בר גפן :אבל לא זה מה ששאלתי .אני שאלתי האם אתה
מתמודד ,האם אתה קורא לפרץ להתפטר...
ח"כ דני יתום :לא ,לא ,רגע ,קודם כל אני אומר ,זה לא עלה
בכלל ,לינוי ,זה לא עלה ,זה לא עלה .אני לא קורא לפרץ
להתפטר ולא קראנו לפרץ להתפטר ,אנחנו קוראים להקמת ועידת
חקירה ממלכתית ,אם ועדת החקירה הזאת תמליץ בין היתר גם
המלצות אישיות ,אז סביר להניח שיקבלו את ההמלצות הללו ,יש
 
 

  

לנו עניין להבטיח שיתוקנו הליקויים...
קובי מידן :אוקיי...
לינוי בר גפן :בסדר...
ח"כ דני יתום :מה שעושה...
קובי מידן :לנו יש עניין להגיע באמת לדבר המרכז שלשמו
התכנסנו ורלוונטי.
ח"כ דני יתום :ומה הוא? מה הוא?
קובי מידן :עניין עזה.
ח"כ דני יתום :אה.
קובי מידן :עזה .לא ,אתה יודע ,אם היית אומר ,כן ,תשמעו,
לקחתי את שי בזק ,התחלתי לעבוד ,כי יכול להיות שועדת
החקירה הממלכתית שאני רוצה...
ח"כ דני יתום :אתם לא תאמינו לסיפור.
קובי מידן :תעיף את זה ...את...
ח"כ דני יתום :אתם לא תאמינו לסיפור .פגשתי את שי בזק
במכון הכושר שבו אני מתאמן.
קובי מידן :רואה.
ח"כ דני יתום :ושוחחתי איתו.
קובי מידן :כן.
ח"כ דני יתום :והוא אמר לי ,תשמע ,אתה יודע מה ,דני? אני
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מוכן לעזור ולסייע ,ושי היה פעם יועצו ,יועץ התקשורת של
בנימין נתניהו ,שייך ,דרך אגב ,למפלגה אחרת לגמרי.
קובי מידן :כן.
ח"כ דני יתום :לא למפלגת העבודה .ומאחר ואנחנו מיודדים ,שי
ואני ,כבר תקופה ארוכה ,אז שי מסייע לי כחבר ,ללא שכר ,אני
מקווה מאוד ששום מבקר מדינה לא יתחיל לחקור אותי עכשוי.
קובי מידן :אתה אומר ,זה לא ספין ,זה ספינים.
ח"כ דני יתום :זה לא ספין ,זה ספינים.
קובי מידן :אוקיי.
לינוי בר גפן :יפה .בוא נדבר על עזה.
קובי מידן :בוא נדבר על עזה .דיסקין ,ראש השב"כ ,יוצא מגדרו
כדי להניף דגלים אדומים ולהגיד ,חברים ,מה שקורה היום בעזה
מסוכן מאוד ,הברחות נשק ,ציר פילדלפי פרוץ ואני רוצה לשאול
אותך האם כצעקתה או שבעצם יש כאן כיסוי ישבן ,כדי שלא
יקרה מה שקרה בלבנון ,שלא התרענו ,כאן אנחנו מתריעים יתר
על המידה.
שאול אריאלי :א'' ,אני לחלוטין סבור שאין כאן מה שאתה קורא,
כיסוי ישבן ,או כסת"ח ,אלא באמת יש כאן ,בשנים האחרונות ,על
מנת כמובן להתגבר אחרי שיצאנו מעזה ומהיציאה ,בעיקר מציר
פילדלפי ,כניסה של טונות של חומרי נפץ ,כמות רבה של אמל"ח
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לתוך הרצועה במסגרת המאמץ הפלסטיני על פלגיו השונים ,כפי
שאני תמיד אומר ,ליצור איזה שהוא מאזן הרתעה כלפי ישראל.
הדבר הזה...
קובי מידן :אתה רואה גם מעבר מקסאמים לקטיושות כהחלטה
אסטרטגית שלהם?
שאול אריאלי :ללא ספק האינטרס הוא להעצים את היכולות
הצבאיות שיש בידי החמאס ובידי חללי גדודי אל אקצע ואחרים.
אבל אני סבור גם שבהיבטים אחרים ,ההידרדרות שישנה ברצועה
מבחינת היכולת הממשלית של הממשלה שם ,היא הרבה יותר
חמורה מאשר יש לנו בלבנון ,כי כאן אנחנו מדברים על התפלגות,
או פילוג מלא בקרב הארגונים השונים ,שכולם חמושים ,על היעדר
יכולת של הממשלה לשלם את המשכורות ואנחנו עתידים כבר
בשבוע הבא לראות את גל השביתות ברשות הפלסטינית ,של
המורים ,של הפקידים ,הולך ומתגבר .הבעיה המרכזית היא שבעצם
ההתרסקות של הרשות הפלסטינית היא תנחת עלינו ולא על
מישהו אחר בניגוד למה שקורה בלבנון.
לינוי בר גפן :כיצד ישראל צריכה ,אם ככה ,להיערך ,להתרסקות
הזו שאתה מתאר אותה כמשהו שאי אפשר כמעט למנוע ,זאת
אומרת ,שהיא תתרחש אבל אנחנו צריכים איכשהו להגיב לה ,אז
איך אפשר להיערך לזה?
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שאול אריאלי :שוב ,ההיערכות היא לא בדפוס שעכשיו לתכנן את
המהלך הצבאי הבא ,הוא כמובן נדרש תמיד לתכנן ,אני אומר,
בהיבט של היכולת של צה"ל להגיב לירי קסאמים ,גם אם צריך
מדי פעם להיכנס לעזה .אבל כפי הנראה ,ואני אומר את זה,
במשחק הזה אנחנו כבר יותר מדי שנים .צריך לשקול מחדש את
המדיניות ,האם הפעלה נוספת של כוח היא הפיתרון היחידי
במקרה הזה ,או שמא ניתן ,כמו שאנחנו מבקשים לדבר אולי עם
סניאורה בלבנון ,להתחיל ולדבר עם אבו מאזן ברשות הפלסטינית.
קובי מידן :דני יתום .שורש העניין ,אני חושב ,אחד משורשי
העניין ,הבטחוניים ,אני לא מדבר עכשיו על עניינים חברתיים
וכלכליים שם ,הוא העניין של ציר פילדלפי ,דהיינו ,לפני שנה
עשינו התנתקות ,הגבול בין מצרים לעזה עבר לאחריות המצרים,
הגבול הזה פרוץ .א'' ,האם יש לנו דרך ללחוץ על המצרים לקחת
שם אחריות ,ב'' ,אם לא ,האם אנחנו צריכים לשוב ולהשתלט על
ציר פילדלפי?
ח"כ דני יתום :התשובה לשאלה השנייה היא לא .אנחנו לא
צריכים...
קובי מידן :בשום מקרה.
ח"כ דני יתום :על ציר פילדלפי בשום מקרה ,מכיוון שהמדיניות
הזאת של הגנה על מדינת ישראל מעבר לגבולותיה היא קונספציה
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שלדעתי התרסקה .היינו בלבנון וניסינו להגן על גבולנו הצפוני
מתוך לבנון וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה .אני חושב שמה
שצריך לעשות זה צריך להפעיל עכשיו את המנוף המדיני ביתר
שאת ,כי הנבוט הצבאי כבר מופעל ,אנחנו פועלים בעזה ,בצורה
מאוד שיטתית ,אנחנו מתבשרים כל יום על פעולות צבאיות
שמביאות לתוצאות ועדיין...
קובי מידן :יותר מ 200-הרוגים פלסטינים...
לינוי בר גפן :מנוף מדיני ,אם אפשר רגע ,שנייה אחת.
ח"כ דני יתום :נכון...
קובי מידן :יותר מ 200-הרוגים פלסטינים בחמש וחצי...
לינוי בר גפן :ברור ...מנוף מדיני אומר בעצם מה? מהלכים חד
צדדיים ,זה הרי לא ,זה הרי ניתוק הקשר...
ח"כ דני יתום :אני אומר לך ,אני אומר לך ,לינוי ,מנוף לא ,מנוף
מדיני פירושו של דבר א'' ,להפעיל לחץ על המצרים שיעמדו
בהתחייבויות שלהם .המצרים לקחו על עצמם התחייבות .מצריים
זאת מדינה ,מדינה שלקחה על עצמה התחייבות חייבת לעשות
הכל כדי לעמוד בה .לצורך המילוי ,לצורך מילוי ההתחייבות הזאת
אנחנו הסכמנו להוסיף חיילים מצריים שנפרשו לאורך הקו הזה.
אין שום סיבה ולא צריכה להיות שום הצדקה לכך שיעבור אפילו
גרם אחד של חומר נפץ משטח...
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קובי מידן :לא בא להם להתאמץ.
ח"כ דני יתום :אין כזה דבר...
קובי מידן :לא בא להם להתאמץ.
ח"כ דני יתום :לא בא להם להתאמץ ,צריך להפעיל עליהם לחץ,
גם אם המשמעות תהיה שימתח ,משהו ,החבל ,חבל מערכת
היחסים ,כתוצאה מכך שאנחנו נדרוש ,ונאמר את זה באופן פומבי,
בין ישראל לבין מצריים.
לינוי בר גפן :אוקיי ,זה דבר אחד.
ח"כ דני יתום :הדבר השני ,להפעיל את ארצות הברית ,שהיא
השושבינה של ההסכם הזה ,להפעיל את ארצות הברית שתפעיל
את לחצה על מצריים .זה לא יהיה דבר פשוט למובארק לומר
לנשיא בוש ,אני לא מסוגל .להפעיל...
לינוי בר גפן :זה לא יהיה דבר הכי חשוב לבוש להתחיל להתערב
עכשיו במשהו שהוא הדבר האחרון שהוא צריך על ראשו.
ח"כ דני יתום :לא ,אני חושב שזה יהיה דבר יותר ,לא ,אני לא
חושב כך ,אני לא חושב כך ,מכיוון שהתוצאה עלולה להתפוצץ לנו
בגדול בפרצוף ואז הבעיה לנקות את השטח לאחר מכן תהיה
הרבה יותר קשה ,צריך לפעול באמצעות האיחוד האירופי .וצריך
להפעיל...
לינוי בר גפן :בתוך כל הדברים שאתה אומר ,בתוך כל הדברים
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שאתה אומר אני לא שומעת אמירה שהיא דיבור ישיר.
ח"כ דני יתום :אומר ,אומר ,הגעתי...
לינוי בר גפן :שהיא לבוא לשבת עם האנשים שצריך,
ח"כ דני יתום :בדיוק לזה...
לינוי בר גפן :הפלסטינים שצריך...
ח"כ דני יתום :שאלה מצויינת ,כי יש לי תשובה לשאלה הזאת.
לינוי בר גפן :לכן היא מצויינת.
ח"כ דני יתום :הגעתי בדיוק לעניין הזה .יש שם בעיה.
האדמיניסטרציה הפלסטינית מפוצלת ,לא נדבר עם ממשלת
החמאס ,יש לנו שלושה תנאים ואני מאמין שהתנאים האלה
צריכים להמשיך ולהתקיים .כל עוד לא יקרו שלושת אותם תנאים
בלי לחזור עליהם ,אין צורך ,אין טעם ,ואסור לנו לדבר עם
ממשלת החמאס .לעומת זה,
קובי מידן :לדבר עם אבו מאזן.
ח"כ דני יתום :ישנו אבו מאזן.
קובי מידן :אוקיי.
ח"כ דני יתום :צריך לדבר איתו ,ומה צריך לעשות עכשיו ,צריך
לנסות באמצעות אבו מאזן להגיע להפסקת אש ,להגיע לפקג'' דיל,
להגיע לחבילה שיהיו בה כמה מרכיבים .אחד ,הפסקת אש מכל
הסוגים ,שתיים ,שחרור גלעד שליט ,יכול להיות שזה צריך להיות
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הדבר הראשון ,כמובן שקרוב ,או קרוב לודאי ,צריך להחזיר
אסירים וכולי...
קובי מידן :לפי הפרסומים ,לפי הפרסומים ,דני ,דני...
ח"כ דני יתום :הדבר השלישי ,נכון ,אבל לא משנה ,היינו קרובים...
קובי מידן :הזמן שלנו מסתיים ,אני רוצה לתת את רשות הדיבור
ל...
ח"כ דני יתום :והדבר השלישי ,והדבר השלישי,
קובי מידן :ממש בקצרה.
ח"כ דני יתום :לייצב את מערכת היחסים בינינו ולאפשר מעט
גמישות בכל מה שקשור להכנסת פועלים פלסטינים פנימה לתוך
שטח מדינת ישראל.
קובי מידן :שניים ,שלושה משפטי סיכום שלך.
שאול אריאלי :אני אומר ,ראשית ,בוא לא נתלה יותר מדי תקוות
במהלכים המצריים ,אמרנו את זה גם לפני שנה שקשה לסמוך
עליהם וצריך גם לזכור שצה"ל וישראל לא הצליחו למנוע את
חדירת האמל"ח לתוך הרצועה ,ולכן בסופו של עניין זה באמת
אותה עסקת חבילה שאנחנו מתכוונים לדבר איתה עם אבו מאזן,
כי הוא בסוף הכתובת ,וזה ,אני אומר ,ההבדל המשמעותי מכאן,
בין מערכת היחסים שיש לנו עם הרשות הפלסטינית לבין מערכת
היחסים עם לבנון .הכתובת היום היא אבו מאזן על חולשתו ,על
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חולשת פתאח ,זה כפי הנראה המהלך היחידי שאנחנו יכולים
לעשות ברגע זה.
קובי מידן :טוב .תודה רבה.
לינוי בר גפן :תודה רבה.
קובי מידן :תודה רבה.
לינוי בר גפן :שאול אריאלי ודני יתום.

 
 

  

