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כותרת :יואב לימור בפעילות צה"ל ברצועה
נהרגו  3חיילי; אלו משנה במיל''
רונן ברגמן :אנחנו כמובן פותחים באירועים ברצועת עזה הלילה
והבוקר .אנחנו אומרים שלום לאלוף משנה במילואים שאול
אריאלי .היית מפקד החטיבה הצפונית ברצועת עזה ואתה מחבר
הספר חומה ומחדל שעוסק בגדר ההפרדה ובקונטרוברסליות
מסביבה .וראשית נפתח עם יואב לימור ,הפרשן הצבאי של הערוץ
הראשון ,באולפן מבט .שלום.
יואב לימור :שלום שלום ,רונן.
רונן ברגמן :בקצרה ,מה קרה הלילה?
יואב לימור :האמת היא שזה היה אירוע לא מתוכנן ,לא יזום,
בשונה מפעילויות אחרות ברצועה ,אבל זה סוג של אירוע שכמותו
אנחנו חווים כמה פעמים כמעט בכל לילה .כוח צה"ל ,כוח גבעתי
נמצא בפעילות שגרתית על הגדר בצד הישראלי שלה .בשלב
מסוים תצפיות מזהות שני פלסטינים מגיעים להניח מטען בצד
   
 

 

הפלסטיני 100-200 ,מטרים מהגדר .שוב ,אירוע שקורה הרבה
מאוד .הכוח מחליט לחתור למגע ,להגיע ולפגוע באותם פלסטינים.
הוא חוצה את הגדר ,מתקדם לשם ,אלא שלרוע המזל הפלסטינים,
אותה חוליית מניחי מטענים ,גם הניחה רתק שהמתין .אנחנו
רואים עכשיו את איזור הפעילות .המתינה רתק במרחק של עוד
כמה מאות מטרים

משם ,על גבעה שולטת .הרתק הזה מבחין

בכוח של צה"ל ,כוח די מצומצם 10-12 ,חיילים ,פותח לעברו באש.
במכת האש הראשונה נפגעים חמישה חיילים ,שלושה נהרגים,
שניים נפצעים .כך שהכוח עסוק בלטפל בעצמו ,מתקשה כמובן
להשיב אש מדויקת ולהסתער .מושבת אש מהגדר על ידי מקלע
שמותקן על אחד הכלים אבל אש לא יעילה .המחבלים מצליחים
להתחמק ,הכוח מחלץ את עצמו לארץ ,הפצועים מועברים לבית
חולים .ומכאן אנחנו כבר בשלב התחקירים והפקת הלקחים.
רונן ברגמן :האם אנחנו רואים בכך שיפור משמעותי ,ויש גם
עלייה הדרגתית בסטטיסטיקות של מספרי ההורגים והפצועים מצד
צה"ל ברצועה ,האם יש בכך שיפור משמעותי ביכולות של ארגוני
הטרור?
יואב לימור :אני לא חושב .אני לא ,לא מאלה שנוהגים לקשור
ולכתור כתרים לראשיהם .היה להם מזל ולנו חוסר מזל בולט
שהוא פועל יוצא בעיקר של החתירה למגע .דווקא באירוע כזה
שהוא לא פיגוע מתגלגל של זמן אמת כמו שראינו שעבר ,בשבוע
   
 

  

שעבר בנחל עוז ,פיגוע נגד ישראלים ,יכול להיות שהיה כדאי
לחכות רגע ,לחשוב ,להפעיל אולי אמצעים אוויריים או קרקעים
אחרים שקצת יקטינו את ,את הסכנה לכוחות .אבל באופן כללי
חתירה למגע זה חלק מהמציאות של יחידות קרביות ,וטוב שהיא
קיימת .אשר לארגוני הטרור ,אתה יודע ,מי שמנסה עשרות פעמים
בלילה לא עלינו גם מצליח פה ושם לפגוע .הנתונים הם כאלה
שמעידים על כך שבעזה מתנהלת מלחמה ומלחמה קשה .אנחנו
מביאים אותם לידי ביטוי בעיקר כשיש נפגעים ,גם בצד של
הקסאמים ,גם בצד של כוחות צה"ל ,אבל הדבר הזה קורה כל
יום ,כל היום .ושוב ,אנחנו מדברים עליו היום בגלל התוצאות הכל
כך קשות .לא היינו מדברים אם צה"ל היה פוגע בעוד חוליית
מטענים .תאמין לי ,לא אתה ולא אני היינו יושבים כאן.
רונן ברגמן :וכמובן ,יואב ,קשה בהזדמנות הזאת לא לשאול את
השאלה שאנחנו תמיד שואלים בהזדמנויות האלה ,האם זה משנה
באיזשהו מקום את המצב ברצועה ,יחריף את פעולות צה"ל? האם
את אותה פעולה גדולה שמדברים עליה כבר הרבה מאוד זמן זה
מקרב במידה מסוימת?
יואב לימור :אפילו לא במילימטר .בעוד שלושה ימים חג הפסח
ומייד אחריו יום השואה ואחריו יום העצמאות ה ,60-וכל העולם,
אישתו ואחותו מגיעים לכאן לביקורים .אף אחד לא רוצה להיכנס
להרפתקה בעזה בכלל ובטח לא בעיתוי הזה וכזה ,ולכן זה לא
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עומד כרגע על הפרק .שוב ,אלא אם כן ניגרר .אבל אירוע כמו
הבוקר וגם האירועים שקורים בצד השני של הגדר ,אנחנו רואים
עכשיו את אנשי החמאס שנהרגו באירועים אחרים בהתקלויות עם
צה"ל ,בעיקר פעילות אחרת של גבעתי בסג''אעיה ,אירועים כאלה
כמובן באופן כללי מקרבים את העימות ,את הדילמה ,מחדדים את
השאלה מה אנחנו רוצים לחפש .ואתה יודע ,תדבר עכשיו עם
שאול אריאלי ,היה בצד אחד ,היום הוא לחלוטין פרגמטי בצד
השני אז הוא יאמר לך מן הסתם בהרחבה והרבה יותר בשכל
ממה שאני אגיד לך את זה בקצרה עכשיו ,יש בסוף שני פתרונות
אפשריים .או לדבר עם החמאס או להילחם בו ,קרי להיכנס
ולעשות ,לעשות פעולות דרמטיות שיערערו את שלטונו .כרגע
ישראל בוחרת לא בזה ולא בזה .ואם תרצה ,זה בעיקר control
 ,damageבקרת נזקים .זה טוב לזמן מסוים ,זה לא פתרון לנצח.
רונן ברגמן :יואב לימור באולפן מבט בתל אביב ,תודה רבה לך.
שאול אריאלי ,הפעולות הצבאיות בעצם מיצו את עצמם.
שאול אריאלי :כן .הפעולות הצבאיות בדפוס הזה ,בדיוק כפי
שיואב דיבר על הרצף שנמצא בין כיבוש מלא של הרצועה לבין
האפשרות של הפסקת אש עם החמאס ,מיצו את עצמם .זאת
אומרת ,הם אפקטיביות בצורה המקסימלית .אבל במקרה הזה ,כפי
שנאמר ,אין כאן עליית מדרגה או הסלמה בכוונה של החמאס או
של ישראל אלא יש תוצאה מאוד גרועה במפגש הנקודתי הזה
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שבסיכום הכללי התוצאה עדיין נוטה באופן ברור לטובת ישראל.
אבל אף אחד לא חורג ממה שהתבסס לאחר פעילות צה"ל
לאחרונה .קרי ,לא יורים גראדים לכיוון אשקלון ואין פגיעה
מאסיבית בחמאס על ידי צה"ל.
רונן ברגמן :זאת אומרת אנחנו חיים במאזן אימה שנוצר בין צה"ל
 צבא גדול ,חזק ,החזק ביותר במזרח התיכון  -לבין ארגון טרור.ושוב ארגון טרור מצליח לבסס כללי משחק מסוימים שאנחנו
מסכימים להם בעצם.
שאול אריאלי :אנחנו מסכימים כי החלופה היא חלופה גרועה
מאוד ,לפחות בצד אחד של הרצף ,וזה כיבוש הרצועה .לצערי
החלופה השנייה לא נוסתה .זאת אומרת ,האפשרות להגיע להפסקת
אש עם החמאס בידיעה ברורה שהחמאס ינצל את זה להתחמשות
וכן הלאה .ניתן לחשוב שהוא לא עושה את זה כעת ממילא .אבל
השאלה הגדולה היא ,ברגע שמגיעים להפסקת אש איך ,איך
ישראל מנצלת את הזמן בצורה הכי טובה .וכאן זה מכלול של
דברים ש...
רונן ברגמן :ומה ישראל יכולה לעשות? הנה ראינו הפסקת אש
נמשכת במשך שש שנים מול חזבאללה בלבנון עם הפרות קלות
בדרך ,בסך הכל הבנות ,וחזבאללה ניצל את זה ,ניצל את זה
ובניו ,אם אני אשתמש בסלנג של היום ,כדי להתחמש וראינו את
תוצאות המלחמה .אז מה אנחנו יכולים לעשות בזמן הפסקת אש?
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שאול אריאלי :לכן צריך לנצל את הזמן הזה ליציאה מהדפוס של
עוד כוח ועוד כוח ,אלא לצאת לכלים אחרים והכלים האלה
חונים במגרש המדיני .קרי ,לנצל את הזמן הזה ,מעבר ליכולות
שלנו למיגון ודברים נוספים ,זה לשנות וליצור מציאות אלטרנטיבית
אחרת לציבור הפלסטיני בגדה המערבית .או בעברית פשוטה ,ללכת
לכל אותם הקלות שיחזקו את ממשלו של אבו מאזן ושל פיאד
ויביאו להתפתחות אחרת בתחום המדיני .בטווח הרחוק יותר להאיץ
את המשא ומתן המדיני מול מחמוד עבאס על מנת להגיע
לאיזשהו הסכם שנותן גבולות ברורים להמשך ה...
רונן ברגמן :ויחליש את החמאס ב...
שאול אריאלי :ודאי .ואז שאתה מניח את זה לפתחו של החמאס
או יותר נכון אתה מניח את זה לפתחו של הציבור הפלסטיני,
נוצרת בפעם הראשונה חלופה להמשך המצב הקיים .ואנחנו יודעים
שהמגמות האלה מחזקות את החמאס.
רונן ברגמן :אני רוצה ,אני רוצה לנצל את הזמן כדי לשאול אותך
שתי שאלות בנושאים שקשורים .כתבת יחד עם עורך דין מיכאל
ספרד את חומה ומחדל .אנחנו עכשיו התבשרנו על הרבה מאוד
פרצות בגדר ההפרדה .מה דעתך על המציאות הזאת? הרי היית
שותף מרכזי בהקמת הגדר.
שאול אריאלי :תראה ,זה בדיוק כמו המקרה שעולה על הפרק
ואנחנו מודעים מחדש למה שקורה עם גדר ההפרדה רק עקב
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הדיווח על הפרצות באיזור קלנדיה .אבל אנחנו משום מה
מתעלמים מהעובדה שעדיין  40%מהגדר לא הושלמו .זאת אומרת,
יש פרצות מכוונות היום ,נכון להיום ,שממשלת ישראל משאירה
אותן במתכוון באיזורים שונים.
רונן ברגמן :למה? למה לא משלימים את ה 40%-האלה?
שאול אריאלי :על מנת לשמור את האפשרות לספח בעתיד אצבעות
ארוכות שחודרות לעומק הגדה המערבית ,לעומק יהודה ושומרון.
ולכן בתמורה לכך ישראל בעצם מפקירה את הביטחון של תושבי
ישראל ומאפשר את הפרצות האלה .דוגמא נוספת אני אתן לך ,זה
הדוגמא של המעברים .שמעת כפי הנראה את יובל דיסקין ,ראש
השב"כ ,בשבוע שעבר בישיבת הממשלה שאומר במפורש ,אין בידוק
ביטחוני אפקטיבי במעברים .למה? על מנת לא להקשות את חיי
הישראלים שגרים ממזרח לגדר .ולכן נוצרת פרצה אמיתית בגדר
שמאיימת על ביטחונם יום יום של תושבי ישראל.
רונן ברגמן :כן ...תודה רבה על הדברים ,על הדברים האלה.
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