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; המאפשרת לחברה לקיים שגרת חיים נסבלת אל מול הטרור" חומת מגן"הצבא מייצר 

במציאות הזו . מנתקת את החברה מהדילמות המוסריות שעמן מתמודד הצבא" חומת המגן"

לדיון  אביב-באוניברסיטת תל 8.10.2003, ד"תשרי התשס' יב, התכנסנו ביום רביעי

האם ? האם סרבנות הטייסים היא תופעה בשוליים או סדק ראשון בהתהוות משבר: בשאלות

ולדיון בסוגיה הסבוכה ? מנשיאה באחריות המוסרית למלחמה בטרור" משוחררת"החברה 

  .אחריות המדינאים: חברה בלא אופק מדיני-של יחסי צבא

  

  

  מרכז יצחק רבין, מנהלר הוועד ה"יו, פילוסוף-יןדליה רב' הגב: דברי פתיחה

  

  נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, ר אריק כרמון"ד  :מנחה

   :משתתפים

  המכון הישראלי לדמוקרטיה, העבריתהאוניברסיטה , רות גביזון' פרופ

  ראש המטה הכללי לשעבר, שחק-יפקיןאמנון ל) 'במיל(ל "רא

  מרבני צוהר, תקווה-יבת ההסדר פתחראש יש, הרב יובל שרלו

  מפקד חיל האוויר לשעבר, בן אליהואיתן ) 'מיל(אלוף 

  רטיההמכון הישראלי לדמוק, האוניברסיטה העברית, אביעזר רביצקי' פרופ

 מפקד חיל האוויר, אלוף דן חלוץ

   



אנחנו רוצים להתחיל בזמן כדי לשחרר , אנא, מי שעוד לא תפש מקום :כרמון  אריקר "ד

  .זמן לדיון החשוב שאנחנו רוצים לקיים הערב לעצמנו כמה שיותר

על , אני רוצה להודות קודם כל לחברתי דליה רבין פילוסוף. בפתח הדיון אני רוצה להודות

היוזמה ועל שיתוף הפעולה ואני מקווה שמה שקורה כאן הערב הוא רק סימן לבאות ואנחנו 

ד מודה לדוברים שהסכימו אני מאו. נצליח להניע ולהשיג את המטרות כפי שנגדיר בהמשך

  . להשתתף בפאנל בנושא שהוא רגיש ואני כמובן מודה לקהל הנכבד

ל ולמכון הישראלי "בינואר השנה התקיים המפגש השישי בסדרת דיונים משותפת לרמטכ

, כשהתפצלנו לקבוצות דיון. משפט ומוסר בעת לחימה, נושא הדיון היה אתיקה. לדמוקרטיה

שהיה , לחייו 30 - בראשית שנות ה, בחור צעיר. ים'טייסת אפאצהשתתף בקבוצה שלי מפקד 

אבל בשלב מסויים הוא ביקש לדבר ואני רוצה לשחזר , לא היה לו נוח, די נבוך במהלך הדיון

הוא אמר . פחות או יותר את הסיפור ששמעתי אז שלצערי אנחנו לא שומעים מספיק שכמותו

אני בא אחרי עשרה ימים , לשירותים אני רואה שאתם מדי פעם הולכים פה, חברים –

ואז הוא סיפר שעשרה ימים . אף אחד לא הבין על מה הוא מדבר. שהייתי מחובר לשקית

והוא תיאר כמה . כשהפקודה היתה לבצע סיכול ממוקד, הוא וחברו לצוות ישבו במסוק

ה משום שהמטר, למרות שהמטרה היתה בעין, פעמים העלו אותו וכמה פעמים הורידו אותו

  . היתה מוקפת באזרחים

הוא קיבל פקודה להשתמש בחימוש מסויים ולא , בסוף כשהעלו אותו לבצע את המשימה שלו

החימוש שקיבלת למרות שהסיכוי שהוא  –כשהוא התחיל להתווכח אמרו לו , בחימוש אחר

  . אבל זה חלק מהפקודה, יממש את מטרתו אמנם הוא פחות

שלנו ולהתחלק בסיפור הזה בפתח הדיון כאן הערב אני מוצא לנכון להתחיל את הדיון 

  . ומבקש מדליה רבין פילוסוף לפתוח

  . ערב טוב :דליה רבין פילוסוף' גב

שמייד כשהרמתי אליו טלפון לקח את , גם אני רוצה בפתח דבריי להודות קודם כל לאריק

יים שחשיבותו באמת במהירות שבה הצלחנו לק, המקל ותוך שבוע הרמנו את הערב הזה

לחברי הפאנל שנענו כולם מייד והגיעו ולקהל , אותו וכדיון אקטואלי המהירות היא חשובה



  .הנכבד

המלחמה הזו . מלווה בעל טרי אל הקרבות, מלחמת יום הכיפורים מצאה אותי רעיה צעירה

עם כאב ההתפכחות ושורה , 1973הותירה אותי אם לילד של חורף שנת , משתמה, עצמה

מלחמה של קו שבר . ממש כמו בשירים. אחים שנעקרו מהחיים ואינםארוכה של חברים 

זו היתה המלחמה הראשונה בה הופתענו לאור יום וקרסה לה באחת . לא פראזה, אמיתי

. נתמכות בראיות ובעדויות ובצילומים ובמסמכים, מערכת שלמה של הערכות מפולפלות

  . התרסקה הקונספציה

, שדרים ומלווים, קצינים זוטרים, גנרלים. חשבון נפש השבוע היינו עדים להמון פרקים של

פרשו משנתם ונראה היה , בכל הרמות ומכל זוויות הראייה והחוויה, אנשי משפחה

מעמיק , חושפני, היה כאן ניסיון לדיון אמיתי, שלראשונה ואולי לראשונה בעוצמות שכאלו

ואין ספק . נות שלא מן הספרכאילו יד נעלמה סגרה איזו תקופת התייש, ולעתים אמיץ וחותך

עולה מבין הרסיסים של הדברים תמונה של מציאות , והעיסוק המפורט, שמן השקלא והטריא

ולאחר שהרביתי במחשבה . שבה הכתובת היתה על הקיר ואת הכתובת לא רצו לראות

ואז בא מכתב הטייסים והתגובות . תהיתי האם הדיון הזה עולה היום שלא במקרה, וצפייה

ת והרבה עליהום מתוזמר ומתוקשר וקצת תמיכה מהוססת משהו והבנה ואמפטיה הקשו

רגשות חזקים ומנוגדים וידעתי שצריך , וכל אלו התרוצצו בי בערבוביה. וסלידה וביקורת

  . לדבר וצריך להציב שאלות ולנסות ולהבין ולפלס דרך ואולי גם להציע תשובות

במדינה מתוקנת וזו הנחת היסוד , דמוקרטית אין לה מקום בחברה, הסרבנות, חברים יקרים

אחרת , תאפשרו דיון תרבותי, קודם כל, אם אנחנו רוצים דיון תרבותי, חברים. של הערב הזה

הסרבנות כשלעצמה . לא באנו לכאן כדי להתנצח ולהתנגח בעד ונגד. גם קולכם לא יישמע

לב אזור של דמוקרטיה בודדת ב, מסכנת את הרקמה השבירה של הדמוקרטיה שלנו

אם תתנו לי , המתמודדת, הטרוגנית ואלימה, בחברה שסועה ומקוטבת, משטרים מונוליטיים

  . המתמודדת עם שלל בעיות קשות קיומיות. לגמור אז אולי יבוא מענה גם לשאלות

אסור לנו להשלים עם העמדת . עלינו לאחוז באופן בלתי מתפשר בכללי הדמוקרטיה ובכליה

לם מוסרי חיצוני על פני הציווי החוקי הפורמלי כבר ראינו כי העמדת הציווי ציוויים אחרים מעו



בתוך , ויחד עם זאת. האלוהי מעל לחוק הביא עלינו אסון שאת מחירו אנו משלמים עד היום

לא , לא מתלהמים, חייב להתקיים כאן שיח דמוקרטי והקולות צריכים להישמע, הכללים

  .הרייטינגוללא כניעה לתרבות , פופוליסטיים

שמעתי . גילוי מחלוקת לגיטימית, חשיבה ביקורתית, ביקורת ללא חשש, חסר כאן דיון אמיתי

הפכנו . שתיקה והשתקה, אנו עדים לתופעות של עודף סמכותיות ועריצות מחשבתית, אתכם

מבוצרים בבדידותם ובאינטרסים הצרים שלהם , סקטורים מיליטנטיים, לחברה של יחידים

  . יום שלנו-כיכולת התמודדות עם היום, אלא כתו פעולה, לא כסיסמה. ריותואבדה הסוליד

כי הרי אצלנו כל , חברה אזרחית אמיתית לא נבהלת משיח פוליטי גם אם הוא בתוך הצבא

החברה האזרחית אמונה על כיבוד החוק והציות לו אבל גם על בחינת גבולות . העם צבא

  . י שלנו ולא יזיקכל זה יועיל לחוסן הלאומי חברת. הציות

רציתי את הדיון מתוך תחושה שמול עינינו מתחולל משהו גדול ונורא ומתוך תסכול שגם 

הפעם יש כתובת גדולה ושחורה על הקיר וצריך לנסות ולברר אותה ולשאול את השאלות 

שאיכפת לנו ושיקר לנו , אנחנו. באומץ ולא לפחד ולקיים דיאלוג בתוכנו כי בנפשנו היא

ל הוא צבא "הקמנו כאן בדם ובדמעות ושחונכנו וחינכנו לטוהר הנשק ולכך שצההמפעל ש

מנת שלא -חייבים לקחת אחריות ולהתמודד כאן ועכשיו עם השאלות המוסריות על, מוסרי

  . נסייע במו ידינו לפריצת הגדר ונשמור על הסדר הציבורי ושלטון החוק

אינן מעידות על , סריות והקיומיותוהבריחה מן השאלות המו, שמעתי, הטשטוש, ההתעלמות

  . עוצמה אלא ההפך

    .ערב טוב

אנחנו . אני רוצה להציע, חברים, אני רוצה להציע? מי זה? מי זה צעק :אריק כרמוןר "ד

אני מבטיח , אני מייד אומר את כללי המשחק –מי שירצה להתבטא . מבקשים לקיים כאן דיון

, שמענו, אפשר. את הבמה, הזמן יאפשרככל ש, לכל אחד, תהיה לכם, לכם יהיה לכם

אנחנו רוצים לקיים . חבל. תחזור על זה עוד פעם? אתה רוצה לחזור על זה עוד פעם, שמענו

  . אדוני, אדוני. אדוני, אדוני, סלח לי. דיון

אנחנו נפסיק לצעוק מהצד אם ? אפשר לסגור בשקט מאוד את הצעקות מהצד: מהנוכחים



  . אולי לא ליישר קו עם כולם, אתה יודע, שיוכלאדם שלנו על הבמה - יהיה בן

  . תודה רבה. שמעתי. תודה רבה: כרמון' פרופ

  ].לא נשמע –מחיאות כפיים [אחרת אנחנו נצטרך להתבטא  :מהנוכחים

  . אני רוצה להתייחס לדבריך… אתה… אני רוצה להתייחס, אחת המטרות :כרמון  אריקר "ד

    .כן :מהנוכחים

אחת המטרות של הערב הזה היא לנסות , המטרות של הערב הזה אחת :אריק כרמוןר "ד

  . לקרב בין קצוות בשסע שאתם בצד אחד שלו וקבוצה אחרת בצד שני שלו

אבל למה שסע אחד על הבמה ושסע אחד את , זה מקובל מאוד והגיוני מאוד: מהנוכחים

  ?הרצפה

יש לנו שתי , ן קצובלרשותנו עומד זמ. חבר יקר. חבר יקר. חבר יקר :כרמון  אריקר "ד

  …לפוצץ את הערב עכשיו –אפשרויות 

   .אין לנו שום כוונה :מהנוכחים

תן לי לומר את , שב במקומך, אנא, אז אם אין לכם שום כוונה… להגיד :אריק כרמוןר "ד

אני הולך להסביר . תן לי לעבור אותם ואני מבטיח לך שאנחנו נקיים את השיח, דברי המבוא

. החדשה תהיה שפיצצתם ערב. אין לנו שום בעיה, אני חוזר ואומר. ערבבדיוק את מטרות ה

  ? אתם רוצים

   .אין לנו שום כוונה לפוצץ את הערב… אין לנו שום :מהנוכחים

  …אז אני מבקש ממך… אז תשב :אריק כרמוןר "ד

אבל אני אומר לך שאת הצעקות מהצד אפשר בשקט מאוד , אני אשב, אני אשב :מהנוכחים

   .מישהו מאתנו ישב על הבמה לסיים אם

  . זה תשאיר לי, מאה אחוז :אריק כרמוןר "ד

    .תודה רבה :מהנוכחים

  ]מחיאות כפיים. [תודה רבה לך :אריק כרמוןר "ד

לא השאירה את החברה , הטייסים –תופעת הסרבנות בצבא והביטוי האחרון שלה 

תסיסים אמוציונלית היא מאותם אירועים המ. נהפוך הוא. הישראלית אדישה או רגועה



הערב אנחנו מבקשים להתרחק . ומשסעת אותנו בין המגנים אותה לבין התומכים בה

לעיתים מהלומות , ובמקום תגובות. מהממד האמוציונלי שיוצרת המחלוקת הציבורית

מהסוג . מסקני, נוקב, קר –אנחנו רואים חשיבות מיוחדת להניע דיון מסוג אחר , מהקישקעס

  . ם ואם החל הוא לבטח רחוק ממיצוישאולי לא יתקיי

הערב הזה ייחשב מוצלח בין היתר אם בסופו , הערב הזה ייחשב מוצלח ואפשר לפוצץ אותו

אם נצליח להעביר מהכנס הזה , נוכיח שניתן להידבר בחברה אזרחית גם אם לא מסכימים

ת של ידי שלילה מתלהמ-מסר שהסוגיות הרובצות לפתחנו כבדות מכדי שנכחיש אותן על

כללי המשחק . זה נוגע גם לכאלה שאינם כאן, זה לא נוגע רק לאלה שצעקו כאן. הזולת

. בבקשה, שב. אף אחד לא יאמר שום דבר, אני לא, חברים, שאנחנו מבקשים להניח כאן

  . בבקשה, שב. בבקשה, שב

בו אם תש. הסרבנות איננה נושא הדיון שלנו, חברים יקרים. לא, לא, חברים, חברים יקרים

ותתנו … אם תשבו בשקט ותתנו לנו להגדיר את הנושא. חברים, אם תשבו בשקט, בשקט

  . אני לא מבקש ממך שתעזור, לא. נוכל להמשיך, לנו להגדיר את הנושא

  . אתה מפריע, אדוני. אתה מפריע, אדוני. כללי המשחק לדיון שלנו הערב הם די פשוטים

אנחנו חייבים . בהזמן שלנו הוא קצו. דקות 150 -הכל כ- סך, לכלל הדיון, עומדות לרשותנו

זה לפתוח דיון , בזמן הקצר שעומד לרשותנו, המטרה שלנו כאמור. מתלסיים בשעה מסוי

בלי שיתוף . אנחנו רוצים להתחיל בהן. בסוגיות כבדות שאין שום סיכוי שנמצה אותן הערב

  .ה הזאתלא נגיע אל המטר, פעולה מצד כולנו ולא משנה מה חושבים החברים

כל . מרכז רבין והמכון הישראלי לדמוקרטיה, חברנו יחד, כדי להשיג את המטרה הזו, אנחנו

לאחר מכן נפתח את הדיון . דקות 15התבקש לדבר עד , אחד מהחברים שיושבים כאן

ירשום פתק , ירים את היד, אנא –מי שירצה לדבר . למספר הערות מן הציבור שיושב כאן

אם יהיו . אני מתחייב לתת לכמה שיותר לדבר, מן שיעמוד לרשותנובז. ושמו יועבר לכאן

  . לא נוכל לעמוד בזה, הרבה

שאם הערב יהיה , כך גדולה לדיון הזה-אנחנו רואים חשיבות כל. אני מתחייב על עוד דבר

  . חובתנו להעלות את הנושאים האלה בקרב החברה האזרחית. אנחנו נמשיך אותו, מוצלח



. ישמע חלק מהציבור דברים שמן הסתם לא ינעמו לאזניו, לך הדיוןבמה, במהלך הדיון

אני פונה לכל . בחלקיו האחרים יישמעו דברים אחרים שמן הסתם לא ינעמו לחלק אחר

כל הפרעה תהיה על חשבון האפשרות , מה שיקרה. המאות שהתקבצו כאן לשתף פעולה

, ש לאפשר דיון שקט ומסודראני מבק. במגוון של דעות מהקהל… שלנו לשתף דעות במגוון

  .שנוי במחלוקת ככל שיהיה

אני חוזר ופונה . בהכנת הדיון הנחנו שתי הנחות אותן הצגנו בפני המתדיינים… בהנחת

גם אם הדברים , עד הסוף, תשמעו בסבלנות ותראו שגם סובלנות היא ערך, ומבקש אתכם

גם אם הדברים לא . מותרשמו פתק ותרש, לא ימצאו חן בעיניכם ואני מבקש שתרימו יד

  . אנחנו גם נקשיב, כשם שכשמישהו מכם ידבר, ימצאו חן בעיניכם

  . יש מי שייגש אליכם ויעביר את הפתקים, יש מי שייגש אליכם, תרימו יד… שתי

, הסרבנות, מארגני הערב הזה, בעינינו, ראשית. שתי הנחות אותן הצגנו בפני המתדיינים

  . כזאת היא ראויה לגינויהיא סטיה וכ, האופן ולא התוכן

  ]. מחיאות כפיים[? סיימת

מתן . הוא לגיטימי, תוכן המסרים שביקשו המודיעים על סירובם להעביר, תוכן המסרים, תוכן

אנחנו … כמו התנגדות לכיבוש או להשלכות המוסריות הקשות, פומבי לדעות ותחושות

  . שמענו ותרשה לי בבקשה להמשיך, קיבלנו את המסר

מתן פומבי לדעות . סרים שביקשו המודיעים על סירובם להעביר הוא לגיטימיתוכן המ

ותחושות כמו התנגדות לכיבוש או להשלכות המוסריות הקשות שמעורר המאבק נגד הטרור 

בנושא , השתתפות בשיח הציבורי בנושא –ובמילים אחרות , בקרב אוכלוסייה אזרחית

מה שאיננו לגיטימי היא ההסתופפות . מייםהם לגיטי, המרכזי המפלח את החברה הישראלית

ההודעה על הסירוב למלא פקודות מראש עוד לפני . מאחורי סרבל הטיסה והדרגות

  . שהתברר בצורה מובהקת שמתנוסס עליהם דגל שחור

. הם עצם מעצמה של החברה, קצינים בירוק או בכחול, כותבי המכתבים הפומביים, שנית

ההכרעה להתייצב מול וכנגד שגרת ההתנהלות של . ההם באים מן העידית שב, לדידי

תובעת , מצד מי שבאו מן השאור שבעיסה, החברה הישראלית והנכונות לשאת בעונשים



מיהם . טועים, החברה כולה, בבחינת היכן אנחנו. חשבון נפש. מהחברה לקיים בירור נוקב

  . החברה האזרחית חובת הבירור מוטלת על. האחראים למה שכאמור בעינינו הוא כישלון

לפגמים , בלשון המעטה, ל הפך יותר ויותר להיות שק החבטות של החברה ולא בלי קשר"צה

ל הפך להיות האובייקט שכלפיו משליכים את "צה. בהתנהלות של המנהיגות הפוליטית

התסכולים והחרדות וחוסר התקווה הפוליטית גם משמאל וגם מימין ועל הרקע הזה אנחנו 

  :שלוש סוגיות אותן הצגנו לדוברים לקראת הערב מבקשים לברר

  . האם סרבנות הטייסים היא תופעה בשוליים או סדק ראשון בהתהוות משבר –ף "אל

מאלה המאיישים את המחסומים ועד טייסי , ל בשטחים"התמודדותם של חיילי צה –ת "בי

, הישראליתהחברה , הציבור הזה. איננה שקופה לציבור הרחב, רים ומטוסי הקרב"המסק

הכוללת דילמות כבדות של מקבלי , יומית המעיקה- אינם שותפים להתמודדות השוטפת היום

הצבא מנהל עבור החברה את המאבק ומאפשר . החלטות בצבא ושל המבצעים בכל הדרגים

החברה , לכאורה". עולם כמנהגו נוהג"לחברה האזרחית הישראלית לחיות במציאות של 

? האמנם. מוסרית למאבק בטרור בקרב אוכלוסייה אזרחיתמשוחררת מעול האחריות ה

חרף הפערים בתפישת המציאות בין המצויים בשמאל לגווניו לבין , האמנם חרף כל הקשיים

יכולה החברה להמשיך , חרף ריבוי האמונות והניגודים הפוליטיים, המצויים בימין לגווניו

  ? בעול המוסרי האם משוחררת החברה מנשיאה. ולהימצא בשיתוק שאחז בה

שנים מבוששת ההכרעה  36? מהי אחריות המדינאים. צבא חברה בלא אופק מדיני –ל "גימ

האם אנחנו . ללא אופק כזה או אחר, שנים אנחנו דמוקרטיה ללא גבולות 36. המדינית

מה ? האם אנחנו הולכים אל מדינה אחת בין הים לירדן? הולכים אל שתי מדינות לשני עמים

  ? ה שלנוזהות המדינ

אין הכרעה ובאין הכרעה נכנס הצבא אל תחום . מאפיינים את זהות הקולקטיב, כידוע, גבולות

ההכרעה איננה נראית בעין ובכך לא . רחב של עמימות ונשאר שם ללא גיבוי המדינאות

את , והדבר בולט ומכריע בשלושת השנים האחרונות, מממשת המנהיגות המדינית שלנו

  . החברה מותירה את הצבא לבדו. י לצבאהחובה של מתן גיבו

לא נצליח  –אני חוזר ואומר , ככה אפיינו את המטרה, חברים, אלה שלוש סוגיות כבדות



אני חוזר ומבקש שיתוף פעולה מכולכם ואני רוצה לפתוח את , למצות את השאלות האלה

  . רותי גביזון' פרופ, הדיון ומזמין את חברתי

  .ערב טוב :גביזון רות 'פרופ

קשה לדעת איך להתחיל ואני שמחה שהמכתב שהביא אותנו לכאן התפרסם כבר לפני כמה 

ימים והיתה לנו הזדמנות לעשות כמה מהלכים כדי שהאבק קצת ישקע ואולי אפשר יהיה 

  . להגיע אל הסוגיות היסודיות

צריך , וכשקבוצה כזאת או אחרת יוצאת למאבק, יוצאים למלחמה, מדינה וצבא, כשחברה

האם היעדים האלה ניתנים , האם היעדים האלה צודקים, על מה נלחמים, בחין בין היעדיםלה

מבחינים בין המלחמה הצודקת ובין הצדק . איך נלחמים, ועל השיטה של האמצעים, להשגה

  . בלחימה

כוחות הברית במלחמת העולם , אפשר להילחם מלחמה צודקת ולא להקפיד על צדק בלחימה

עשו כמה דברים , הדוגמה הפרדיגמטית ביותר למלחמה צודקת שאולי היא, היהשני

יכול להיות גם שאפשר להילחם מלחמה לא צודקת ולהקפיד . שנחשבים כפשעי מלחמה

ואני חושבת שלחברה תמיד יש אחריות לשני ההיבטים . מאוד על דיני המוסר בלחימה

גם לשאלה איך ו, גם לשאלה על מה אנחנו נלחמים והאם המלחמה שלנו צודקת. האלה

  . אנחנו נלחמים והאם אנחנו שומרים מוסר וצדק בלחימה

השאלה היא האם המלחמה . בעיני השאלה היותר חשובה היא שאלת אופייה של המלחמה

הנזקים , גם אם כל הלחימה היא מוסרית לגמרי, מפני שאם מלחמה לא צודקת, היא צודקת

  . השלוםזה פשע נגד . שכל מלחמה גורמת הם בלתי מוצדקים

הצדק בלחימה . מתעוררת השאלה של הצדק בלחימה, אם המלחמה היא צודקת, לעומת זה

אנחנו , מוסר כללי, ידי כללים אוניברסליים של משפט בינלאומי-אמור להיות נשלט על

כלל אנחנו מדברים על - בדרך, כשאנחנו מדברים על מוסר לחימה. מדברים על דגל שחור

קשה להגיד על . הוק או לגבי מצב עניינים מסויימים-ודה אדהתנגדות או מסקנה לגבי פק

במובן שבו , בלתי חוקיים בעליל. שהם בלתי צודקים בעליל, מצב כללי או על מלחמה בכלל

  . לסרב, מוסרית ומשפטית, אלא שיש חובה, לא רק שיש חירות לסרב



יה ילנו בנט וחלק מהמכתבים האלה עוזרים, היאני חושבת שיש לנו כאן איזו שהיא נטי

אנחנו מבלבלים אותם מפני שלחיילים כחיילים קל . לבלבל את שתי השאלות האלה, הזאת

אבל נדמה לי שהבעיה של חלק גדול מהחיילים , להגיד שהבעיה שלהם היא צדק בלחימה

  . והבעיה של כולנו היא שיש לנו ספקות קשים לגבי הצדק של המלחמה, האלה

להערכתי בסוגיית הצדק , שקורה בשלוש השנים האחרונות למרות הוויכוחים הקשים על מה

לעמוד בדרישות של , לא תמיד מצליח, הצבא הישראלי עושה ניסיון שיטתי ומרשים, בלחימה

  . צדק בלחימה

יש מנגנונים , לכן הבעיה המרכזית לטעמי איננה השאלה אם יש מדיניות שהיא בלתי חוקית

  … להערכתי, חשוב להתווכח עליו, בר הזהחשוב לבדוק את הד, לבדוק את הדבר הזה

  . מתנצלים כל הזמן…  :מהנוכחים

  … אנחנו הגדרנו, חברים :כרמוןר אריק "ד

מת עושה משהו שיש בו יש תמיד בעיה כאשר קבוצה מסוי, היש בעי :גביזוןרות ' פרופ

יש בעיה , יש בעיה במשטרה, יש בעיה בצבא. הפעלת כוח והיא חוקרת ובודקת את עצמה

תמיד אנשים חושבים שהם יודעים יותר טוב איך . תמיד יש בעיה כזאת. מדינות אחרותב

  . להעריך את הפעולה הזאת

לטעמי רשאי וחייב לא לעשות , שהוא חושב שהוא בלתי מוסרי, אדם שנדרש לעשות משהו

הבעיה שלנו איננה מה עושה אדם … ]מחיאות כפיים - לא נשמע [הבעיה שלנו איננה . אותו

אנחנו . צמו כשהוא חושב לפי הניתוח שלו שמעשה שהוא נדרש לעשות איננו מוסריעם ע

והיא התופעה של אנשים שמספרים לציבור על , חשובה, מתמודדים עם תופעה אחרת

השיפוט שלהם ומזמינים את הציבור להיות שותפים לשיפוט הזה ומנסים להביא את 

ה שלהם על פעולה שהיא שנויהשיפוט  לקבל את, המערכות בישראל ומחוץ לישראל

  . זו התופעה שאנחנו מדברים בה ועליה אנחנו צריכים להתרכז. במחלוקת

המצוקה שהמכתבים האלה מבטאים זה לא במקרה , לפי דעתי, אני רוצה, אבל אני רוצה

יש לנו דיבור על הדגלים , גם המכתב של הטייסים, גם המכתב הראשון, שבשני המכתבים

כי להערכתי הבעיה , ואני רוצה לדבר על הכיבוש. יבור על הכיבושהשחורים ויש לנו ד



אלא . היסודית של החברה הישראלית היא לא שיש מעשה מסויים שהוא בלתי צודק

  ].מחיאות כפיים. [התחושה שלנו שהמלחמה שלנו איננה צודקת

 חשוב להתמודד עם הדבר. חשוב להתמודד עם הדבר הזה לא רק מפני שטוב להיות מוסרי

לא תוכל , הזה כי אומה שקרוב לוודאי תצטרך להמשיך להאבק על קיומה עוד הרבה שנים

אבל אף , גם הרבה פרטים, מפני שאף אומה. להילחם אם היא לא תחשוב שהיא צודקת

אם , אומה לא יכולה להילחם לאורך זמן בלי קשר לאויב שלה ובלי קשר לקהילה הבינלאומית

  . זה נראה לי האתגר. ודקתהיא לא מרגישה שהמלחמה שלה צ

השאלה הזאת תלויה בתפישה של המאבק של החברה ? האם המלחמה שלנו צודקת

המלחמה של ישראל  –יש אנשים שאומרים בלי קושי ? על מה אנחנו נלחמים. הישראלית

שרוצים לזרוק את , רוצחים, היא מלחמה צודקת כי היא נלחמת מלחמת קיום נגד טרוריסטים

אם זו , מדינה יש לה זכות להילחם על קיומה ועל שלום אזרחיה. י ליםהקיבוץ הישראל

  . המלחמה הזאת צודקת –המלחמה 

. שהמלחמה הזאת איננה כל הסיפור, אבל יש הרגשה לא נוחה אצל חלקים לא קטנים בציבור

אלא על הזכות שלנו , שחלק מהמלחמה שאנחנו נלחמים הוא לא על ההגנה שלנו מהטרור

חלק , אם זה חלק מהמלחמה שלנו. מן הים עד הנהר, עלים בכל ארץ ישראללנהוג מנהג ב

  ]מחיאות כפיים. [גדול מן הציבור חושב שהחלק הזה הוא בלתי צודק

. על האויב, אפשר לראות את הדבר הזה בקלות אם אנחנו מסתכלים על תמונת הראי שלנו

ם כעם של רוצחים צריך לתאר אצל הפלשתיני, מי שחושב שהמלחמה שלנו פשוט צודקת

מתאר אותם כלוחמי חופש ואותנו , מי שחושב שהמלחמה שלנו היא לא צודקת. וטרוריסטים

הרוב הגדול של הציבור , ונדמה לי שהרוב הגדול של הציבור בישראל. כקלגסים וכובשים

הוא לא מוכן לחיות לא על הצגה . חושב שלא זו התמונה ולא זו התמונה, בישראל

ולא עם האמירה שהמלחמה שלנו איננה צודקת וכל , דקת והם רוצחיםשהמלחמה שלנו צו

  . האחריות למצב באזור היא רק שלנו

אבל יש , מפני שהמלחמה שלנו היא קצת צודקת, ואז יש לנו מצב שהוא המצב הכי מסובך

שלא התמודדנו איתה , והשאלה המרכזית לדעתי של החברה שלנו. בה גם אלמנט לא צודק



הרצון להגן , שהיה לה גרעין צודק, האם אפשר להפוך את המלחמה שלנו –עד עכשיו היא 

על הזכות של מדינת ישראל להתקיים כמדינה שבה יש ביטוי להגדרה העצמית של העם 

, מן הרושם שמתקבל, אפשר לבודד אותו מן הרעש מסביב, האם הגרעין הצודק הזה, היהודי

  . הים לנהר שהמאבק של ישראל הוא על ריבונות ישראלית מן

, קל לראות את התשובה לשאלה הזאת? למה ריבונות ישראלית מן הים לנהר איננה צודקת

מי שרוצה לשכנע אותנו שכל . על הפלשתינים, אם אנחנו מסכלים על תמונת הראי שלנו

אני חושבת שאפילו אהוד ברק אמר ששום , המאבק של הפלשתינים הוא מאבק טרור רצחני

אז , אם היה חל עלינו הלל הזקן, אם אנחנו היינו במקומם. לחשוב כך אדם בר דעת לא יכול

לפחות בשטח שבו היא מלחמה להיות עם , המלחמה של הפלשתינים. אנחנו היינו נלחמים

אלא היא בדיוק המלחמה , היא מלחמה לא רק צודקת, בחלק מארצם, חופשי בארצם

  ].מחיאות כפיים. [הצודקת שאנחנו נלחמים

שאומר שאין לגיטימיות , ונה הפלשתינית שקיים ונשמע ואסור להתעלם ממנוהחלק של הכו

, היא לא רק דבר בלתי מושג, לזכות של העם היהודי לקיים ריבונות על חלק מארץ ישראל

כי היא , היא דבר בלתי מוצדק, היא לא רק דבר מובן אבל שאנחנו לא יכולים לקבל אותו

את אותה זכות עצמה שהם תובעים , כקהילה, שוללת מאתנו את הזכות להתקיים כעם

  . לעצמם

אנחנו מוכרחים להבין שיש לנו מלחמה עם אנשים שמרכיב חשוב של , ולכן, ולכן, ולכן

שכבר יש לנו מדינה שבה אנחנו חיים חיים , המלחמה שלהם הוא צודק ולהבדיל מאתנו

  . להם אין מדינה כזאת, עצמאיים

ו אין אפשרות לממש את זכותנו אם נאפשר להם יכול להיות שהאמת הכואבת היא שלנ

הוא , אמרתי לו חמש אחת. המנחה לא שומר על כללי המשחק, שעצמאות. לממש את זכותם

  .טוב. אומר לי שתיים

יש להם מלחמה שבחלקה הגדול הוא מוצדק והם טועים , הפלשתינים, לדעתי הפלשתינים

אצלנו הבעיה , עיקרית היא דרך הביצועאצלם הבעיה ה. בדרכי הביצוע, באופן רצחני, בגדול

  . העיקרית היא צדקת הדרך



אם המכתבים האלה רוצים להזכיר לנו שאסור לנו להתעלם מן העובדה שיש לנו פה בעיה 

אבל ]. מחיאות כפיים. [המכתבים האלה הם קריטיים לחוסן הלאומי שלנו, של צדקת הדרך

המטרה להצביע על כך שמדינת . ךצריך להבחין בין המטרה ובין הדר, גם במאבק הזה

, ללחום מלחמה שהיא בלתי צודקת, אסור לה קיומית ואסור לה מוסרית, אסור לה, ישראל

הדבר הזה , ולכן היא חייבת למצוא דרך יצירתית לצמצם את מלחמתה ליסוד הצודק שלה

אבל האנשים האלה . הוא שירות חשוב של אנשים שרוצים בחוזקה של החברה הזאת

  . לקבל אחריות גם לדרכים שבהם הם נוהגים צריכים

לחלק , יש לו אלמנטים, קודם כל? למה הוא בעייתי. המאבק שלהם הוא בחלקו מאבק בעייתי

שהיא , כי כדי להכשיר את חוסר הפוליטיות של המחאה. שהם לא צודקים, מהמאבק הזה

מתייגים , כולם לא, אנחנו מדברים על פשעי מלחמה והאנשים האלה בחלקם, מחאה פוליטית

כי הם לא , זה דבר לא צודק. כפושעי מלחמה, את המפקדים שלהם ואת החברים שלהם

מפני שמדינה במאבק לא יכולה להרשות לעצמה להפנות , זה דבר לא חכם, פושעי מלחמה

  . זו התאבדות. ולאפשר לכוחות שנאבקים בה לתייג את המנהיגים שלה כפושעי מלחמה

שאולי היא הלשון שהם מרגישים , ם האלה נוקטים בלשון הזאתהדבר הקשה הוא שהאנשי

 –אבל כועסים שמנסים להגיד להם , מוכנים אולי לקבל מחיר של כעס, שהיא הרלוונטית

יש דרכים של ליבון בעיות . אנשים צריכים לקבל אחריות. אתם בצעד הזה יצאתם מן הכלל

אבל . הן לא דרכים לא בוטות, ותהן לא דרכים לא כואב. שהן דרכים של להישאר עם הכלל

אנחנו רוצים לשרוד את הדבר , האינטרס שלנו הוא אינטרס משותף –הן דרכים שאומרות 

אין לנו חברה אחרת ואנחנו רוצים לכבד את כללי קבלת , כי זו החברה שלנו, הזה יחד

נו ת, ההחלטות שלה ואנחנו רוצים להראות לכם שהדבר הזה הוא בלתי קביל באופן מוחלט

  . לנו תשובות

, אם אנחנו היינו תובעים לא שיפסיקו את הסיכולים הממוקדים ולא שיפסיקו את הכיבוש מייד

היינו מצליחים אולי לא , אלא היינו תובעים תשובות יותר ממוקדות לאתגרים יותר אמיתיים

כך עקבי מהחובה שלה להראות לשני - לאפשר למנהיגות הפוליטית שלנו להתחמק באופן כל

עמים כאן איזה שהוא אופק של ניסיון שבו העם היהודי מגן על זכותו להגדרה עצמית בחלק ה



כדי לאפשר לעם הפלשתיני אם הוא יעמוד בתנאים של , מארץ ישראל גם אם כולה שלו

  . לעמוד ולקבל את אותו הדבר שעליו אנחנו נלחמים ועליו אנחנו נלחמים בצדק, הכרה הדדית

ה שאמר הלל הזקן ולא נקבל שמה ששנוא עלינו אסור לנו לעשות אם אנחנו לא נעשה את מ

אנחנו את עצמנו , לא יהיה לנו מענה לשון מול אומות העולם, לא רק שלא תהיה לנו, לחברינו

  . לא נשרוד, אם אנחנו נהיה במצב הזה. לא נוכל לשכנע בצדקת דרכנו

לחייב את המנהיגות שלנו לתת צריכים יחד , אנחנו כולנו, אנחנו צריכים. אבל אנחנו לא שם

, כי יש ניסוח שבו אנחנו לא מוכנים להילחם בו. לנו תשובה ברורה על על מה אנחנו נלחמים

לא אני , את התשובה איך לעשות את הדבר הזה, ויש ניסוח שעליו כולנו מוכנים להילחם

לי יש , אבל אם נמשיך בדיון המסודר כמו עד עכשיו, צריכה לתת אלא הדרגים הפוליטיים

איזה שהוא רעיון שאני חושבת שהוא יכול לתת פיסת דרך על איך עושים את הדבר הזה 

ולהשתחרר מהנטל הכבד , להגן על הגרעין הצודק של המאבק שלנו, כך חומקני- שנראה כל

זאת להיות במציאות של דיכוי מתמשך של -של בכל, שאנחנו לא מצליחים להשתחרר ממנו

  . עם אחר

  .תודה רבה

  . אני רוצה להזמין את אמנון ליפקין שחק. רותי גביזון' תודה רבה לפרופ :כרמון  אריק ר"ד

אבל לאחר , אני לא חשבתי להתחיל במילים האלה :אמנון ליפקין שחק) 'מיל(ל "רא

, הפתיחה מצאתי צורך להתחיל דווקא בזה שלטעמי אין מקום לסרבנות של לובשי מדים

  ]מחיאות כפיים. [וכל השאר לגיטימי, יםאסורה מחאה פוליטית של לובשי מד

  … זה. אני לא אפריע לכם כשתצעקו

  . אתם פשוט סוחבים את הבמה הזאת לצרכים שלכם :מהנוכחים

  . תודה. תודה. תודה, חבר יקר, חבר יקר שם :כרמון ר"ד

  . תודה? עוד מישהו :אמנון ליפקין שחק) 'מיל(ל "רא

כל חברה יש את המוסר שלה והוא כמעט כמו ל, אני טוען שגם מוסר הוא לא דבר קבוע

לא היה מקובל על שאר , מוסר של ההוטו והטוטסי. הוא שאלה של גיאוגרפיה, פורנוגרפיה

והשאלה שלנו או השאלה שצריך . אבל לטעמי הוא היה כנראה מקובל בחברות ההן, העולם



האם , לשאול האם משתנים ערכי המוסר של החברה הישראלית חריגים היו בה תמיד

והאם לחברה הישראלית יש כללי משחק שרובה , החברה יודעת לטפל בחריגים מוסריים

  . הגדול מסכים להם

, אבל אינני מבין מדוע קוראים לסירוב לפקודה בלתי חוקית, סירוב הוא דבר אסור בצבא

אסור לבצע פקודה בלתי חוקית ולכן לא צריך לסרב לבצע פקודה בלתי , לטעמי אין דבר כזה

. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לבנות צבאות פרטיים בתוך צבא ההגנה לישראל. וקיתח

להמשיך ולהיות איזה שהוא מכנה משותף בחברה , והוא חיוני, צבא ההגנה לישראל עדיין

אפשר שכל קבוצה בתוך הצבא תבחר -אבל אי, הסכמות-המון אי, שיש בתוכה המון ויכוחים

ואנחנו היינו עדים לא מזמן לוויכוחים על האם זה בלתי חוקי  .לעצמה את כללי המשחק שלה

  . לפנות ישובים או לבצע פעילות מבצעית כזו או אחרת, או בלתי מוסרי

היו סיכולים ממוקדם גם בזמנן של ממשלות אחרות והוויכוח הציבורי לא פרץ בעוצמות שהוא 

יש בתוך . גביזון' ידי הפרופ-עלאני רוצה גם בסוגריים לומר את מה שנאמר קודם . פורץ היום

, היא לא שאלה מוסרית אלא נדמה לי עולה גם מתוך הצעקות, השאלה שאנחנו דנים בה

מה עתידה , לא צריך להימשך, והשאלה היא האם הכיבוש הישראלי צריך להימשך, מהצד

בנתונים פוליטיים כפי שאנחנו מכירים אותם ואיך , של מדינת ישראל במציאות של היום

כאשר במערכת הפוליטית היא כמעט ולא , איפה יכולה לבוא לידי ביטוי זכות המחאהו

  . נשמעת

נדמה לי שאצלנו ולא . יש גם בתוך העימות הזה דמוניזציה של כל צד את הצד האחר

יש קבוצות שמשכנעות את הציבור הישראלי שהפלשתינים לעולם לא יסכימו לוותר , במקרה

ובו המכריע של הציבור היהודי בארץ ישראל חושב שזו סכנה על זכות השיבה ונדמה לי שר

שרובה של ההנהגה הפלשתינית , לי נדמה ואני חושב שאני לא טועה. קיומית למדינת ישראל

נדמה לי שדבר דומה קיים . מבינה שלא יהא הסדר ולא יהא הסכם בלי ויתור על זכות השיבה

צרים דמוניזציה של ההתיישבות חלקים לא קטנים בהנהגה הפלשתינית יו. בצד השני

היהודית בשטחים והם משדרים לציבור הפלשתיני שזה מעשה בלתי הפיך שממשלות 

ישראל לדורותיהן עשו אותו בכוונת מכוון והוא בא לייצר תמונת מצב של מצב ששום ממשלה 



בישראל לא תוכל לשנות אותו ולכן הכיבוש יישאר ולכן צריך להמשיך את מלחמת הטרור או 

רובו מבין , נדמה לי שאם נשאל את הציבור הישראלי. את המלחמה בכל דרך אחרת

  . צריך יהיה לפנות את רובן של ההתנחלויות בשטחים, שכשיגיע הסדר

האם באמת אזרחי ישראל יודעים מה קורה . יום-אני רוצה לרדת קצת אל המציאות של היום

צבא מייצר חומת מגן שמאפשרת אני מסכים להגדרה שה? ל"יומית של צה- בפעילות היום

, אבל אני חושב שחומת המגן הזו, לחברה לנהל פחות או יותר שגרת חיים אל מול הטרור

וככל . מנתקת את החברה מהדילמות המוסריות שאיתן מתמודד הצבא, במידה לא קטנה

פחות , ידי חיילי מילואים- ידי הצבא הסדיר ופחות על-שהפעולה הזאת נעשית בעיקר על

] לא נשמע[את מה שבפועל , מבינים, ת חלקים יותר רחבים בחברה הישראלית יודעיםופחו

לא , ל כפלשתיני ולצאת מרמאללה או לצאת משכם"לעבור מחסום של צה. ל"מחסומי צה

, בחלק גדול מהמקרים זו המתנה ארוכה. בשום מקרה, בשום דרך, יכולה להיות חוויה נעימה

אבל לא קוראים את הכלל עם , קוראים את החריגים ואנחנו, לפעמים עם, בקיץ, בחורף

, ממתינים שעות, עם בעיות אישיות לא מעטות שאנשים עומדים, אנשים חולים עם תינוקות

גם אם הן , בדיקות שהן אף פעם לא יכולות להיות נעימות, קשיי שפה, מגיעים למחסום

י בכוונה לוקח את הדבר ואנ, פי כל ההליכים התקינים ומי שלאחר שלוש שעות-מתבצעות על

  .אני לא הולך אל החריג. עשרות אלפי פעמים לעשרות אלפי אנשים, הרך שקורה יום יום

כל מי שעובר יכול להיות מחבל עם חגורת נפץ , החייל שעומד במחסום ומבחינתו, מצד שני

כל כלי רכב יכול להיות . שבא לפוצץ את עצמו או במחסום או באחד ממקומות הישוב שלנו

ומכאן נוצר מצב שהוא כמעט בלתי אפשרי בשני , מבריח מטען, כלי רכב שמבריח מחבל כזה

  . לעשרות אלפי אנשים, בעשרות או מאות נקודות, יומי-ואני מדבר על מצב יום. הצדדים

ניקוי שולי הצירים הוא בחלק מהמקומות . ניקוי שולי הצירים במקומות שהיו בהם מטענים

מבחינתו של בעל המטע שנעקר המטע . ה באיזה שם שהוא רוצהכל אחד יקרא לז, חישוף

זו פעולה בלתי מוסרית בעליל ומבחינתו של מי שחושב שזה , שאותו עיבד במשך שנים, שלו

זה בא , כי אין לו דרך טובה מזאת להבטיח שלא יהיו שם מטענים, ימנע את המטען הבא

ולי את הדברים היותר רכים במציאות ובכוונה בחרתי א, ולכן השאלות האלה. להציל חיי אדם



  . יום- יום, ל בשטחים"יומית שיש בתוך הפעילות של צה- ובהתנגשות היום

הצבא הוא . אבל כל זה לדעתי הוא תוצאה של מציאות שהצבא היום נושא בעיקר הנטל

הפתרונות שהצבא נדרש להם הוא נדרש . יומיות- כמעט הפתרון היחיד להתרחשויות היום

. הבעיה היא בעיה מדינית שתצריך פתרון מדיני. שאיננה בעיה צבאית מעיקרהלפתור בעיה 

. אין לו דרך לתת את זה לדרג המדיני, וכשהצבא נדרש לתת את הפתרון הצבאי בכוח צבאי

אבל הפתרון למצבים האלה לא . ומכאן ישנם מצבים שנראים אצל חלק מאתנו כבלתי פתירים

אולי הוא צריך להיות , הוא יכול להיות מחאה פוליטית, םיכול להיות לא בדרך של סירוב במדי

אבל הוא לא יכול להיות בדרך , מחאה פוליטית הרבה יותר חריפה ממה שאנחנו רואים היום

כי הפקודות הן , של חיילים מביעים את דעתם על הפקודות שמפקדיהם נותנים להם

   .גם אם יש בו חריגים, לגיטימיות והצבא הוא צבא מוסרי

  . אני ביקשתי שתירשם ותקבל את זכות הדיבור? אתה נרשמת לדיון :אריק כרמוןר "ד

אני חושב שמכתב , אם מה שהביא אותנו לכאן זה מכתב הטייסים, ולכן: אמנון ליפקין שחק

אני חושב שהוא איבד את . הטייסים היתה שגיאה של אנשים שהתכוונו לדבר טוב

יטית נעשתה במדים ואני מצטרף לזה שיש בו האפקטיביות שלו באותו רגע שהמחאה הפול

או יש במכתב גם אם לא באופן ישיר הצבעה באצבע על כל האחרים שמבצעים את הפקודות 

  . כאילו הם מבצעים פקודות בלתי חוקיות ובלתי מוסריות

יש מקום במקרה הטוב , אנשים שהמשימות למעלה מכוחם, אני חושב שכפרטים בצבא, ולכן

  . אין מקום לסרבנות קבוצתית של לובשי מדים ,לסרבנות אישית

  .תודה

  . אבי רביצקי' פרופ, אני רוצה להזמין את חברי :כרמון  אריקר "ד

  . שלום לכם :רביצקי אבי 'פרופ

אני חושב שהמכתב הזה והסערה הזו והתחושות של רבים מאתנו היום הם אות אזעקה 

  . גם האזרחית וגם הצבאית, לחברה הישראלית

ההולכים בתלם כל , המסורים ביותר, האנשים הנאמנים ביותר לאורך שנות דור אם מתוך

לא ייתכן , קמו אנשים עם תחושה של התקוממות שמבחינתם מרגישים מים עד נפש, ימיהם



ולכן יש הצדקה הכרחית לדיון . שזה לא יהיה אות אזעקה ואנחנו נעבור על כך לסדר היום

  . ציבורי כזה

אפשר היה לעבור את כל המסלול -כי בלי ללכת בתלם אי, בתלם אם מתוך אנשים שהלכו

המילה סרבן , קמו אנשים שמוכנים לשלם את המחיר ושמעתם כאן את הזעקות. הזה

אנשים שמוכנים שיוטבע בהם אות קין בנורמות של החברה , בחברה הישראלית היא אות קין

ים להאזין ולראות בזה אות אבל אנחנו חייב, אנחנו יכולים לא להסכים איתם, הישראלית

  ]מחיאות כפיים. [אזעקה

לא , אני רוצה לדייק בדבריי כחוט השערה ולכן אנא, אני מאוד נרגש, יש לי מאוד בקשה

אני לא מרגיש את זה כמין . בקשה אישית, אם אפשר. קריאות ביניים ולא מחיאות כפיים

  . הרצאה רגילה

, חוץ מהדברים המובנים מאליהם, אזעקה ואז יש לשאול כיצד הגענו למצב הזה שיש אות

לרבים , שיש לנו, שאנחנו מדינה ללא גבולות, שאנחנו נמצאים במצב של מאבק ומלחמה

בכל , קרע פוליטי, קרע תרבותי, שיש בקרבנו קרע אידיאולוגי, חוסר תקווה פוליטית, מאתנו

  . ואני רוצה להגיד עוד שלושה דברים, זאת מעבר לדברים האלה

חלק מהעם ועכשיו לא חשוב אם הוא צודק או לא . ידי רות גביזון- אשון כבר חודד עלהדבר הר

או בחצי לב או , חלק מהעם אינו מזדהה לא, 20%ולא חשוב אם הוא חצי או רבע או , צודק

מזה שנות דור משרת ונאמן , והחלק הזה. חלק מן העם. עם היעד של המאבק, בלב שלם

קשה לי למצוא אח ורע באומות , נאמנות חריגה בציבור, חושב אני, ודבק וחורק שיניים ומגלה

שנה אינם מזדהים עם המטרות הפוליטיות ומשרתים  30 - העולם לכך שאנשים למעלה מ

ואותו חלק מן הציבור שלא . שישה חודשים, כמוני, או אחרי מלחמת לבנון, חודשיים, חודש

או לכולן או , הגדול מתנגד להןגם מגן על ההתנחלויות שחלקו , חשוב עכשיו מה גודלו

יש לו משמעות סמלית אבל אין לו , והסירוב הוא סירוב שולי בחברה הישראלית, לחלקן

  . משמעות סטטיסטית

, ייתכן שאין לזה אח ורע ואם יחידים בקרבנו החלו להתפקע ואני לא בינם –ואני חוזר ואומר 

לצערי במובן זה , ך בקרוב לצבאאבל לצערי בני יל, אני כבר לא משרת, אני אינני מסרב



אם יחידים בקרבנו החלו , אבל במובן זה, לא במובן זה שאני רוצה שישתמט, שחייבים לשרת

אנחנו צריכים להקשיב והגורם הראשון הוא אם כן העובדה שאנשים דווקא , להתפקע

 כדי, אנשים שמרגישים שהם מוכנים לשלם מחיר אדיר. דבקים וחורקים שיניים, נאמנים

  . אבל לאו דווקא כדי שיהיה בית גדול, שיהיה בית לאומי

שאין , כאן כולל גם שלי, הגורם השני הוא התחושה של רבים מאתנו, יה היאיהשאלה השנ

  ].מחיאות כפיים. [נושמת ובועטת, רית חיהאאופוזיציה פרלמנט

אז , רוך הואאני פוחד שאני אתחנף אליכם ואני רוצה להיות נאמן רק לעצמי ולקדוש ב, תראו

  . תנו, אם אפשר, אנא

התחושה של אנשים שאין נתיב דמוקרטי . נושמת, בועטת, רית חיהאאין אופוזיציה פרלמנט

התחושה שהאופוזיציה , זו תחושה גם שלי, ביטוי לגיטימי לדעתם, נהיר לכעס

היא לא ממלאת את תפקידה לקרוא בגרון ומעבר , היא רופפת, רית היא רופסתאהפרלמנט

אני מוצא את , מגלים אסקפיזם, שלווים, התחושה שגם חלק גדול מאנשי הרוח שקטים, לזה

זו התקופה הראשונה מאז שעמדתי על דעתי הפוליטית שייתכן שאני אהיה , זה גם אצל עצמי

של , יש תחושה של בריחה. בבית ויהיו חדשות הטלוויזיה ואני אשאר בחדר העבודה

. להיות אנשי הרוח והם אינם מציגים אלטרנטיבהגם אצל אלה שמתיימרים , אסקפיזם

גיבור , אלא רק גיבור, רי וגם לא נביאאותחושה כזאת שגם לא מלך במובן הפוליטי פרלמנט

שגורם שאנרגיה תהיה מנווטת לכיוונים שאינם  –לטוב או לרע  –זה גורם שני , שוב, צבאי

  . אבל אני מבין את זה, זהאני אינני מצדיק את , ריים הדמוקרטייםאהכיוונים הפרלמנט

והכי , האוויר נמצא כאן-מכיוון שמפקד חיל, וכאן. חלקם, וזו הרטוריקה של מנהיגינו. שלוש

, כך-כך להגיב והוא מן הסתם יבלע אותי אחר-נוח לדבר ישיר ויהיה לו הזכות והחובה אחר

להכיר אותו בלי , אני רוצה לומר למפקד שאני מניח שישנם טייסים שכאשר קראו את דבריו

שאלו את עצמם האם מפקדם יש לו רגישות מוסרית , אבל כאשר קראו את דבריו, אישית

  . אנא, אנא]. מחיאות כפיים. [מספיקה

אבל לא לתוכן , אתם אחראים לביצוע –ואולי אפילו מישהו שחשב שאם מפקד אומר לטייסיו 

לה אם היה צריך לעשות אני לא נכנס לשא, ושוב, ילדים 11וגם אם לאחר שנהרגו , המטרה



גם אם עשית את המעשה הכי , ילדים 11אבל עצם העובדה שנהרגו , את המעשה או לא

אז יכול , ישן טוב בלילה, אגב, גם אני, תשנו טוב בלילה –אם המפקד אומר להם , מוצלח

אבל הוא יכול היה לחשוב , לא החייל מכיר ולא אני, כי את האיש לא, לא האיש, להיות

, האלה מבטאים אטימות מוסרית כי הוא יכול לשלול את השאלה האם רק יעילות שהדברים

  ?פי המהות- פי התוכן ולא על- לא על, פיה נמדד הטייס-על

, אפילו אם בפעולה צודקת, אני חושב שאני הייתי רוצה שבני שישרת בצבא ידע שמפקדו

ן בפעולה שהיא שנויה לא כל שכ]. מחיאות כפיים. [אינו ישן טוב בלילה, ילדים 11נהרגו 

  . גם כשאנחנו נאלצים לעשות, שידיר שינה מעינינו ומעיניו, אפילו בפעולה הכרחית. במחלוקת

, ואמנם טייס אינו רואה את המכלול ולכן יכול להיות שיש בעיות לגבי הביצוע וכושר השיפוט

לא , מכריעאנחנו חינכנו ותמיד שמענו שהאדם . אפשר לומר לו שישעה את אישיותו-אבל אי

האם האדם הוא זה אשר ? לא לכל האנושיות? והאם האדם הכוונה רק לתפקוד. המטוס

  ? מרגיש רק מכה קלה במטוס, מוצדק או לא מוצדק, ילדים 11כאשר נהרגים לאסוננו 

העובדה שאנשים  –האחת , מעבר לסיבות הרגילות, אני חושב, שלוש סיבות אלה, אם כן

כי יש כאן בחירות בארץ , ני קורא להם להמשיך לשרתשנה משרתים וא 30 -למעלה מ

העובדה שאין אופוזיציה , שתיים, והממשלה שלא בחרתי אותה והיא ממשלתי, הזאת

  . אני חושב מכריזים את העניין, רית שמבטאת ושלוש דברים של חלק ממנהיגינואפרלמנט

נגד לסירוב ובלבי פנימה אני מבחינה ציבורית מת. אישית, עכשיו אני רוצה לומר כיצד אני חש

  . יש לי פינה חמה לאנשים האלה שאני חייב לדבר נגדם ואסביר למה אני מתכוון

 -מזה למעלה מ. אני מתנגד מסיבות שאין לי זמן להאריך בהם אבל שתיים הן ברורות לגמרי

בעיקר מן הימין הדתי ובעיקר מקרב רבני , שנה אני נאבק נגד אנשים מהימין הישראלי 20

שבעיני הוא מצפון דתי , אשר קוראים לסירוב מכל מה שהם רואים כמצפונם הדתי, ע"יש

שיש כאן , ואני נאבק ואני אומר להם שכיוון. תקף, אבל בעינם הוא מצפון דתי אמיתי, שגוי

אפשר ליצור את הדמורליזציה הזאת אם אני -אי, אנחנו חיים בדמוקרטיה, הנהגה נבחרת

מי שאין לו קו אדום מוסרי . דע שלכל אדם יש קו אדום מוסריאני יו, מסרב וגם אתה מסרב

כל עוד זה לא יעשה , אבל אני חושב שתפקידי לעשות מאמץ ככל האפשר. הוא נבל



מכיוון שאני לא מוכן למחיר של שבירת הקו , לדחות את הקו האדום, דמורליזציה של אישיותי

, מבחינה ציבורית, לכן. ותר לסרבלי מ, כי אם לזה מותר לסרב. האדום שהוא פירוק החברה

אינני יכול לקבל את הדברים ואני זוכר את הימים שחיילים מן הימין פינו בניגוד למצפונם 

אנשים בימית ולאחר כמה חודשים חיילים מן השמאל שירתו בניגוד להשקפתם או למצפונם 

  . בלבנון

  . אפשר לעודד זאת-אי, אפשר-אי, לכן זאת סיבה ראשונה שאני חייב מבחינה ציבורית

אני רק רוצה לנסח את זה בניסוח של המסורת , ידי אמנון ליפקין שחק- וזה נאמר על. שתיים

. קנאי מצפוני, קנאי יכול להיות קנאי דתי. יש במסורת יהודית מושג של קנאי. היהודית

אז הפסק , אבל מה שנאמר שאם הוא בא לשאול. והקנאי לפעמים יכול להפר את הנורמות

אז , כאשר יש לי איזה זעקה מצפונית לאיזה שהוא כיוון שהוא, לאמור. כה ואין מורין כןההל

אבל לעולם לא אומרים , לא לציית –יכול להיות שמה שהזעקה המצפונית שלי כופה עלי 

כשמדובר על דרכי ניהול , המצפון בהקשר הזה הוא לעולם אישי, מכיוון שלא, לאחרים

היעדים הפוליטיים שעליהם אנחנו הולכים לבחירות , גביזוןהמלחמה לא כמו שאמרה בצדק 

אני יכול . המצפון הוא אישי, מדובר על השאלה של המצפון, מדובר. ואני כל פעם מפסיד

זה המושג של הלכה ואין מורין , אתה חייב לי שהמצפון שלך יהיה כך –להגיד לאריק כרמון 

  . ים על הבסיס של מצפון יחידלכן אינני יכול לקבל שאנחנו מתארגנ. כן לאחרים

יש הערכה ואפילו אני , יש כבוד, יש פינה חמה, אני לא אכחד שבסתר לבי יש נימה, מצד שני

ייתכן שנכדיהם יהיו גאים בהם יותר מנכדיהם של , אומר דברים שקצת מחלחלים אותי

ביל זה אני צריך בש. ייתכן. תפסיקו. יש לי ספק כזה, העומדים והיושבים על הבמה הזאת

אני מתנגד  –אני אומר , שוב, ואני, אבל כבר ראינו דברים כאלה. שנה 70פרספקטיבה של 

חברה צריכה … כי אני חושב שמי ש. אבל יש לי הספק הזה, ואני חש את הקרע הפנימי, ואני

  . להרשות לעצמה אולי אפילו חייבת שיהיה בפניה מישהו שלא הולך בתלם

ואני . גם סרטר הוא צרפת –גול ידע להגיד -יותר גדול ודה" בוגד"באותם ימים היה , סרטר

גם מבחינת העמדות שלי בתוך החברה הישראלית וגם , לא רק מבחינת הגדולה. לא סרטר

שאמר את הדברים הקשים ביותר נגד , אבל גם סרטר הוא צרפת וגם ברטרנד ראסל. הם לא



וגם אמיל זולא היה צרפת וגם  …גם ראסל היה צרפת וגם בריטניה וגם, הצבא ונגד הממשל

  . גם הוא היה ישראל, שהתנגדתי לסירוב שלו', ישעיהו לייבוביץ

אני שומע . אני שומע כאן זעקה, אני סבור שהחברה צריכה להקשיב… אני, לפיכך… לפיכך

  . כאן קריאה לחלץ אותנו מן המצב הבלתי אפשרי הזה

אני אומר , אבל אני מקריא, די אויבינוהרבה בי, קצת בידי הממשלה. והרוב לא מסור בידינו

יש לנסות , יש להתנגד למעשים של סירוב בצבא –כולל למפקדינו וכולל למנהיגינו , לכולם

. אני מחנך לשרת ולא לסרב. לדחוק את הקו האדום ככל האפשר ואני לא הגעתי לקו האדום

שים את זה על בעיקר של אנשים שעו, זאת לא בגידה אלא זעקה, אבל יש להקשיב לצעקה

אני מתנגד . דעת המחיר שהחברה הישראלית הטביעה בהם בשבועיים האחרונים אות קין

  . אינני טובע בהם אות קין, להם

  . תודה רבה לאבי רביצקי :כרמוןר אריק "ד

אז אני מוצא לנכון לעשות איזה אינטרמצו , לא כל אחד נחון במידת החן והחביבות של אבי

  . ליושבים כאן, לכולנו, תקצר ולהעיר שלוש הערו

אין לכם מדינה אחת . אנחנו כולנו באים ממציאות שבה סדר היום שלנו הוא בלתי אפשרי

נהגנו לומר שבערב חדשות הבוקר הם . כך כבד- כך עמוס וכל- בעולם שסדר היום שלה כל

זאת מציאות שמאוד מקשה על הדיבור . זאת מציאות שבהכרח מעוררת אמוציות. היסטוריה

  . ההתפרצויות הן טבעיות, לכן. ול ועל הניסיון לברר דברים באורך רוחהשק

שתי הערות לפני שאני אבקש מהאלוף דן . סובלנות כאן, אני חוזר על הבקשה לגבי סובלנות

  . חלוץ לשאת את דבריו

ואני רוצה פה לחזור על דברים , אני חושב יחד עם זה. אני מאוד מעריך ומעריץ את אומץ לבו

אני חושב שלובשי המדים צריכים לייצג עבור כולנו את אותו , נון ליפקין שחקשאמר אמ

הרבה מהטחות המוסר . לבין מה שקורה בפועל, מחסום שאנחנו יוצרים בינינו לבינם

שהיה כדאי שנדע יותר , אולי אחד המסרים שנוכל לנסח כאן. ידיעה- וההאשמות נובעות מאי

  . ואני מזמין אותך לדבר, דן, מודה לךאני . על תהליכי ההתחבטות וההתלבטות

  .OK, דקות 12: דן חלוץ



, דקות יקשה עלי להעביר את כל מה שאני רוצה להעביר ובכל אופן פטור בלא כלום 12 -ב

  . אפשר-אי

ל "מאחר ואני לובש המדים היחיד באישור הרמטכ, האוויר- אני לא עומד כאן רק כמפקד חיל

  . ל כולו"יצג של צהאני רואה את עצמי כמי, באתי לכאן

ולהשאיר אותו דווקא , אני ברשותכם מבקש לא להתייחס לאירוע המכתב של הטייסים

כך של הטייסים עצמם או של יפתח ספקטור שיושב כאן מולי שהוא חבר - להתייחסות אחר

, ואין לי עם אף טייס מן הטייסים שום חשבון אישי]. מחיאות כפיים. [האוויר- ומורי ורבי בחיל

, רק הרבה הערכה וחלק מהם הובילו אותי במלחמות הקשות של עם ישראל. ך הואנהפו

וכל מה שהם חרטו על דגלו . ויש לי הרבה הערכה לאומץ לבם ולמה שהם עשו, שנה 30לפני 

  . האוויר יישאר שם- של חיל

ידי אמנון ליפקין שחק ואנחנו נמצאים במאבק -נאמר כבר על –מוסר וערכים זה דבר יחסי 

של בחירה בין אלטרנטיבות פחות טובות ואנחנו , ד של בחירה בין ערכים מנוגדיםמתמי

. צריכים לבחור את הפחות גרועה מתוך האלטרנטיבות הפחות טובות בפעילות המבצעית

  . יומית בעשייה שלנו- ואנחנו מתלבטים התלבטות ארוכה ויום, ואנחנו

את הרושם שידו קלה על ההדק ולבו האוויר יצר בעיני מי מן האנשים -ואם מפקד חיל… ואם

, לא, לא, רגע. או שהוא לא מכיר אותי או שהוא לא מבין אותי, גס באנשים אז אחת משניים

אני לא אשתמש אפילו במינוח הזה בשביל להתחמק מלענות , דבריי לא הוצאו מהקשרם. לא

-ל יום"על השאלה הישירה מה אמרתי לאחר שאני אתאר את התהליך שאנחנו עוברים בצה

  . אולי חלק מן הדברים יתבהרו, שעה-שעה,יום

גם , אני לא אתייחס אליהן, השאלות המדיניות. יש נושאים כאן שמחוץ לדיון שלי, קודם כל

, ואנחנו כצבא. אני לא אתייחס אליהם, אם יש לי דעה וחלק חושבים שהם גם יודעים אותה

 36ת ישראל ואני חייל כבר אנחנו צבא של כל ממשלה שנבחרה באורח דמוקרטי במדינ

  . שנים אני חייל של כל הממשלות שנבחרו במדינת ישראל 36 - אז ב, שנים

הגעתי אל  –קודם כל את הזכות לכל אחד להגיד , האוויר-ואני מדבר על חיל, האוויר- יש בחיל

צר קו אדום פשוט יו. זה קו המוסר, לבן-אני קורא לו קו כחול, ואני לא קורא לו קו אדום. הקו



  . קונוטציה שההקשר של הקו הזה הוא צבוע בדם והוא לא בהכרח צריך להיות צבוע בדם

ואני אומר שעד הרגע ! חובה. יש חובה לסרב לפקודה בלתי חוקית, ולכל קצין, ולכל חייל

שקיבלתי או ניתנה לי או , לא מצאתי ולו מקרה אחד בתוך תקופת החיים שלי בצבא, הזה

מי נתן , ראוי שנברר למה, שאם מישהו ביצע פקודה בלתי חוקית, נתתי פקודה בלתי חוקית

  . אותה ונעמיד אותו לדין

לא לקחת פטרונות , ואני מציע דרך אגב? איזה התלבטות אנחנו עוברים… איזה התלבטות

כי כשקבוצה אחת מגדירה שהיא המוסרית והיא . לא לקחת פטרונות על מוסר. על מוסר

כל האחרים גם הם לא מוסריים ואני מציע להיזהר זהירות רבה היא הגדירה ש, הסמן למוסר

מלקבוע את זה . מלקבוע את זה, ל הם לא מוסריים"מלקבוע שאחוזים ניכרים מלוחמי צה

אבל יש הרבה . אין שר מוסר בישראל. בדעה של קבוצה שחושבת שהיא יותר מוסרית

שלנו ואני אינני משווה את  ההתנסות, החינוך שקיבלנו, היהדות –יסודות למוסר הישראלי 

  . עצמנו לעמים אחרים

גם צריך לראות את , והוא יסביר אולי אחרי זה חלק מן האמירות? איזה תהליך אנחנו עוברים

אני אמרתי את מה . הן לא הוצאו מהקשרן, לא הקשר, באיזו סיטואציה הן נאמרו, האמירות

  . שאמרתי

ואנחנו , מסודר מאין כמוהו, מורכב, ארוך ל עובר הוא תהליך"תהליך התכנון המבצעי שצה

שהם ייצוג , מעורבים בו הרבה מאוד אנשים. עוברים אותו כל יום ויותר מפעם אחת ביום

ל יש איזה קבוצת אנשים "אני מניח שאף אחד לא חושב שבצה. הולם של החברה הישראלית

מעיר פיתוח , רהם באים מן הקיבוץ ומן הכפ, הם באים מכאן, לא, שבאים ממקום מסויים

אין כאן איזה . עולים חדשים ואנשים ותיקים, דתיים וחילוניים, אשכנזים וספרדים, אביב- ומתל

  ...אנשים בעלי דעות שונות, יש הטרוגניות רבה, הומוגניות

  ? וכמה ערבים יש באולם :מהנוכחים

  ?כמה ספרדים יש באולם :מהנוכחים

  . אני :דן חלוץל "רא

  ? ש באולםכמה נשים י :מהנוכחים



  . אז אולי זה אני היחיד? היחיד, מה לעשות, אני :דן חלוץל "רא

אנחנו עוברים תהליך מבצעי סדור שבו אחת שהוחלט , אנשים הטרוגניים בעמדותיהם

  . ואני אתייחס לסיכולים ממוקדים כי לדעתי חלק מהנושא התייחס לזה… שאנחנו צריכים

מה זה , ה מבצעית שהאלטרנטיבה גרועה יותראנחנו עוברים תהליך ארוך ומשהגענו למסקנ

. זה מחיר האלטרנטיבה. את המחיר ישלמו היושבים באולם –קרי ? אלטרנטיבה גרועה יותר

הם אלה , כמובן באופן מטפורי, היושבים באולם, מחיר האלטרנטיבה שאם לא יעשו את זה

  …ולכן. שישלמו את המחיר

  ! מספיק :כרמון  אריקר "ד

    …ם ישלמו את המחיר וכשאנחנוה :דן חלוץל "רא

  . אתה לא עוזר לי כשאתה מנסה להשתיק אותם :אריק כרמוןר "ד

  . תפסיק להגיד את זה :מהנוכחים

השאלה היא שאלה של אלטרנטיבות וכשאנחנו מגיעים להחלטה לעשות את  :דן חלוץל "רא

אני תיכף . המזערי, אז אנחנו מחפשים את האמצעי שיעשה את הנזק המזערי, הדבר

  . דקות 12 - אולי זה ייקח קצת יותר מ. לאט-אבל לאט, אתייחס לכל מה שתבקשו

הגענו . אם צריך, אפשר לשלוח כוח קרקעי שיעשה את זה? איזה אלטרנטיבות עומדות

, אני יוצא מנקודת המוצא הזו ואפשר לשלוח כוח אווירי שיעשה את זה, למסקנה שצריך

  … ק ואפשר לשלוח מטוסובתוך הכוח האווירי אפשר לשלוח מסו

, והתהליך שאנחנו עוברים הוא תהליך מסודר שעובר את כל מערכת המחליטים בצבא

, אם לא בכולם, מקצינים בדרג הזוטר ביותר ועד הדרג הבכיר ביותר בצבא וברוב המקרים

  . קודם כל, זה התהליך. את אישור הדרג המדיני

ואם , אנחנו מעירים, האלה אנחנו מתחקריםמעת לעת אנחנו עושים טעויות ואת הטעויות , כן

, אפשר-אי… אפשר-אי. אז מטפלים בזה טיפולים יותר חריפים, ויש מקרים קיצוניים, צריך

מי שלא עושה גם לא . כי מי שטועה זה מי שעושה. ואני מציע לא להפוך את הטעות לעיקר

אנחנו . חק האחריותכלל בין אלה שיודעים יותר לאלה שיודעים הוא מר- ההבדל בדרך. טועה

אנחנו יודעים הכי טוב במקצוע שלנו ואנחנו מתלבטים . אנחנו לא יודעים יותר, רק יודעים



  . יומית-התלבטות יום

אחרי . האוויר-אני מדבר רגע מה מותר לטייס בחיל, כשאני מדבר על התלבטות, עכשיו

עדיין את הזכות  יש לו, ונתנו לו הוראה לעשות פעולה, "טעו לכל אורך הדרך"שמפקדיו 

לא , שמשהו שונה ממה שהוא יצא איתו לדרך, כשהוא הגיע למקום וראה שהנתונים השתנו

הוא צריך , כשיגיע לקרקע ויתחקרו אותו, אבל הוא צריך להיות צודק בדיעבד. לעשות

הוא , הוא לא יעשה, להסביר למה הוא החליט לא לעשות ואם יימצא שהיתה סיבה מוצדקת

  . לא יטופל

ל אולי לשני "אני אמרתי את מה שאמרתי ומייחסים הרי את כל חוסר המוסריות של צהכש

אז אמרתי שאני ישן בשקט משום האמונה שלי , או לבעיה הרגשית שלי, המשפטים האלה

הוא לא . בניקיון תהליך קבלת ההחלטות, ניקיון התהליך המבצעי שאנחנו עוברים, בנקיות

שיקול זולת לעשות את המאמץ המרבי מצד אחד להשיג ידי שום -הוא לא מוסת על, מוסת

של שני ... זה הדבר שאנחנו עובדים עליו. לא לפגוע בחפים מפשע, ומצד שני, את המטרה

אני גם מפקדם של . כשאמרתי שאני ישן בשקט צריך לזכור את הרקע, אני ישן. העמים

  . אנשים

מה מרחב ההחלטה , ת נתונה להםאיזה סמכו, אני יודע מי האנשים שיושבים בתאי המטוסים

נותן לי את הביטחון שאנחנו עושים , יחד עם האנשים שיושבים בקצה, שלהם ולכן התהליך

, בשביל להקטין את הפגיעה במי שלא צריך להיפגע, האפשרי! את המירב, את המירב

  .בחפים מפשע

שהם  אני מצפה מהטייסים שברגע. סוגיית ההתלבטות והכנף עם הפצצה והמכה הקלה

- וכשנוכל לקיים דו, מאוד מורכבת, צריכים לעשות את המשימה והמשימה הזו היא מורכבת

אפשר יהיה להציג כאן את מאות המקרים של ההתלבטות שנגמרה , שיח קצת יותר ארוך

אני לא יודע מה היו המחירים של ההחלטות ! בהחלטה לא לעשות, בהחלטה לא לעשות

מיד על הקשר הישיר בין ההחלטה שלא עשית לתוצאה כי אני לא יודע להצביע ת. האלה

  .בתוך מדינת ישראל, שהתקבלה פה

, רק אנחנו לא מפרסמים את זה, הכל מתועד, סרטים, מאות מקרים, אבל יש עשרות מקרים



אני מדבר , האוויר- ואני לא מדבר רק על חיל, יומי על ביצוע של כל אחד ואחד- זה לא דיון יום

אני יוצא מנקודת המוצא שצריך לעשות את , ועוד פעם. ל"מים של צהעל כל הלוח, על כולם

מה שאמרו לנו לעשות כי הדיון על אם צריך או לא צריך הוא מחוץ למגרש הצבא בהקשר 

, אנחנו צריכים למצוא את הדרך איך לעשות אותה, אבל אחת שקיבלנו משימה. הפוליטי שלו

בחור איזה משימות עושים ואיזה לא עושים כי אם אנחנו נתחיל ל. לא איך לא לעשות אותה

צריך , הוק-טייס בלק. אז אני אתן לכם רק דוגמה אחת, לפי שיקולים זרים לעשיה הצבאית

פעם אחת לעשות טיפול  –המשימה יכולה להיות אחת משתיים . להטיס מחלקת צנחנים

, משימהעל אותה , אז יהיה טייס אחד. ממוקד ופעם אחת לפנות התנחלות בלתי חוקית

שיגיד שהוא מסרב לה בגלל שהוא חושב ככה והשני שהוא מסרב לה בגלל שהוא חושב 

  . הוק-הטסה של מחלקת צנחנים במסוק בלק. על אותה משימה בדיוק. אחרת

להחליט החלטות , בתוך מערכת היררכית צבאית, איננו יכולים לתת את ההרשאה למישהו

, רק להחליט החלטה שהגיעה לקו מצפונו לקוםהוא יכול . מה הוא עושה ומה הוא לא עושה

על זה אין לאף . וללכת לעשות את מה שהוא רוצה במישורים האזרחיים המותרים, לעזוב

הם באים . הם אנשי מילואים, האוויר- במקרה בחיל, והרי חלק ניכר מאנשינו. אחד שום הערה

  . מן האזרחות וחוזרים אל האזרחות כדבר יום ביומו

אל אנשיי על הרקע וצריך לזכור את , דיברתי אל אנשיי, י על המכה ועוד פעםכשדיברת, לכן

, אנשים חפים מפשע 13שבה נהרגו , הרקע הוא שלאחר התקיפה של סלאח שחאדה. הרקע

הפכו טייסי , בגלל טעות ואנחנו אמרנו שזה קרה בגלל טעות והתנצלנו על הטעות שקרתה

מיילים -שלחו אי, ריססו כתובות על מכוניותיהם. ליעד להתקפה תקשורתית, האוויר ליעד- חיל

ואני סברתי שלא הם צריכים לעמוד בפרונט של . לטייסים המבצעים כי מכירים אותם

  . המתקפה הזאת

השקט לא נובע באמת מכמה אני ישן . למה אמרתי את מה שאמרתי הסברתי באשר לשקט

כמות שאני ישן וגם להיות וכמה ומכמה אני מוטרד ואני לא מאחל לאף אחד לישון את ה

אבל הוא מבטא את האמונה שלי באיזה תהליך סדור מדינת ישראל . מוטרד כמו שאני מוטרד

  . בהקשר הזה. עובדת והצבא עובד



הם . יהיו מרוכזים בביצוע משימתם, כשהם הולכים לבצע את המשימה, אני רוצה שהטייסים

אבל הם . לאור התוצאות, תייסר אחרייכולים להתלבט לפני בחדר התדריכים והם יכולים לה

כי אז גם את . ים להתלבט ולהתייסר תוך כדי הצורך להיות מרוכזים בביצוע משימתםלא יכול

  . נעשה לא טוב, הדברים שנרצה לעשות על דעת כולם

אני חושב שיש סוג של טעם לפגם שהדיון הציבורי רואה בצבא שק , כשמדברים על מוסר

ר אם לא את כל אנשי אבל אני כמייצג חלק ניכ, לא באופן אישי, אני, החבטות שלו ואנחנו

מרגיש שהצבא הוא במובנים מסויימים שק , פה שאני עומד אני בשם כל אנשי הצבא, הצבא

ידי לובשי -לא על, ידי אנשים אחרים-החבטות לוויכוח שצריך להתנהל במקומות אחרים ועל

ופרגמנטציה של הצבא היא לדעתי אחת הסכנות הכי גדולות שיכולות לעמוד בפני . מדים

אני . פי אמונתה- יצירת קבוצות שכל אחת תפעל על –פרגמנטציה במשתמע , ישראל מדינת

  . חושב שעל הדבר הזה יש קונצנזוס רחב בכל הציבור

אז לא על רוב קולות אנחנו , האוויר- ואני בעקבות המכתב עובר בכל חיל, האוויר-בחיל

צת אנשים וראוי ידי קבו-נאמרו הדברים על, קובעים אם צעקה היא נכונה או לא נכונה

לכל אחד יש , האוויר לכל אחד יש את הזכות-בחיל. שהדברים ילובנו במקומות המתאימים

אין . האוויר הוא פתוח-השיח בחיל. עד כאן, האוויר-מפקד חיל –את הזכות לקום ולהגיד 

, עלו לדיון לא פעם אחת, נושא שלא עולה לדיון וגם הנושאים האלה של מוסר וערכים

  . הם היה צורך לדון בזהבמקומות שב

הדיון האמיתי בעניין הזה כנראה צריך להתקיים בחברה הישראלית ולדעתי שיתקיים , עכשיו

בסופו של דבר הצבא הוא מוציא לפועל את המדיניות שהחברה . בחברה הישראלית

ואנחנו נבצע את . אמרו לנו לבצע, שהם הממשלה הנבחרת, דרך נציגיה, הישראלית

ובמקום שירצו לשנות את המדיניות ישנו גם , ללא כחל וסרק. ללא כחל וסרק המדיניות הזאת

אנחנו יכולים לבצע אותה ואנחנו נשתדל , אנחנו לא יכולים להכתיב מדיניות. את המדיניות

, וחשוב להעביר את המסר הזה, בידיעה, לבצע את המדיניות הטוב ביותר שאנחנו יכולים

וסולם הערכים שלי איננו שונה , היא ערכית, מוסריתהיא , שההתלבטות שלנו היא ארוכה

לדעתי , של מי שקורא קריאות והוא אותו סולם ערכים, מסולם הערכים של מי שקורא קריאות



  …גדלנו באותם מקומות והתחנכנו באותם מקומות

  . ראש-כך אני אענה אם יתנו לי רשות מהיושב-אחר? סליחה

   .ועד כאן

שאני לא אטעה אם אני אומר שאין עוד אומה שבה גנרל מופיע אני חושב  :אריק כרמוןר "ד

  . הרב יובל שרלו]. מחיאות כפיים. [בדיון כזה ומדבר בצורה כזאת ואני מודה לך

  . ערב טוב, שלום :הרב יובל שרלו

הוא עיקרון שאחד היישומים שלו בדיון המוסרי הוא בכך , כך קשות אחרים-קשות עצמך ואחר

כשהוא עוסק בסרבנות מצד , לאמור, רי צריך לחוות את חוויית הראישהמתדיין בדיון מוס

לא יכול , מי שמחה כנגד הסרבנות בחוות גלעד. אחד הוא צריך לעסוק בסרבנות בחוות גלעד

למרות שכל אחד רואה את הדברים , מסיבות של, להיות מי שתומך בסרבנות מהצד השני

, אני אומר את זה גם כלפי חבריי, שניה, לפיאני אומר את זה כ. מצד שני וגם לכיוון ההפוך

  . איננו בר שיח להתנגדות לסרבנות עכשיו, שמי שתמך בסרבנות בחוות גלעד

, מי ששומע את האזעקה החמורה ואני שומע אותה היטב, אבי, הרי הוא על האזעקה

צריך לשמוע היטב את האזעקות של , שנשמעת במכתב הטייסים ואלה שהצטרפו אליהם

את הצלקות הקשות של שלוש השנים האחרונות ושל , על גבם, ושאים על גביהםאלה שנ

האלמנות והיתומים בישובי יהודה ושומרון , הפצועים, כמות ההרוגים, האינתיפאדה הקודמת

האמת היא שהיום בערים זה אפילו גם יותר והזעקות האלה , אלא בעיקר, וכן לא רק שם

צריך לשמוע את , חנו דנים בהתמודדות איתהצריכות להישמע כתופעת ראי שכאשר אנ

  . ואת האזעקה העצומה משם… האזעקה העצומה מכאן ואת האזעקה

נוחות מהרכב הבמה ומהעובדה שבבמה לא משתקף פה -צריך לחוש אי, מי שחי בחוויית ראי

צריך , ראי של הצדדים כולם והם לא מיוצגים כאן נכון ומי שמשתתף בדיון מוסרי בחוויית ראי

כשם שהוא נתן למישהו , תת לי לדבר גם אם אני אדבר דברים שלא יהיה לו נוח לשמועל

  . אחר דברים שהיה לו נוח לשמוע

מחויבות עמוקה למוסר , מצד אחד. אני מבין שגבולות הגזרה של הדיון הם בעצם כאלו

בחובה לסרב כאשר מדובר בפקודה בלתי חוקית , לא בזכות ולא ברשות, והכרה בחובה



לפי מה שהבנתי ממחיאות כפיים , אלא אני חושב שרוב היושבים פה, לא זו בלבד. ילבעל

חשים תמיכה עצומה באופי האישיות הנכונה לעמוד כנגד עמדות , ואני הצטרפתי אליהם

מייקרים מקצועיים או - ובלבד שהם לא טרבל] לא ברור[, להתייצב ולשלם מחיר, רגילות

אבל הערצה עצומה וחברה . אתייחס לזה בהמשךמנצלים את הבמה לעניין אחר ואני 

היא קודם כל חברה שסופה , שאיננה מעריצה את אלה שעומדים ומצליחים להתייצב נגדה

הבינוני הוא כמעט מובטח ומעבר לזה אני חושב שאם אנחנו מדברים על המשך מוסר 

  . אלה היו הנביאים, הנביאים ועם ישראל כהמשך הנביאים

אם לא , של רוב מוחלט של היושבים כאן, כמה שאני מתרשם, י חושבאנ, ההכרה, מצד שני

, שיטת ממשל זה עניין אחר, היא הכרה עצומה בדמוקרטיה לא רק כשיטת ממשל, של כל

יש הוגנות של , יש הוגנות של רוב כלפי מיעוט. של ההוגנות, אלא כיסוד מוסרי של הקיום

ייחסים לדמוקרטיה לא רק אמצעי טכני ואני חושב שרוב היושבים פה מ, מיעוט כלפי רוב

  . לניהול מדינה

וזו בעיקר רוב השיח שאני אנהל פה יהיה מבחינה מסויימת , בין שני גבולות הגזרה האלה

יש מצב שבו אנחנו באמת , כלומר. יש צורך להכריע, אבי, אני חושב, בין השיח, עם אבי

יש צורך , אבל בסופו של דבר ,חשים אמפתיה לעניין הזה ומעורבות בעניין הזה וכדומה

, מי שסובר. להכריע כי מדובר בשאלה שמסכנת את החברה הישראלית לכל צד שלא יהיה

את החברה , לא ויכוח כזה או אחר, יש מי שסובר שהיא מסכנת ממש סכנה קיומית

אם נצליח להוריד . הישראלית לכאן ויש מי שסובר שהיא מסכנת את החברה הישראלית לכאן

יש , אבל כיוון שעוצמת הדציבלים היא כזו, ת הדציבלים אני חושב שיהיה יותר טובאת עוצמ

צורך להכריע ולא ניתן לנקוט בעמדה שהיא מציגה את הצדדים ואת האמפתיה לכאן ואת 

  . כי בסופו של דבר יש צורך לקבל הכרעה מאוד מאוד משמעותית חברתית, ההתלבטות לכאן

, מה עמדתי ביחס למעגל הממוקד, גבולות הגזרה האלהבין ש, אני אומר מה אני, עכשיו

לאחר מכן לגבי החברה הישראלית ולאחר מכן , של מכתב הטייסים, ממוקד בהקשרים האלה

דקות  12דיון מוסרי מצריך שנים ולא , פרקים- אני אומר את עמדתי בראשי. לגבי האחריות

  . אז לכן אני רק אומר את עמדתי בראשי פרקים, שהוקצבו לי



כאשר אתה מבין שאת עוצמות האזעקה לכאן ולכאן והבעיה , אני חושב שמהותית, ף"אל

, לא אכבס מילים, לחסל, אני חושב שהשיקול המוסרי בדבר סירוב לעשות, לכאן או לכאן

זו . השיקול המוסרי הוא לחסל אותו, לחסל מנהיג מחבלים תוך סיכון שייפגעו חפים מפשע

קודם כל , לכן. אני אומר אותה כרגע בראש פרק, צדיק אותהעמדתי המוסרית שאני מוכן לה

ואני חולק עליו , המכתב? איך נקרא לזה, אני חולק על מכתב הסרבנים, מבחינה מוסרית

אני אומר כותרת אחת שתיקרא . אני מוכן להצדיק את עמדתי המוסרית, ברמה המוסרית

היא יותר מורכבת מאשר , רהיא יותר מורכבת מאש, אבל אני, הקם להורגך השכם להורגו

  . משפט זה ואולי היה יותר חכם שלא אומר משפט אחד

. בזכות ההכרעה המוסרית הזאת, אבל בזכותה את גם חיה, טוב, אז אני. כן. כן. כן. שתיים

OK .באמת, או, אני !OK .  

ציינתי מקודם ] לא נשמע[… לפחות, לפחות לא תוכל להגיד שאני מתחבא, הדבר השני

כלומר אני רואה , גם מצד הקיום של החברה הישראלית, לא רק כשיטת ממשל, וסריכבסיס מ

לקיום פקודות לפי הזדהות פוליטית ובעיקר לאור , סכנה עצומה לפוליטיזציה של הצבא

כשמנהלים , גם על בסיס, אמרתי, בעיקר… וכאן אני חולק, העובדה שבמכתב טושטש הגבול

כים שאני טועה בהנחה המוסרית הראשונה עדיין אני גם אם אני מס –דיון מוסרי אומרים 

  . אז זה טיב הטיעון. טוען את הטענה השניה

אני חושב שבניגוד לרות שתמכה . הטיעון שאני רוצה לומר הוא כזה, לגבי הטיעון, עכשיו

שאלת הכיבוש או כפי שהוא נקרא  –מבחינה מסויימת בקיום הדיון על שני הנושאים במקביל 

את שאלת הכיבוש . אני חושב שיש להבחין בין שני הדיונים האלה, הסרבנות ושאלת, בפיה

פיקוח נפש של , אני חושב שאין שום מקום להכניס לתוך הצבא בשל הסכנה העצומה

. פיקוח נפש של החברה הישראלית בכך שהצבא ימלא פקודות לפי הזדהות עמם, החברה

תמונת הראי שמקיימים … מדת הבעניין הראי וברגע שזו תהיה ע, חזרו לפתיחה שלי

  . זו סכנה ראשונה, פקודות לפי הזדהות פוליטית איתה

חלק גדול משאלת ההגינות של , כלומר. הסכנה השניה היא סכנת ההוגנות… הסכנה השניה

, החברה מחייבת העובדה שעד הפקודה הבלתי חוקית בעליל שדגל שחור מתנוסס עליה



יש צורך למתוח את , ל כולם שכלפיה יש חובה לסרבאני מניח ומקווה שמוסכם ע, שכאמור

כדי שהחברה הישראלית תקיים מערכת מסויימת של הוגנות , עד אליו, הגבול כמה שיותר

  . פנימית

ההשלכות … עכשיו לגבי. ואלה הם הטיעונים שלי קודם כל ביחס למכתב הסרבנים עצמו

  . לגבי החברה הישראלית

אני רואה סכנה מאוד גדולה , קרה הממוקד הזהמעבר למ, המעגל היותר רחב… מעבר

. תחום אחד זה באמת חוסר יכולת לקיים דיון מוסרי. בשני תחומים, חברתית-כסכנה פנים

בשל הטשטוש בין שאלת , מת כאןא בשל העובדה שהמוסר מבחינה מסוידווק, כלומר

נרתם פירושו של דבר שהמושג , הטקטיקה הצבאית לבין שאלת היעד הפוליטי טושטשה

יכול , זה יכול למצוא חן בעיני, עכשיו. באיזה שהיא מניפולציה שמשמשת להשגת יעד פוליטי

דעתי בעניין הזה לא משנה אבל אני צופה עתיד שמתקשה מאוד , לא למצוא חן בעיני

להעלות בכלל או לחנך את עצמנו בכלל להתנהגות מוסרית בשל העובדה שברגע שהמוסר 

וא נהפך להיות כלי משחק בשדה הפוליטי והוא לא יוכל לשמש עוד אז ה, נצבע בצבע פוליטי

ברגע שמישהו . בעצם הדבר הזה נאמר מקודם, אני אתן דוגמה. כטיעון לכל כיוון כלשהו

ברגע שמישהו קורא . הוא מכתיר את אחרים כמתנגדי המוסר, קורא לעצמו מחנה המוסר

כרגע מי שמגדיר את עצמו . וםהוא מגדיר את עצמו כמתנגדי השל, לעצמו מחנה השלום

… הוא מגדיר את עצמו כמישהו שאחר איננו לאומי וברגע שהוא משמש, כמחנה הלאומי

הדבר הזה הוא בעצם שורף את היכולת לנהל עדיין , ברגע שהוא משתמש בטיב הדבר הזה

  . זאת טענה ראשונה. דיון מוסרי במדינת ישראל

, ההתנהגות לסרבנות בעקבות המכתב הזההסכנה השניה שאני פוחד ממנה זה העובדה ש

המכתב , ף"אל. משני כיוונים, היא הולכת להישחק, גם אם החותמים לא מכונים כסרבנים

, בדיון רדוד הוא בוודאי, הוא מצדיק פוליטית לפחות או חברתית, הזה מצדיק סרבנות מימין

זה העובדה שבאמת , הדבר השני שהוא מסוכן לנו… הדבר השני, ת"ובי, הוא בוודאי מצדיק

נשלחה יד מסכנת של דיבוק חברים ושל אחדות יחידה האחת , נשלחה יד לוחם ביד רעהו

  . והדבר הזה יכול לגרום לסכנה מרובה מבחינת התמוטטות הצבא, יהילשנ



שאלת האחריות במעגל . אני עומד, אני עומד בזמנים, זו המעגל השלישי, שאלת האחריות

  . ערך פהין שהיה צריך להזה הדיו… השלישי זה הדיון

מעבר למעגל היותר רחב של החברה הישראלית , מעבר למעגל הממוקד… מעבר למעגל

אין ספק שאנחנו הולכים לעמוד בפני מצבים מאוד , שאלת האחריות, בתחום הסרבנות

אני מאוד מסכים עם העמדה שבאופן בסיסי מה שיוצר את התסיסה ואת קולות . קשים

, אבל אני רוצה להזכיר שני דברים. שאנחנו לא צועדים לשום כיווןההזעקה זה התחושה 

  . לפי הראי שדיברתי עליו מקודם, שוב

יש חלקים גדולים בחברה הישראלית שטוענים שהצעידה לכיוון איננה , צעידה לכיוונים שונים

להפסיק לדבר על כך , צעידה. אלא להפך, 67צעידה דווקא להתקפלות וכניסה לתוך גבולות 

אני רוצה להדגיש שזו לא , שהפתרון הוא רק מדיני וחלקים נרחבים בחברה הישראלית

הפתרון הוא פתרון שאחת  –שלהפך , טוענים ובוא לא נעשה כרגע מי יותר גדול, עמדתי

  . צריך להגיע להכרעה, לו היה ניתן לעשות כזה דבר, ולתמיד

ת לכיוון זה לא רק לכיוון ללכ, זאת אומרת שמבחינת התחושה שלא הולכים לשום כיוון

שאני חושב שחלק גדול מהחברה הישראלית שהוא גם לי מדבר בשם , מעבר לכך. מסויים

כך מסובכת שגם פתרון תיאורטי -סבור שהמציאות היא כל, חלק גדול מהחברה הישראלית

  . לא קיים בפועל וזה לא רק שאלה של מנהיגות ואחריות

, בסופו של דבר של הדיון? של הדיון, בסופו של דבר, מה אני חושב שצריך לעשות בהכרעה

לשלול שלילה מוחלטת ללא , אני חושב שצריך לשמוע את קולות האזעקה בשיא עוצמתם

להעריץ יכולת של אנשים לעמוד ולהילחם על , שום אמפתיה סרבנות של לובשי מדים

לנסות לקיים עמדותיהם המוסריות והפוליטיות כאשר הם נמצאים מחוץ למערכת הצבאית ו

   .איזה שהוא דיאלוג שיש לו סיכוי להחזיר את הטיעון המוסרי למדיניות של מדינת ישראל

  . איתן בן אליהו. תודה רבה :אריק כרמוןר "ד

תה פה איזה חוויה קצרה יארצה לפתוח ולומר לכם שאמנם הי :איתן בן אליהו) 'מיל(אלוף 

אבל לפי דעתי אתם תסכימו איתי ואני , מהקהל, של עימות בין אריק לבין חלק מהמאזינים

אבל אריק עושה מעשה , לא יודע אם כולכם מכירים את פועלו של אריק במכון לדמוקרטיה



אדיר בזה שזאת לא ההזדמנות הראשונה אבל בוודאי ההזדמנות הזאת שהוא מייצר במה 

חושב שמגיע אני , ציבורית לדיונים חברתיים ודיונים עמוקים שקשורים לדמוקרטיה בישראל

  ]מחיאות כפיים. [לו על זה הרבה תודה

  . תודה רבה. תודה רבה :כרמון  אריקר "ד

איפה היתה לך הזדמנות לקום ולהגיד משפטים חוצבי להבות  :איתן בן אליהו) 'מיל(אלוף 

  ? כאלה אם אריק לא היה מייצר את הבמה הזאת

ומצד שני את המצוקה של את הפריבילגיה , מצד אחד… יש לי את ה –ועכשיו ככה , טוב

אני אחסוך מכם את החזרה על כל מיני דברים בסיסיים שקשורים בחוויה של . הדובר האחרון

שלושה סעיפים שעדיין לא נאמרו פה ואני - השבוע האחרון ואני אנסה אולי לגעת בשניים

ם יש פה עוד פוטנציאל עצום של דוברי, הכל הדיון הזה- דקות שהוקצבו לסך 150 -בטוח שב

  . שהיו רוצים להגיד כמה דברים ואני אשתדל עד כמה שאפשר לא לגזול מהם את הזמן הזה

הייתי דווקא רוצה לשאול את עצמי בקול רם האם יש משהו שבכל אופן מקצה לקצה , ובכן

ונדמה . של האולם הזה או מקצה לקצה של החברה הישראלית בכל אופן אנחנו מסכימים לו

שהיינו כולנו מקווים שלא היה צורך בכלל  –האחת . תי מציין אותןלי שיש שתי נקודות שהיי

, אלה שמצדיקים אותו ואלה ששוללים אותו. שהאירוע שקרה בשבוע האחרון לא היה קורה

כולם היו מקווים תקווה מלאה שיכול להיות שאפשר היה לייצר מצב שהחוויה הטראומטית 

  . הזאת של החברה הישראלית לא היתה קורית

, אני לא יודע, אלא אם יש כאלה שנהנים מזה, מקצה, נדמה לי שגם מקצה לקצה, שנידבר 

היא העובדה שיש הבדל , אופן להסכים- אבל מקצה לקצה נדמה לי שעל דבר אחד אפשר בכל

. עדיין שכדי להגדיר אותו הוא די דק אבל הוא מאוד עמוק בין הצד הישראלי לצד הפלשתיני

זה בשיקול דעת לא נכון או אם זה תוצאה של מדיניות או אם זה  אם זה בשגיאות או אם, נכון

אבל אנחנו . אנחנו פוגעים, תוצאות אחרות שאני תיכף אנסה גם למנות אותן, תוצאה אחרת

לעולם לא יוצאים למשימה במכוון בשביל לפגוע באנשים חפשים מפשע והצד השני כן עושה 

  … זה עדיין העוגן שמקצה. את זה

כנראה שגם על זה לא . כנראה שגם על זה אנחנו לא מסכימים… שגם על זהכנראה , טוב



  . אני דווקא חשבתי שכן, כולנו מסכימים

אני חושב שלא נימלט ואני רוצה לומר לכם שאם אנחנו נגרור את הוויכוח באמת … עכשיו

הוויכוח האמיתי נעוץ בפתיחה בהרצאתה ובדבריה של . אנחנו נעשה שגיאה, לדקויות האלה

גביזון ונדמה לי ששם מקור כל התוצאה הזאת וההתדרדרות של המצב באופן כללי ' הפרופ

בינינו לבין הפלשתינים ובינינו לבין עצמנו הוא נעוץ בשאלת היסוד והיא של מטרת המלחמה 

שאר הדברים כבר , אם נצליח להיחלץ ממנו. זה שם מונח הוויכוח האמיתי, עכשיו. הזאת

  . יפלו במקומם

ויכוח עמוק ויש חילוקי - זה לא רק שקיים שסע ו. רוצה אבל להוסיף לזה עוד רוב אחדהייתי 

אלא שקודם כל זה לא מצב שאולי במקרים אחרים שתמיד יש קבוצות , דעות לכאן ולכאן

אלא שיש פה רוב גדול לצד אחד ורוב גדול גם לצד . יחסית קטנות שחושבות אחרת מן הרוב

אנחנו פיתחנו , אבל יותר מזה. ם בעניין הזה כמעט חצי חציזאת אומרת אנחנו שסועי, שני

זה קשור גם בדמויות שפועלות בפוליטיקה אבל , תרבות פוליטית שבו אני לא יודע למה זה

והיא שאנחנו נותנים הזדמנות להנהגה גם להסתיר חלק מהוויכוח , גם בסיסטמה שלנו

יע במוסדות ובתהליכים הפוליטיים ומהדעות האמיתיות ולכן כאשר אין הזדמנות לדון ולהכר

אז הוויכוח מתדרדר לכל מיני פינות שכמו שאמרתי וחשבתי כנראה לא לגמרי , הרגילים

  . בצדק שכולנו היינו מקווים שזה לא יתדרדר לשם

יכול להיות שבאמת , ופה אני רוצה אולי להוסיף זווית קטנטנה אחת למה שכבר אמר חלוץ

מכירים את הזווית הזאת באופן קצת , ד מעט ידבר גם יפתחאני בין האנשים פה ואולי עו

, בסופו של דבר של אנשי הצבא ובמיוחד הטייסים, הזווית של. יותר עמוק וקצת יותר אינטימי

הייתי תורם משהו לדיון שלהם בינם לבין עצמם בזה שהייתי מנסה לפרק את התמונה 

  . התצפית שלהם לשלושה רובדים שלפי דעתי כך הם רואים את התמונה מן

וזה עוסק באמת , האחת היא השאלה המקצועית וחלוץ למעשה הרחיב את הדיבור על זה

מראש ממשלה ועד אחרון , דרך אגב, באיזה שהוא תחום שבתחום הזה לכל הדרגים

-הרי יש גם מקרים שבאה הממשלה או ראש. יש איזה שהם שוליים להחלטה, הלוחמים

אז , הוא מחליט לכאן או לכאן, מביאים לו את הנתונים, הממשלה ובכל דרג ודרג שמגיעים



אפשר לקבוע באופן אבסורדי שבעצם יש לנו סרבנים לאורך כל השרשרת באותם מקרים 

אבל מה שחשוב שבסופו של דבר וסוג הלוחמים . שבהם משימות בסופו של דבר לא אושרו

עם איזה שהוא תחום כמו הטייסים יוצאים אל המשימה ובהרבה מקרים הם יוצאים אליה 

שלא מבקשים מהם להשתמש בקוד המוסרי שלהם אלא מבקשים מהם להשתמש בקוד 

לא רק את הזכות אלא גם , נותנים לכם, בתוך התחום הזה –אומרים להם . המקצועי שלהם

  . את האחריות להכריע לכאן או לכאן

וטים להכריע ואני מקבל ומקבל את זה בברכה שבתוך הקבוצה של הטייסים יש כאלה שנ

והציבור , ויש כאלה שנוטים להכריע קצת יותר לצד השני, קצת יותר לצד אחד ברוב המקרים

שמע לפי דעתי פעמים רבות את ההגדרה הזאת שבקרב אנשי הצבא הגדירו אותה כמין סוג 

  . של סרבנות אפורה

נאמרו המישור השני הוא המישור המוסרי ואני הייתי אומר באמת שהדברים ש… הצד השני

אבל אולי דבר אחד שהייתי ', וכו' וכו' דגל שחור וכו –לא נותר לי אלא לחזור עליהם , פה

שמוסר הוא עניין של פרט והוא לא עניין של קבוצה ולכן כל אחד בתוך , באמת מחזק אותו

, עצמו משתמש בקוד הזה ואני אולי בעניין הזה באמת אחזק מאוד את מה שאמר חלוץ

אני בעניין הזה  –צריך להודיע , וכשמישהו מגיע לגבול הקוד המוסרי שלוהעניין הזה פרטי 

שעצם היציאה , לצאת ובוודאי לגבי טייסים ולוחמים מהסוג הזה, לא משתתף באופן אישי

  . שלהם למלחמה היא התנדבותית

המישור הפוליטי הוא איננו במסגרת הצבא ופה . המישור השלישי הוא המישור הפוליטי

טועים טעות מרה שאפשרנו לזה להתדרדר למה שקרה במקום , רה וההנהגההחב, אנחנו

  . להשאיר את זה במישור החברתי והפוליטי

והייתי יושב , לפני שנה או שנתיים, אם אני הייתי בקרב קבוצת ההנהגה… אם אני הייתי

ת והייתי מנסה לעשו, והייתי יושב עם המקורבים אלי, לא ציבורי, לא גלוי, בפורום סגור

אז אני אומר לכם שאם התקופה שהייתי דן , סימולציה של מה הולך לקרות בתקופה הקרובה

, בה או מדמיין אותה היתה חודשים ספורים אז הייתי אומר שהכל יהיה בסדר ויוצא מן הכלל

אם היו אומרים לי . ואם היה מידרדר לשנה או שנה וחצי אז הייתי אומר שזה יהיה כבר גבולי



אני על סמך ניסיוני , הסטגנטיבי הזה יימשך בעוד שנתיים או שלוש, הזהשהמצב הקפוא 

תחת התנאים האלה , הייתי אומר לכם שבמוקדם או במאוחר, שנות שירות 38הקצר של 

  . זה יבצבץ, שאנחנו פועלים

האחריות של ההנהגה והאחריות של החברה היא לא לתמוך או להתנגד לוויכוח , עכשיו

וחה של ההנהגה היא לייצר מציאות אחרת שבתוכה יש הסתברות יותר נקודתי פרטני אלא כ

ומצד שני גם תהיה מחאה שהיא מחאה , נמוכה שמצד אחד יעשו שגיאות ומעשים חמורים

  . בלתי מקובלת בחברה דמוקרטית

ל ינצח והיתה לנו איזה שהיא הרגשה סמויה או "אז אני אומר שיצאנו לדרך עם הסיסמה צה

ל ינצח ואילו באמת היה באופן מובהק "אז צה, רק נשחרר את הקפיץהנחה סמויה שאם 

החברה , ארבעה חודשים-פי פרמטרים של שיתוק מוחלט של הטרור אחרי שלושה-מכריע על

לפי דעתי היו סופגים גם אם היו , כולל אלה שיושבים פה והתנגדו התנגדות מרה, הזאת

אבל זה לא קרה וזה גם לא קרה . אפילו בכמה חפים מפשע, פגיעות פריפריאליות קשות

  . חודשים ואנחנו כבר הולכים עם זה שלוש שנים 24לא , חודש 12שלושה חודשים וגם לא 

אני . ישתקו את הטרור, כמו הסיכולים הממוקדים, חשבנו לרגע שסוג מסויים של פעילות

רור אבל בסופו של דבר הט, אומר לכם שאם היו שלושה ארבעה מקרים שבהם היו פגיעות

אני אומר לכם . רוב רובו של הציבור והחברה הישראלית היו מקבלים את זה, היה משותק

או במשכן , שאם היתה אופוזיציה קולנית והמוגלה הזאת היתה יוצאת במקומות הנכונים

  . אז לא היה לה צורך להתפרץ במקומות שבו היא התפרצה, הכנסת או במקומות אחרים

מסויימת אם המערכת העולמית היתה קצת שונה והיה איזה  אני אומר לכם שאפילו במידה

היה , לא בתנאים שנוצרו במזרח התיכון, כלל בתנאים אחרים-שהוא בלם עולמי שבדרך

שום דבר , לכן. גם אז זה לא היה מתפרץ באופן שזה התפרץ, משמש כתפקיד שבולם אותנו

  .והמצב נמשך ונמשך ונמשך. מהפרמטרים האלה לא קרה

הוא נותן דוגמה על המוסר של . ובזה אני אסיים, יום את מאמרו של זאב שיףקראתי ה

נפגעו כמה חיילים וגם , בהפצצה של בנות הברית, 1940יל והוא מספר לנו שבמרץ 'רצ'צ

כך בחודשים הבאים בכל פעם שהועלתה מטרה - היתה מחאה רבה ואחר. כמה אזרחים



הוא סירב לאשר את הפעולה , פים מפשעלסדר היום והיתה אפשרות שייפגעו גם גרמנים ח

  . הזאת

מבצעים שבהם היתה פגיעה של הרס מוחלט  36יוצאים , במשך תקופה קצרה, 1945 -ב

מבתי  20%, בערים גרמניות ובסופו של דבר שבעה וחצי מיליון גרמנים איבדו את בתיהם

יל היה 'רצ'צ. מדוהוש, בצד הגרמני, האוויר-לא בסיסי חיל, לא הצבא, לא הבסיסים, המגורים

יש להם , כל הדברים האלה, זאת אומרת. זה שאישר את זה ואף אחד לא פקפק בזה

אלא הם , והם לא עומדים בפני עצמם של פגיעה בילד או ביצוע משימה, פרמטרים משתנים

  . נמדדים גם על ציר הזמן

, דיניתהיעדר התוכנית המ, היעדר האופק המדיני, היעדר החלופות… אני חושב שהיעדר

בסופו של דבר יצרו מצב שהמוגלה , היעדר בלמים מהסוג הזה, היעדר הדיון הציבורי הפתוח

  ]מחיאות כפיים.[הזאת התפרצה כפי שהתפרצה בשבועיים האחרונים

  . איתן, תודה רבה לך :כרמון  אריקר "ד

יא דליה רבין פילוסוף ה, אני מודה לך על המחמאות, אני רוצה לחזור ולהזכיר לך, ף"אל

  . שותפה ליוזמה ולהכל

אני רוצה לומר לך שהישיבה . אני קודם כל רוצה להודות לך על הטלפון אתמול בבוקר, יפתח

  . שלך למטה היא ביטוי לשגיאה שלי ואני מתנצל ואני מזמין אותך לדבר

  . חבריי, ערב טוב. ערב טוב :יפתח ספקטור) 'מיל(ל "תא

, ראש הדיון על שהזמין אותי לדבר כאן-יושבאני חתמתי על מכתב הסירוב ואני מודה ל

  . בשמי

  .תודה רבה? עכשיו שומעים אותי? מישהו לא שומע אותי

, במציאות. המחייבת להילחם בה בכוח. אנחנו נמצאים תחת התקפת טרור חמורה ומתועבת

אלימות פיסית מאורגנת להתמודד עם , בין שאר אמצעיה, כל מדינה נאלצת להפעיל

אלימות איננה יעד . אולם אלימות היא אמצעי ולא פתרון. ו לא יוצאים מן הכללאנחנ. בעיותיה

כתשובה יחידה זהו אובדן דרך המוביל בהכרח , כאשר רק אלימות מופעלת. ואיננה תוכנית

  . לשחיתות מידות



  . זה מבלבל אותי, בבקשה, אל תמחאו לי כפיים

  .ףאש גוררת אש ואין לדבר סו, כוח בלבד איננו אלא נקמה

שליטה , פלשתינים, אדם זרים-סיפוח מיליוני בני. בעייתנו העיקרית והמיידית היא הכיבוש

את הדמוקרטיות , את כלכלתנו. הכיבוש הזה מסכן קודם כל אותנו. בהם והוצאתם מהדעת

הכיבוש מסמן את הדרך . את הסיכוי לקיום המדינה היהודית ואת קיומנו הפיסי, של חברתנו

  . י לסוף העם היהודילסוף המדינה ואול

, ברחוב, בבית, האלימות והשחיתות פושות בתוכנו, כל אחד רואה שמצבנו התדרדר

לנכים , לעניים, למיעוטים, ביחס לזרים, בחינוך, בילדים, בנשים, ברציחות ובגניבות, בכבישים

  . ובמוסר הציבורי

ים החברתיים הבזבוז העצום של הכיבוש שובר את הכלכלה שבנינו ובעקבותיה את הקשר

  . שמתפרקים, שלנו

בתדמית המדינה , בהפצצות הבעייתיות, בחקירות, בסגרים, במחסומים, בשטחים, ובחוץ

לא לנצח יגנו עלינו , אם נתפתח לחברת גנגסטרים, אם נהיה טפילים. בקהילייה הבינלאומית

  . האמריקאים ויפרנסו אותנו

מוסתרת מאחורי הזעם , כן את קיומנולרוע המזל בעיית היסוד שציינתי והיא הכיבוש המס

. לטרור אין שום הצדקה. הצודק על התקפות הטרור הנפשעות שמבצעים הפלשתינים בנו

ללא כל כיוון למוצא , אולם כל עוד תשובתנו היחידה תהיה רק כוח. בטרור צריך להילחם

  . יימשך המצב עד אין סוף, עקרוני מהמצב

הולכת וממסדת שנאה עמוקה ברמה , לכולנו הידועה, השתלשלות העניינים האחרונה

ומאיימת להתפשט . עם ישראל ועם פלשתין –האישית וברמת האתוס בין שני העמים 

והלויאליות של אזרחנו הערבים הולכת ואובדת יחד עם . עולמיים, למעגלים רחבים יותר

  . הסיכוי לגשר עם העולם הערבי

, אנחנו התרבותיים, אנו הננו המפותחים. עםפ-אנחנו מדינה חזקה וכיום יותר מאי, רבותיי

בנוסף , על כן. ך"אנחנו המצאנו את התנ, אנחנו עם סגולה, אנחנו המוסריים, אנחנו העשירים

עתיד מדינתנו תלוי בדרך . התוויית הדרך לצאת מהמצב היא עלינו, להפעלת הכוח הגס



  . שנבחר ועלינו לבחור בקרוב

ונה היא מדינה יהודית ועל כן פרידה משלושה מיליון מטרתי הראש. דרכים נגזרות ממטרות

מטרתי . יש לי מספיק אדמה בנגב ובגליל, אדמתם לא דרושה לי. ילכו לדרכם. פלשתינים

מדינה . בריאה נפשית, חברתית וכלכלית, בריאה, השניה היא שמדינתי תהיה דמוקרטית

  ! ועל כן די לכיבוש, איכותית ומכובדת בעיני ובעולם

  . תב הסירובאשר למכ

היות . גביזון על שיקולי הצדק בלחימה והצדק במלחמה' לפרופ, קודם כל, אני רוצה להודות

זה לא רק . אין לי מנוס. יהיו דבריי אולי גם קונקרטיים קצת, ואני חתמתי על המכתב הזה

  . במושגים מופשטים

עוד פעם ועוד  ההבדל כנראה מחייב הבהרה. מכתב זה הינו מכתב סירוב ולא מכתב סרבנות

סרבנות היא משהו אחר . איננו סרבנות, סירוב לבצע פקודות לא חוקיות בעליל. פעם

בין , בין גבורה לגברתנות, יש הבדל בין סירוב לסרבנות כמו בין חוכמה להתחכמות. לחלוטין

  . התיישרות –חשיבה לחשבונאות ובין יושר ורבותיי 

, האוויר היה מיטיב לעשות-חיל.ל"ויר ובצההאו- בחיל, מכתב זה לא פגע במדינה. שתיים

על אף . אילו השקיע קצת יותר בהבנה מה שאומר המכתב באמת, דן חלוץ, עמיתי, ידידי

והיה מאזין למסרים שביקשו לאמור אנשים מעולים , ניסוחו הגרוע שהטעה רבים וגם אותי

 –יה להגיד אפשר ה, ואני מצטט, במקום לירות בשליח אפשר היה להגיד, שצמחו בחיל

אלא שיש לחקור , האיסור לביצוע פקודות בלתי חוקיות בעליל שריר וקיים ואין כאן כל חדש

  . בבקשה, שקט? אולי יש לכך סיבה. למה נזעקו לוחמים במילואים דווקא עכשיו

אכן המסמך ערבב על נייר , כי הכיבוש משחית, באותו נייר, באשר לטענה המובאת במסמך

זוהי טענה אזרחית  –האוויר לעשות אילו אמר - היטיב מפקד חיל, וריםקש, אחד שני דברים

חבל שלא כך נעשה . שכתובתה היא הממשלה והכנסת ואיננה בתחום השיפוט הצבאי

  . והתנפח בלון

לא היו הרבה , אני מתחיל לנקות, בעקבות המסמך הזה, טענות נוספות שנשמעו והגיעו אלי

והיו . אל יציג עצמו ככזה, מי שאיננו טייס מבצעי בפועל –ציטוט . בודדות –וראויות לתשובה 



  . וגם אין לו זכות לדוש בבעיה –גם שאמרו 

לשעבר  –אני מצטט , חתם כדלקמן, אחד שהפיץ טענה זו בעיתונות ובתקשורת. כקוריוז

מאות גיחות , השתתף בכל מלחמות ישראל, מפקד וטייס קרב, האוויר- ראש להק בחיל

' וכו, בזה, בזה, משרת גם כיום בזה, הוענק לו אות המופת, נפצע, מיגים Xהפיל , מבצעיות

וכן דברים שהכותב הזה איננו מספר וטעמיו . וחסכתי לכם עוד כמה התפייטויות. כך' וכו

  . איתו

אני חתמתי . איש מחותמי המכתב לא התעלה. לפנינו מופת להסתרת גדולתו של הכותב, אכן

שאציג את עצמי כמנהל חברת קש להסתרת ? ומה הוא דורש .אני גאה בזה. בשמי ובתוארי

? ואולי שאופיע בשם בדוי. אינני? מה לעשות? או סוחר סמים? רווחי קבלנים משלטונות המס

  ? מופיע בשמו הבדוי או לא לובש מדים או לא יודעים מי הוא, וכי מישהו מהיושבים כאן לצדי

נטיים לחכמתו ולזכותו להילחם על עקרונותיו אני קובע כי תואריו ועברו של אדם אינם רלוו

אם עשה מעשי גבורה או היה לו , וכן אין לכך קשר למטען שהוא סוחב. ולחתום על כך בשמו

לא צריך להיות טייס גיבור כדי לבקר מדיניות ולא רק למי שאיבד בן מותר לבקר , אסון אישי

  . פיקוד גרוע

יס המסרב להטיל פצצה לתוך המון אדם הינו טי. אני חוסך לכם, טיעון אחרון שאני אעלה

טיעון . הלוחם הקרקעי, אך הוא מעדיף לגלגל אותו על בני, הסיכון לחייו נמוך. פחדן מוסווה

  . ערב יום כיפור, ידי שר בממשלתנו בטלוויזיה הישראלית-דמגוגי ופשיסטי זה שודר על

מדינה מגוון של אמצעי לחימה לרשות ה, מדובר כאן לא בסיכון לבנך, השר, ובכן, השר, ובכן

, אמר את זה חלוץ, לפי הכדאיות, ונציגיה המוסמכים הם שיקבעו מתי להשתמש במה

  . ובהתאם לחוק

בחרה הממשלה באמצעות נציגה היושב פה להפעיל לחימה קרקעית ולא , נין'בג, לדוגמה

החלטות  ורי'מנת למנוע פשע מלחמה מאז-לסכן לוחמים על, נין'הפצצת שטח למחוק את ג

בסוף השושלת , אדוני השר, ותמיד. היא לקחה את האחריות, הן באחריותה, אלו הן חובתה

זה . ההדקהפיקודית עומד הלוחם וגם הוא חייב להחליט אם מותר לו או אסור לו ללחוץ על 

. עליו –והאחריות למה שיעשה . יב או כנגד ילדיםפה עומד לוחם מזוין בנשק כנגד או. החוק



  . האשמה עליו, לכאן או לכאן ואם יטעה

יש חוק האוסר לירות , הטייסיםבדיוק כמו עלינו , וידע השר כי גם על בנו הלוחם הקרקעי

- ו' ס-ב… 'ט-ו' ס- ב, יב דרך גופה של ילדה קטנה וידע כל השומע את דברי השר המסיטבאו

ת בניו ואת תמשיך לשלוח א, ממשלתו –כי ממשלתנו . שרלו יבין מה אמרתי, ט"ס-אבל ב', ת

איננה מסוגלת להורות , כי בגלל חולשתה ועוורונה, בני לשטחים ולדילמות האלה עד אין סוף

  . על מוצא מן המלחמה והטרור והשחיטות

על זה התריעו הטייסים שאינם , המדינה בסכנה לגופה ולנפשה. אני מסיים, גבירותי ורבותי

פקוחי עיניים וככה יותר , תר רגישיםאולי רק קצת יו, נופלים בשום דבר מחבריהם לשירות

נאמר לזכותם לפחות , אני מסכים, ואם טעו בניסוח ובהצגותיהם השיווקיות העלובות. אמיצים

  . שהיו מוכנים לחתום אישית ולשלם על כך

לחזור , להפסיק את המצב המשחית, להיפרד מהפלשתינים, לעזרת העם, הם קוראים לנו

  . י ורק רשעים יגידו כי באומרם זאת הם עוזרים לאויבלכיוון הציוני דמוקרט, לעצמנו

על ערש מותו נאנח בני פלד שהיהודים אינם מסוגלים להקים מדינה ואני אינני מוכן לקבל את 

את עברי ואת , אני משליך בפניכם את שמי הטוב, מצלצל בפעמון, אני יוצא אל הרחוב, זה

  ].חיאות כפייםמ. [לא נכון, לא –הכנפיים שלי ומכריז באזניכם 

  . תודה רבה :כרמון ר אריק"ד

אם זה מקובל על , חברים ואני רוצה לספר לכם עוד משהו 24אני רוצה לספר לכם שנרשמו 

אני . החברים 24אבל אנחנו לא נוכל להספיק לתת לכל , אנחנו נלך מעבר לתשע וחצי, כולכם

, להמשיך את הדיון הזה שאנחנו נמצא את ההזדמנות, שזה מקובל גם עלייך, דליה, מקווה

  .החשוב הזה

שיאלצו , יש פה בין השמות חברים טובים שלי מהאקדמיה. מה שאני מציע הוא דבר פשוט

להכניס למסגרת של שלוש דקות טיעונים שהם עובדים עליהם בחדרים מוארים לאורך 

תת אבל זאת הדרך היחידה שאני מוצא כדי לעשות צדק גם עם הזמן וגם עם הרצון ל. שעות

אני , ומה שאני מציע. כפי שהשמות מופיעים בפני, אני מתכוון ללכת אחד אחרי השני. ביטוי

אני אסמן לדובר שיסתכל עלי מתי יש , יש פה שני מיקרופונים, אקרא כל פעם שלושה שמות



מנת שנוכל לאפשר לכמה שיותר כאמור - על, לו עוד דקה ובשלוש דקות אני אבקש לסיים

עמיחי גולדין . בבקשה, אירית קינן ונועם ויינר או וינר, עמיחי גולדין, מתחילדוברים לדבר ואני 

, עמירם, כאמור. אחריו אירית קינן ואחריה נועם וינר. בבקשה, עמירם, סליחה, עמירם? ישנו

  .בבקשה. אני אסמן לך כשיש עוד דקה

בכל מה  אני מוכרח להגיד שאני מזדהה, קשה קצת לדבר אחרי יפתח :עמירם גולדיןמר 

  . אני מרגיש שאני חייב להגיד את מה שכתבתי, זאת- אבל בכל, שיפתח אמר

הורים שכולים ועוד עשרות חברים , אפרת, בומה, מירה, ערב יום הכיפורים חזרנו אני

מסע יסורים בו פקדנו את קברותיהם ומצבות . ואוהדים שפגשנו בדרכנו ממסע ימים נוראים

הלכנו לאורכה ולרוחבה של הארץ . ות ופעולות הטרורהזכרון של מקצת מקרבנות המלחמ

היו אלה הימים . וראינו את גודל השכול וחשנו את היגון שלנו כמו של אחינו שנשארו מאחור

פיגוע , עומרי נהרג בפיגוע התאבדות בצומת מירון. אחרי מותו של עומרי, הקשים בחיי

אמצעות פצצה של טונה ב, מספר ימים קודם, לאח שחאדה'שהוגדר כנקמה על הרג צ

  . שהוטלה מהאוויר

כי בני וחבריו , ל אמרתי ואינני חוזר בי היום"כאשר בא לנחמנו הרמטכ, כבר בימי השבעה

. לאוטובוס הדמים הנם קרבן שווא של מדיניות חסרת תכלית במאבק עם הפלשתינים

וש בנשק טשטוש קטלני בין המותר והאסור ושימ, מדיניות שהביאו עלינו הרס של המוסר

  . קטלני ללא שיקול דעת על התוצאות הרות האסון של הפעלתו

ייתן את הדין על " מיניסטריאלית"שהאחראי , ל ואני דורש גם היום"דרשתי אז מהרמטכ

את האחראי על ההידרדרות המוסרית של פעילות , דן חלוץ, אני רואה בך. ההחלטה לבצע

אין מחילה . חלחל לצבא ועל מותו של בניעל ליקוי המאורות שפשט בהנהגה ו, האוויר- חיל

לאדם שבהבל פיו אמר כי הוא ישן טוב בלילה כאשר נפגעים חפים מפשע וכל מה שהוא 

מה אתה . חיללת את טוהר הנשק, לדעתי, במילים אלו. מרגיש זו מכה קלה בבטן המטוס

או , שהיגון והצער הם נחלתנו בלבד? שאמא ערבייה שונה מאמא יהודייה, חושב לעצמך

  ?קר וחסר רגשות להחריד, כך חסר- שאתה כל

  …אני, עמירם :כרמון  אריק



ואז באו הטייסים והציבו את המראה ואתה במקום להוריד את המסכות  :עמירם גולדיןמר 

יצאת נגדם וטיפלת בהם כיאה , ולהפנים את המסרים ולהיכנס לצידוד מערכות כללי

יהודית הולמת ושפשפת את ידיך בנאה על  תשובה –בטח חשבת לעצמך בסיפוק ". בוגדים"ל

    .התמיכה שזכית לה מכל המי ומי במערכת הפוליטית

  … עמירם, עמירם, עמירם :אריק כרמוןר "ד

כשהייתי במודיעין למדתי כי זהו שדה הלחימה של תקופת הרגיעה  :עמירם גולדיןמר 

אחרות היו נחשבים ידענו כי במלאכת האיסוף והסיכול משתמשים בכלים שבנסיבות , ושלום

ידיעה זו באה בד . למעשים פליליים שעליהם נענשים בעשרות שנות כלא או גזר דין מוות

כדי שחלילה לא , בבד עם הקביעה כי העוסקים במלאכה צריכים להיות טהורים וצחים כשלג

  …אשרה לשנים" בלכלוך"יהווה העיסוק 

א על חשבון חברים שלא יוכלו הי, כל דקה שאתה מדבר עכשיו, עמירם :כרמון  אריקר "ד

  .לדבר בסוף

  . אני כבר מסיים :עמירם גולדיןמר 

הינם זילות של חיי אדם הגובלים , המעשים שנעשים היום חורגים בהרבה מעבר לנורמה זו

היום מתפרסם מאמרו של דוד . שמזמן כבר חדרו למחוזותינו… בפשע ומזמן כבר חדרו

… טא באופן הברור ביותר את המצב ואני לא אצטטהמב, הקשיבו לטייסים –גרוסמן האומר 

  .לקרוא את המאמר, לכולכם, אני מציע לכם. כדי לקצר בזמן, אבל אני לא אצטט, התכוונתי

בין מה שישראל עושה , המחשמל, לרגע אחד הצליחו הטייסים ליצור את החיבור המבהיל

    .שנה לבין הפיגועים ועל כך קשה כנראה לסלוח להם 36בשטחים כבר 

  . עמירם :אריק כרמוןר "ד

בשר מבשרו של הקונצנזוס והיהלום שלו מכריח אותו להביט ולו להרף  :עמירם גולדיןמר 

  .עין אל לב האפליה

  . אתה חוצפן, זה מה שאתה, אתה פשוט חוצפן :מהנוכחים

הדחף הוא להסתלק ולברוח מהקרע הנורא באפוד ששומר עלינו מפני  :עמירם גולדיןמר 

  …ל להסתער ולהשיב מלחמה"כפי שוחנכנו בצה, ההבנה ומידהידיעה ו



  . תודה רבה :כרמון  אריקר "ד

   .נגד הטייסים –הפעם  :עמירם גולדיןמר 

  . אירית. עמירם, תודה רבה :אריק כרמוןר "ד

, אירית. פשוט מדבר על חשבון חבריו –ברבע לעשר אנחנו מסיימים ומי שיאריך , חברים

  . אגסי' פרופ אחריה נועם וינר ואחריו

  . ערב טוב :אירית קינן' גב

כך מרגש שזה קשה לדבר אחרי הדברים שנשמעו -כך מתוח וכל-המצב כאן כל, זה באמת

  . אני אדבר מאוד בקיצור. כאן

  . אני אסמן לך כשתהיה לך עוד דקה :אריק כרמוןר "ד

  . יאוק :אירית קינן' גב

מחיאות . [א שהמוסר הוא דבר יחסינראה לי שהדבר המסוכן ביותר שנאמר כאן הערב הו

  ]כפיים

אז אכן יש תמונת ראי בין פינוי התנחלויות לבין סירוב , אם המוסר הוא באמת דבר יחסי

  ]מחיאות כפיים. [לצאת עם מטוסי קרב להפציץ אוכלוסייה אזרחית

שני הדברים אינם דומים כלל ואני רוצה לתקן כאן טעות , אבל מכיוון שהמוסר איננו יחסי

חזרה בדברים של דוברים רבים בניסיון להשוות מתוך דאגה אמיתית שכולנו שותפים לה ש

  . ניסיון להשוות בין סירוב לפנות התנחלויות לבין סירוב להפציץ אוכלוסייה אזרחית, וגם אני

  ? למה :מהנוכחים

 פקודה בלתי חוקית בעליל נועדה למנוע מעשים שהם. מסיבה מאוד פשוטה :אירית קינן' גב

פינוי התנחלויות או לחילופין . פי אמות המידה האנושיות האוניברסליות- בלתי מוסריים על

הוא איננו פקודה , סירוב לשרת בשטחים מסיבות אידיאולוגיות מצפוני ככל שהדבר יהיה

בלתי חוקית בעליל ולכן לא תעמוד למי שיסרב לא לפינוי התנחלויות ולא לשרת בשטחים 

  . בלתי חוקית בעליל הטענה של פקודה, בכלל

  . זה הדגל השחור משחור, זה אסור, זה לא, רבותי, סירוב להפציץ אוכלוסייה אזרחית

אבל אני , אני מאוד מצטערת שהוא לא כאן. לצערי, שהוא איננו כאן. האוויר-מילה למפקד חיל



  . זאת-אגיד את זה בכל

עם , ת בלתי חוקיות בעליליכול להיות שהחוק בישראל עדיין לא התמודד עם סדרה של פקודו

, הוא התמודד עדיין כי אם רק בזה הוא נתקל בהיסטוריה שלנו. מדיניות בלתי חוקית בעליל

 –לא יכול להיות , יכול להיות שהחברה הישראלית. בפקודה נקודתית בלתי חוקית בעליל

 אבל יכול להיות שלמפקד, החברה האזרחית הפקירה את הצבא לעמוד בחזית הזאת, בטוח

חיל האוויר לא היתה ברירה והוא צריך היה לומר לממשלה שהוא מסרב לקיים מדיניות בלתי 

   .חוקית בעליל

  . זמנך תם, אירית :אריק כרמוןר "ד

    .מילה אחרונה :אירית קינן' גב

  . על חשבון חברייך :אריק כרמוןר "ד

  . מילה אחרונה :אירית קינן' גב

 -ה ההבדל בין האמירה שלו שבנו של אזהר בין ההאוויר שיסביר מ-אני מצפה ממפקד חיל

מה ההבדל בין זה ובין , הוא בן מוות, שעל פי גילו ומקום גידולו הוא כנראה חבר בחמאס, 24

הטענה של הטרוריסטים שכל ישראלי הוא מטרה לגיטימית כי או שהוא היה או שיהיה 

    .בצבא

  . תודה רבה :אריק כרמוןר "ד

שאנחנו ברבע לעשר , אגסי וליואל פיטברג שאחריו' לפרופ, ך נועםל, אני חוזר ומזכיר לכם

  . תשארו במסגרת שלושת הדקות, אנא. מסיימים

  . בבקשה, נועם

  . תודה רבה :נועם וינרמר 

ילדים חוטפים פגז במרחק של שלושה , נשים כורעות ללדת במחסום. מוסר בלחימה

הריסת , השטחת כרמים ושדות, הרהכי הטנק ירה יריית אז, קילומטר מאיפה שיש התקהלות

כפרים שלמים שלא יכולים לצאת , ששטחו אותם בגלל טעות בניווט, בתים ברפיח 60, בתים

 –כפרים שלמים שלא יכולים למסוק את הזיתים שלהם כי מתיישבים , למסוק את הזיתים

  . זה צדק בלחימה. מונעים מהם ומוסקים את הזיתים של עצמם –נהיה נייטרליים 



הדברים האלה באים בגלל שיש סיטואציה נתונה . ל כל הדברים הם לא באים באוויראב

לצד אחד יש את כל הזכויות . יםני עמים שיושבים על שטח קרקע מסויש ש. בשטח

  . ולצד השני אין כלום. Self evidentשהאמריקאים קוראים להם 

, לאומי הפלילי ברומא-ןהמשפט הבי- ולפי אמנת בית, לאומי זה נקרא אפרטהייד-במשפט בין

  . קטן- אני לא זוכר איזה סעיף, 8סעיף , זה פשע מלחמה

בגלל שדן חלוץ ישן , אלא גם פוליטית, לסרב לזה חייבים לא רק אישית. חייבים –לסרב לזה 

בגלל , בגלל שדן חלוץ ישן בשקט כשהוא מפציץ כפרים וכל התהליכים הולכים בסדר. בשקט

שהוא מפרק את הצבא בעוד מי שמפציץ אנשים חפים  שמאשימים את מי שמסרב בזה

בגלל זה שאנחנו כולנו אדישים לחלוטין בחוץ ואין אופוזיציה , מפשע יכול לישון בשקט

  . בגלל זה חייבים לצאת בהצהרות פוליטיות, בגלל זה חייבים לסרב בקול רם, פרלמנטרית

  ,בדקה וחצי שנותרה לי. הסיפור הוא קצר

  . קהד :כרמון  אריקר "ד

  .דקה שנותרה לי :נועם וינרמר 

פרצו שמה . דיוויד- לחם בזמן שברק היה בקמפ-השירות האחרון שעשיתי בשטחים היה בבית

אבל לפני שלושה חודשים נסעתי לראות לאן , אני לא ידעתי אז, אחורה לאן. דרכים מאחורה

מתנחל וכשהייתי שמה יצא ', נקראת תקוע ד, יש התנחלות חדשה. פרצו את הדרכים

עץ זית בכל ידו מהמטע הערבי והוא זרק אותו הצידה ואחרי זה הוא הלך פנימה , מהשדה

לסרב פקודה לשרת , זה. והוציא עוד עצי זית ואחרי זה הוא הלך פנימה והוציא עוד עצי זית

  ] לא נשמע[… זה, שמה ולאבטח את הטרקטורים קודם

הקונצנזוס הלאומי קיבל מכה . עייתיכל הדוברים אמרו שהמצב חמור וקשה וב: אגסי' פרופ

כולם מסכימים שאסור שיהיה , למרות שיש פה באולם הסכמה עצומה על כל העקרונות, קלה

. שזה יקרע אותנו לחלוטין, שאסור שקבוצות שונות תלכנה לפי שיפוטים שלהן, צבא פרטי

היא רק איפה  הבעיה. ולכן אין בעיה. אבל גם שפקודה שהיא איננה חוקית היא איננה פקודה

  . הקו בין הפקודה שחייבים למלא והפקודה שאסור למלא

והאיש שיזם , מצפון לדרום, לאומי ממזרח למערב-על כך יש קונצנזוס בעולם המשפט הבין



על השאלה מתי , יורם דינשטיין, את התשובה הזאת הוא ישראלי שפשוט ישב וכתב ספר

  . וץ של ציות לפקודה איננו קבילומתי התיר, חובה, הסירוב לציות לפקודה חיובי

ואנחנו כאן לא דנים בשאלה הזאת ואני מצדיע לקצינים , והדעה שלו קבילה בכל העולם

ולחיילים ולטייסים ולכל מי שחותם על מכתבים כאלה שמעלים את השאלה ואני שואל את 

  .םאני מסיי? כדי לומר לנו, למה אתה לא פה איתנו היום? איפה אתה, יורם דינשטיין

  . שלא מבצעים פשעים נגד האנושות, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו לא פוגעים בזכויות האדם

שאלה שחתמו אמרו על אלה שלא , ההתרגשות הגדולה היא כיוון שנאמר שיש התנשאות

עסקתי בשאלות . אני צריך הנחיה. אני לא יודע, אולי. חתמו שהם פושעים נגד האנושות

אז אני מניח שכולנו . ם בשאלות האלה ואני זקוק להנחיהכתבתי מאמרים מדעיי, האלה

, ולכן צריך לדון בשאלות האלה ולא לקבל מובן מאליו שאנחנו כיהודים. זקוקים להנחיה

זה מסוכן ואנחנו צריכים שיפוט ואני , בוודאי אנחנו לא נעשה פשעים נגד האנושות, כישראלים

  . מברך את ההחלטה להמשיך בדיון הזה בפעם אחרת

    .תודה רבה

  . תודה רבה לך :אריק כרמוןר "ד

האוויר עזב -שבעצם מבקש להבהיר שמפקד חיל, אני מבקש לקרוא כאן פתק שהועבר אלי

  . זמנים ולא משום סיבה אחרת- בשל אילוצי לוחות

  . אחריו דוד ישראלי ואחריו ורדה דסקל, יואל פיטסברג

   .קוראים לי יואל :יואל פיטסברגמר 

  . יואל :וןאריק כרמר "ד

  . אני חתמתי על המכתב :יואל פיטסברגמר 

אני טס , האוויר-עד לפני חודשיים שהפסקתי לעשות מילואים בחיל, בשלוש שנים האחרונות

חילצתי מציר , Aתכננתי והובלתי את הלוחמים לקרין . לילות וימים, ימים בשנה 80

ים גולני ושאר כוחות שלא כן לקחתי צנחנ, המתפללים מתנחלים פצועים ביום שישי בלילה

י 'הוק לסיכולים ממוקדים ובעברי גם הקמתי את טייסות הקוברה והאפצ-בלק-ב, חשוב מי הם

  . עבר תחת ידי, וכל דור הלוחמים הזה שנלחם עכשיו



ודליה רבין פילוסוף שטוענת , זה מקובל עלי, לדעתך, יפתח, שהוא מנוסח גרוע, המכתב הזה

ואני אקריא ? כך כישלון בו-מה כל. תב הזה הביא את כולנו לפההמכ, שהסרבנות היא כישלון

  ]מחיאות כפיים. [כך-אותו אחר

, הוא מפקד נהדר, ונורא חבל לי שהאלוף דן חלוץ שאין לי שום דבר נגדו, אני רוצה שמישהו

אין , האוויר- אני טייס בדיוק כמו כל הטייסים בחיל, האוויר- אני באתי מהבית הזה שנקרא חיל

' חוץ מכב, ויקום פה מישהו על הבמה הנכבדה הזאת, ם זכות על מוסר יחסית אליהםלי שו

אחרי שלוש שנים . שיקום. ויגיד לי שאני סרבן, כך מבין- הרב שאת העברית שלו אני לא כל

  . האוויר-שנה שהייתי טייס בחיל 22במילואים ואחרי 

  …שכולם התעסקו ב, המכתב הזה

  . היש לך עוד דק :כרמון  אריקר "ד

  . אני אקרא אותו בדקה וזה מה שיש לי. אוקיי :יואל פיטסברגמר 

  . ואני אקרא אותו בלשון יחיד, אני

שרתתי , הנתינה למדינת ישראל, ההקרבה, שחונכתי על ברכי הציונות, האוויר-טייס חיל, אני

מנת להגן על מדינת ישראל ולחזק - על, נכון לבצע כל משימה קשה כקלה, תמיד בחזית

מתנגד , שרתתי את מדינת ישראל במשך שבועות ארוכים בכל שנה, טייס ותיק, אני. אותה

לביצוע פעולות תקיפה בלתי חוקיות ובלתי מוסריות מהסוג שמבצעת מדינת ישראל 

  . בשטחים

מסרב לקחת חלק בתקיפות , שחונכתי לאהוב את מדינת ישראל ולתרום למפעל הציונות, אני

  . יה אזרחיתהאוויר במרכזי אוכלוסי- חיל

מסרב להמשיך ולפגוע , האוויר הם חלק בלתי נפרד ממני-שצבא ההגנה לישראל וחיל, אני

פעולות אלה הן בלתי חוקיות ובלתי מוסריות והנן תוצאה ישירה של . באזרחים חפים מפשע

הכיבוש פוגע , וזה מודגש, הכיבוש. המשחית את החברה הישראלית כולה, כיבוש מתמשך

    .נה של מדינת ישראל ובחוסנה המוסריאנושות בביטחו

  . זמנך תם, יואל :אריק כרמוןר "ד

  . עוד משפט :יואל פיטסברג



מצהיר בזאת כי אוסיף לשרת בצבא ההגנה לישראל , שרתתי, שמשרת כטייס פעיל, אני

  ]מחיאות כפיים[? אני סרבן. האוויר בכל משימה להגנתה של מדינת ישראל-ובחיל

  . רבה תודה :כרמון  אריקר "ד

אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו נסיים בדיוק בזמן וכל זמן שנלקח הוא על חשבון הדוברים וזה 

  . חבל

  .גנץ' אחריה מני מאוטנר ואחריה פרופ, אחריו ורדה דסקל, דוד ישראלי

עד לפני שנתיים טסתי . אני חתום על מכתב הטייסים, שמי דוד ישראלי :דוד ישראלי מר

כל , כולנו, אם המכתב לא הבהיר את זה. האוויר-ן לי שום דבר נגד חילשנה ואי 30במילואים 

יש לנו הרבה . האוויר- אין לנו דבר וחצי דבר נגד חיל, אין להם, אלה שחתמו על המכתב הזה

האוויר ללכת ולעשות את -האוויר ומכתיב את המדיניות של חיל- נגד מי ששולח את חיל

לא חברינו … האוויר ולא חברינו-לא חיל, שלנוממשלת ישראל היא המטרה . הדברים האלה

זה אחת הכותרות של יום …אחד הכותרות, Title- סרבנות ודמוקרטיה זה ה. האוויר-בחיל

  . העיון הזה

? התכוונתם, האם דמוקרטיה היא הדמוקרטיה הקלסית היוונית? מיהו סרבן ומהי דמוקרטיה

   ?עבדים 50,000 -אזרחים ו 3,000של 

   .יש לך עוד דקה :אריק כרמוןר "ד

או האם ? הסובייטית? האם הדמוקרטיה היא דמוקרטיה עממית :דוד ישראלימר 

שבה אנחנו חמישה מיליון יהודים , של מדינת ישראל, הדמוקרטיה היא דמוקרטיה שלנו

? הם יהיו שישה מיליון ואנחנו נהיה פה מיעוט 2010 -שולטים על חמישה מיליון ערבים וב

בעוד כמה שנים הסרבן , כמו שאנחנו נקלעים אליה, ם בדמוקרטיה כזאתהא? מהי דמוקרטיה

  ? מתי הוא מפסיק להיות סרבן ומתי הוא מתחיל להיות גיבור? הוא סרבן או שהוא גיבור

  …עוד מילה אחת לגבי, יש לי חצי דקה, לגבי, ועוד מילה אחת

  . זמנך תם :כרמון  אריקר "ד

   .יתרתי לו חצי דקהו. עוד מילה? זמני תם :דוד ישראלימר 

  . על חשבון חבריך :אריק כרמוןר "ד



אני כל הזמן שומע פה . ההיסטוריונים מדברים על רוח התקופה. דבר אחד :דוד ישראלימר 

האם , היה קורה היום, כפר קאסם, 1956האם מה שהניב משפט . פקודה בלתי חוקית בעליל

  ]מחיאות כפיים. [אני לא בטוח? בראייתנו היום, זאת היתה פקודה בלתי חוקית בעליל

  . תודה רבה. תודה רבה :אריק כרמוןר "ד

ואני חושש שאחריהם אנחנו נאפשר , אברהם קלצור –אחריו , גנץ' אחריה פרופ, ורדה דסקל

  . בבקשה. למי שמעוניין מחברי הצוות ואנחנו נמשיך בפעם אחרת

  ?לדבר, ןאולי תאפשר גם למי שחושב אחרת מכל מה ששמענו כא :מהנוכחים

  …אני הולך לפי מה שנרשם :כרמון  אריקר "ד

    .אני יודע, יש רשימה :מהנוכחים

  . נרשמת שאתה חושב אחרת, אוקיי. נכון :אריק כרמוןר "ד

אני בארץ הזאת בגלל שאני בחרתי ואני בוחרת כל יום להישאר … אני פה :ורדה דסקל' גב

  . בה

גם למדתי מה מקרב אותי , למדתי הרבה אני רוצה להודות גם לכל אחד שיושב בשולחן כי

וגם מה מרחיק אותי ואני רוצה להודות לטייסים שחתמו על המכתב בגלל שהם צעקו את 

   .הצעקה שאני לא יכולתי לצעוק מספיק חזק ואני חושבת שביחד אנחנו יכולים לנצח

  . תודה רבה :אריק כרמוןר "ד

  .ובגנץ ואחרון מהדוברים היום יהיה אברהם קלד' פרופ

אני מסכים עם הדברים שנאמרו כאן בקשר לחשיבות של האבחנה בין צדק של  :גנץ' פרופ

  . גביזון דיברה עליהם' צדק של המלחמה שפרופ,מלחמה לבין צדק במלחמה

אני לא מבין איך היא יכולה לומר שאפשר להסס בעניין סיווגן של מלחמות כצודקות או לא 

אבל לגבי המלחמה של , ר להסס גם לגבי פקודותאפש, אפשר להסס בכל עניין. צודקות

שאחד הדוברים , הקריטריונים של אמצעים למטרות, יש קריטריונים ברורים לחלוטין, ישראל

ההתנחלויות אינן , של הדרכים למטרות, של האמצעים למטרות, מהשולחן הזכיר אותם

הזאת הן אם היא חושבת שהמטרות של המטרה , וממשלת ישראל. אמצעי לשום מטרה

יכולה לקיים את המלחמה הזאת תוך הכרזה על נכונותה לפנות את , ביטחון ישראל



  …כדי לעשות את המלחמה במקום זה היא מנצלת את הכיבוש, ההתנחלויות

כדי להחריף את … כדי, כדי להחריף את המלחמות, במקום זה היא מנצלת את הכיבוש

  . כדי להנציח אותן, ההתנחלויות

  ? היה כאן שקט לפני הכיבוש? היה לפני הכיבושמה  :מהנוכחים

   .שנים שאפשר היה לחיות 19היו כאן ! שנים טובות במדינה הזאת 19היו כאן  :גנץ' פרופ

  . אני מבקש ממך להמשיך בדבריך ואל תגיב :אריק כרמוןר "ד

הנקודה הבאה החשובה שרציתי לציין היא שהדיון כאן . הנקודה הבאה. אוקיי :גנץ' פרופ

סרבנות ובהפרות חוק במסגרת הדמוקרטיה לא לוקחת בחשבון את העובדה שהמציאות ב

, אמנם הממשלה. הפוליטית שישראל נמצאת בה היום היא תוצר של הפרות החוק של הימין

אבל כל המציאות העכורה שבתוכה , מתוך שכפו אותה אמרה רוצה אני, מתוך שכפו אותה

    .ק של הימיןאנחנו מצויים היום התחילה בהפרות חו

  . זמנך תם, גנץ' פרופ :אריק כרמוןר "ד

    .77 -וב 73 -ב, 68 -ב :גנץ' פרופ

  . כן. אברהם טלצור הוא אחרון. תודה, תודה :אריק כרמוןר "ד

  . אני אהיה קצר, רבותי, תראו :אברהם טלצורמר 

לי או, אני רק רוצה לספר לכם סיפור קצר, קטונתי מלעסוק בשאלות המוסר והצדק האלה

  . האוויר שכבר איננו כאן-לטובת מפקד חיל

יפ סיור של אריק רגב שהיה מפקד 'שנה הייתי חייל בצנחנים והייתי באותו זמן נהג ג 35לפני 

לטובת החטיבה עמד אז מטוס סיור קל שמותקנו בכנפיים שלו מקלעים . בקעת הירדן

  . ריךוהתפקיד שלו היה לנסוע לאורך הקו וגם לדווח וגם לירות במי שצ

הוא , יום אחד קיבלנו ידיעה שטייס מילואימניק שטס במטוס הזה והוא טס מעל ים המלח

אריק רגב . קיבל פקודה לירות עליה וסירב, חוצה את הירדן מכיוון ירדן לישראל, זיהה סירה

נסענו למנחת באותו מקום שהיום נקרא מחנה גדי , בוא נראה מה העניינים –אמר לי 

  :נחת והטייס ירד והייתי עד לשיחה הבאה, ה שזה היהוהפייפר הזה או מ

הטייס ? למה לא ירית –אמר לו , שאחרי חודשיים נהרג בהיתקלות עם מחבלים, אריק רגב



דין ואני יודע את החוק - אני עורך, אדוני, תסלח לי מאוד –אמר לו , שהיה מילואימניק, הזה

  …הצבאי ואני יודע את הלקחים של משפט

  !דקה :ןכרמו  אריקר "ד

  . מייד! וואלה :אברהם טלצורמר 

אולי היו נשים וילדים וזה , את הלקחים של משפט כפר קאסם ואני לא יודע אם הסירה הזאת

, אוקיי –ואריק רגב צחק ואמר לו . ובגלל זה לא יריתי, פקודה לא חוקית בעליל ואני לא יורה

  . ם נגדולא ננקטו שום אמצעי, עד כמה שאני יודע, ואני. לך, יאללה

   .תסיקו מזה מה שאתם רוצים, זה סיפור

   .תודה רבה :אריק כרמוןר "ד

דיון על הכיבוש הוא , הדיון הפך להיות דיון על הכיבוש :אמנון ליפקין שחק) 'מיל(אלוף 

הפתרונות לא מוצגים . הוא נעשה מעט מדי בחברה הישראלית, הוא צריך להיעשות, לגיטימי

  . ניםוהרבה מהדברים שנאמרו נכו

אני עדיין חושב . כן –שאלת אם מישהו מאתנו חושב אחרת , זה לא עושה וזה בתשובה

איננה לגיטימית ומכניסה את , שהתארגנות של טייסים במדים והצגתם ככאלה בדיון פוליטי

חלק , ידי קבוצות אחרות-דבר שהוא טעות שאם תיעשה על, הוויכוח הפוליטי לתוך הצבא

  … גדול ממוחאי הכפיים

   …אני אומר לכם עוד דבר

אז פשוט . אתה פשוט מחבל בסיומו של ערב שהיה מוצלח, חברים יקרים :אריק כרמוןר "ד

  . תשב בשקט

בנושאים רגישים כמו , דרך אגב, אפשר יהיה גם לדון-אי :אמנון ליפקין שחק) 'מיל(אלוף 

שרוצה  מי, ולדעתי. גם זה בלתי אפשרי. הנושא הזה בתרבות כפי שהיתה כאן הערב

  … ברצינות

יש קהל , לא יתקיים דיון ציבורי, מי שרוצה ברצינות לדון בדרך שבו חלק מהדיון הזה התקיים

גם , הוא לחלוטין לא מיוצג פה, הרבה יותר גדול מהקהל שיושב כאן שחושב אחרת לגמרי

גם הוא חלק ממי שצריך להיות שותף להחלטות על עתידה של מדינת , הוא חלק מעם ישראל



   .שראל ולכן אני חושב שחלק לא קטן מהצועקים הלילה עושים טעותי

   .רותי –אחרונה . תודה רבה :אריק כרמוןר "ד

אני רוצה להמשיך המשך ישיר את הדברים שנאמרו מפני שנדמה לי שאין  :גביזון רות 'פרופ

שהדיון המרכזי שחוצה את החברה הישראלית ומתסכל את , ספק שדבר אחר התברר פה

כל הסיפור , שתי מדינות מול מדינה אחת, ו הוא באמת השאלה של לאן אנחנו הולכיםכולנ

  . הזה שהוא הסיפור הגדול של החברה הישראלית

לרוב האנשים שיושבים בחדר , אני חושבת, ואני חושבת שפה אני שותפה מבחינה פוליטית

בחר ואנחנו צריכים אנחנו לא מצליחים להי, אבל אנחנו צריכים לזכור שכמו שאבי אמר. הזה

לתת לעצמנו דין וחשבון והמנהיגות שלנו צריכה לתת לעצמנו דין וחשבון למה אנחנו לא 

אולי הוא חלק , מצליחים לתרגם את הסנטימנט הזה לכוח פוליטי ומה שעשינו פה הערב

, יש דבר שהוא לא חלק מהמשחק הפוליטי, מפני שבדמוקרטיה יש שני דברים. מהתשובה

זה לא חלק מהמשחק הפוליטי ויש מנגנונים שעוזרים לזה להיות . ם המוסרייםוזה האילוצי

הוא לא חלק , אפשר כל דבר להגיד שמכיוון שהוא מוסרי-אבל אי. לא חלק מהמשחק הפוליטי

  .מהמשחק הפוליטי

אנחנו צריכים להילחם  –אנחנו צריכים להילחם בכיבוש ואמרו פה גם  –אמרו כאן , למשל

, הסיסמה של די לכיבוש היא סיסמה מאוד מטעה. שני דברים לגמרי שוניםזה . בהתנחלויות

  . מפני שהסיסמה של די לכיבוש אומרת שאנחנו צריכים לסגת בלי הסכם

, מי אשם, ברק…] לא ברור. [זאת שאלה מאוד מאוד קשה, דיוויד-ומה קרה בקמפ, מה קורה

אבל השאלה היא אם אנחנו . כאןוזה יש עליה מחלוקת גדולה ולא נפתור אותה , זה לא חשוב

רוצים לצאת מהשטחים האלה בלי הסכם היא שאלה קרדינלית של הביטחון הלאומי שלנו 

מפני שאחת מהאפשרויות לפרש מה שקרה . ולכן אפשר להסס האם אנחנו נלחמים על חיינו

 .הוא שלפלשתינים אין היום אינטרס להגיע להסכם בגלל הבעיות הדמוגרפיות שהזכירו כאן

יש לנו אינטרסים מנוגדים על , אלא מפני שאנחנו, כדאי לפלשתינאים לא מפני שהם רעים

כדאי לפלשתינאים לחכות למצב שבו תהיה יחידה פוליטית אחת בין הים לנהר , הארץ הזאת

כי אז יהיה לנו קשה מאוד להסביר בעולם למה לא לעשות פה . ואנחנו נהיה המיעוט בה



  . ול אחדק –דמוקרטיה של איש אחד 

מפני שדי . די לכיבוש –ולכן המשחק הפוליטי פה הוא משחק מאוד מסובך ולא צריך להגיד 

לא בלי שאנחנו ! לכיבוש פירושו שמלחמה שהתחילה כמלחמת מגן תסתיים בלי הסכם

  . רגע, רגע… מה. אלא בלי הסכם, נישאר שם

על , לא על הפצצות, דווקא אנחנו שמדברים על הפוליטיקה, מה שאנחנו צריכים לזכור

אנחנו צריכים לזכור שהאינטרס הקיומי שלנו הוא לשרוד כמדינה יהודית בחלק , הפוליטיקה

מפני שצריך אולי , מארץ ישראל ולכן השאלה איך אנחנו עושים את זה היא שאלה קריטית

אנחנו  –אבל לא צריך להגיד , אנחנו לא צריכים אזרחים בשטח הפלשתיני –ללכת ולהגיד 

  . אין שום ערובה שנצא משם והטרור יסתיים. לים כי די לכיבוש ואנחנו נצא משםמתקפ

יש לנו ויכוח אמיתי ואנחנו לא מקבלים מספיק . ולכן אני חוזרת לדברים שאמרנו בהתחלה

, הימין לא נותן תשובות ואנחנו. אבל משני הצדדים של המחנה לא נותנים תשובות. תשובות

וכדאי ששנינו ניתן את התשובות האלה לפני שנחליט יחד , לא נותנים תשובות, השמאל

. באופן משותף איך אנחנו מתקדמים לנהל את המדינה היהודית האחת שיש במזרח התיכון

   .תודה

  . תודה רבה :אריק כרמוןר "ד

  . שניות להתאפק 30אם אתם יכולים עוד , ברשותכם מילה אחרונה, ברשותכם

בעיקר , אני חושב שבמרבית הדיון. ת בעקבות המכתבהצבנו בפתח הדיון הזה מספר שאלו

אני חושב שאנחנו החטאנו בנקודה . התחלנו בשיח ציבורי חשוב, בין הדוברים על הבמה

  . מנת ליצור תרבות של שיח אחר-אחת והיא הסובלנות שנדרשת על

אני רוצה לומר שאני מעריך שאנחנו נפיק את הלקחים ואנחנו נקיים את הדיונים גם עם 

 .תודה רבה, תם ולא נשלם, ציבורים שלא היו מיוצגים כאן הערב


