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תמידסובבישראלמדינתשלהמכונןהצירמדוע

בתוךנמצאתהתשובהוהמוסד?השב"בצה"ל,סביב
שאסףהמטלטלותהביטחוניותהפרשיותשלושים

שטר?גילוייםכוללהחדש,בספרואלעדמשהד"ר

צבאייםתפקידיםשלשורהשמילאמיפורסמו

השלוםאשליותעלהיוםמדבראוסלו,ימיעדבכירים

שמתעקשיםבדימוסגנרליםועלעיניומולשהתנפצו

תוחלתחסרמדיניבמסלולבעיוורוןלהמשיך

סטוד?!מנשהאה??מטה,גרשו?אילו?://משניותאסף

לשבתכדימשעתייםיותרלנסועשווהתמיד

אבלישראל,מדינתשלההיסטוריהעללריאיון

הייתהאלעדמשה)מיל׳(ואל"טד"רעםהשיחה

האינסופיים.בפקקיםנסיעהדקתכלשווה

׳סערתהחדשספרוהיהשלנולמפגשהרשמיהתירוץ

ביטחונייםסיפוריםשלשורהשמציגארצי',עלי

מאודמהראךישראל.מדינתשלפניהאתשעיצבו

התפקידיםשללעלעצמו,גלעדשלשסיפוריוהתברר
פחות.לאמרתקיםהביטחון,במערכתשעשה

גלילהאקדמיתבמכללהבכירמרצההואאלעדכיום

היההביטחוןבמערכתהרבותשנותיובמהלךאךמערבי,

בהיסטוריהביותרהקריטיותמהנקודותבכמהממוקם

לפנירגעהאחרון,צורמושלהיההואישראל.מדינתשל

ביתלמושלהפךמכןלאחרהביטחון,לרצועתהנסיגה

עםהביטחוניהתיאוםאתועיצבשבנהזהוהואלחם,

היהבדרךאוסלו.הסכמיבמסגרתהפלשתיניתהרשות

אלה.בעשוריםמרכזייםאירועיםשלשורהלעודשותף
עלישראל,מדינתשלסיפורהאתלספררבותדרכיםיש

למוש־בצניעותשיעור
"עשרים

$TS1$למוש"עשרים$TS1$
$DN2$למוש"עשרים$DN2$אלעדאומרהספר",אתלכתובלילקחשנה
הזמןתקופתאתמסבירולשאלתיהשיחה,בתחילת
בהרצאותאספתיבספרשהבאתיהסיפורים"אתהחריגה:

עםשליבמפגשיםהאחרונות,השניםבעשריםשלי

שאניבשיעוריםהאלה,לסיפוריםקשורותשהיוהדמויות

ובחו"לבארץבהןעובדשאניהשונותבמכללותמעביר

כזה,תוצרלהביאבשבילארכיון.חומריהמוןובקריאת

עליו".לעבודצריך
אניאבלשנה,עשריםבמהלךאספתאוליהסיפוריםאת

יותר.מאוחרבשלבנולדעצמולספרשהרעיוןמניח

הקורונה.בתקופתנולדלספרהרעיון"בוודאי.

לסיפוריםיגיעואחראוזהבשלבכולןאךקיומה,שנות73

רווייתאויבים,מוקפתישראלהכול,אחריהביטחוניים.

סביבברובונבנהשלהוהאתוסצבאיים,ומבצעיםמלחמות

בעולם.דברלשםשהיושלההביטחוןמערכות
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להעביריכולתישלאהראשונההפעםהייתהזאת
המוןאצליהצטברהשניםבמהלךהרצאות.יותר

שםהשונות.בהרצאותאותואמרתיכללשבדרךחומר,

מענייניםשהםהאלה,לסיפוריםביקוששישהבנתי

עםלהמשיךאפשרותשאיןכשראיתיובקורתה,אנשים.

הסיפוריםכלעםעכשיועושהאנימהחשבתיההרצאות,

הספר".שלהרעיוןנולדככההאלה.

חלקםהספר.דפיאתממלאיםסיפוריםכשלושים
עלומיםאחריםהלאומי.מהאתוסחלקוהםלציבורמוכרים
רובנו.שלהקולקטיבימהזיכרוןשנשכחוכאלהיותר,

נתפסושבהלילהאמר,פרשתנמצאיםהמוכריםבעמודת

נכון,הלאהאדםאתשחיסלולאחרבנורבגיהמוסדסוכני
מינכןבאולימפיאדתהספורטאיםרצח,300קופרשת
הרברצחקיביה,פרשתנמצאיםהעלומיםבעמודתועוד.

ועוד.אלג׳ירמטוסחטיפתדה־האן,

ישהדילספר,נכנסוהאלההסיפוריםדווקאלמה

בחוץ?שנותרופחותלאדרמטייםאירועים
שלושיםגםמוגבל.שהמקוםלעשותמהצודק."אתה

אבלשלושים,עודלספרבכיףיכולתיהמון.זהסיפורים

החוצה.יוצאומהבפניםנשארמהלהחליטצריךבסוף

אחדהעיראקי,המטוסחטיפתכמוסיפורלדוגמה,

בחוץ".נשארישראל,בתולדותהרואייםהיותרהסיפורים
בחוץ?כזהסיפורדווקאהשאירמה
בסיפור,משהולחדששליהיכולתדברים:"שלושה

שלההיכרותורמתבכתבהחידושאתלהעבירהיכולת

אלהגםהאלה,הפרשיותכלעלבסוף,איתו.הצעירהדור

מאמרים,שלתיליםתילינכתבוזוכר,פחותהיוםשהציבור

שכתבומהאתלסכםבאתילאלא.ומהספריםחוברות,

הללו.הסיפוריםעלהדשהזוויתלהביאבאתיקודמיי.
הבאתיאניחדש.שלםסיפורליהיהלילהאמרבפרשת

התפרסמושלאדבריםאלההנורבגיות.החקירהועדותאת

מאירסרןשללהורג)הוצאתובטוביאנסקיכן.לפני

א"מ(בפועלהייתהשלאבגידהבאשמתטוביאנסקי

כמוהזאת,הכאובהלפרשהצבעשמוסיפיםפרטיםהבאתי

היהטוביאנסקי,אתלהורגשהוציאמישג׳יבלי,העובדה

קשההעיראקיהמטוסבחטיפהאבלמאפקה.שלושכן
להעביראפשרהחדשהמידעאתכיזה,אתלעשותיותר
מלל".דרךפחותוהרבהוסרטוניםמצגותבאמצעות

בסיפוריםהאלההזוויותאתלמצואקשהכמהעד

פעמים?אינספוראותםשסיפרו

לעבודזהלפנס.מתחתנמצאיםלאהאלההדברים"כל

בלילהאמרהנורבגיותהחקירהועדותאתלהשיגקשה.

עובדהבתוכניתסרטהיהטוביאנסקיעלשנים.המוןלקח

כיתתמפקדשהיהשמיקבעוהםושםשנים,כמהלפני

הפלמ"חלמוזיאוןהלכתיאלון.יוסףבשםאדםהואהיורים

מדוברשבכללליוהתבררהראלחטיבתולמוזיאון

בטוביאנסקיהיריאתהדביקווסתםאחר,באדם
שלמהסרטאלוןביןלחברניסיתיאלון.לאותו

ואחרימהמוזיאונים,השמותוביןעובדה

לקשרדרךשוםשאיןהבנתיזמןהרבה
האנשים".שניבין

נעשתההסיפוריםבחירת

סיפורימשותפים.מכניםלפי

יחד,קובצופוליטיותהתנקשויות

לפרקאוחדומטוסיםחטיפות
סוכנויותאתשזעזעואירועיםאחד,

והשב"ב,המוסדהישראליות,הביון

פרק,באותומקומםאתמצאו
מופיעהלילהאמרפרשתכשלצד

היחידיםהסיפוריםשני.300קופרשת

פרשתהםבספרלבדםשמופיעים

במינכן.הספורטאיםוטבחטוביאנסקי
לצדלהכניסביותרמתאיםהיהפניועל

למהבדובאי.מכחוחשלחיסולואתלילהאמר

שמדוכרבמיוחד,300וקולילהאמרכיןדווקאקישרת

באופיים?מאודשוניםבסיפורים

אלהזהה.שלהםהמשותףהמכנהאבלנכון,"זה

האלההארגוניםשנישלאופייםאהששינוהפרשיות

לוהייתהשלאצניעותהכניסזהלמוסדלקצה.מקצה

מותרהכולשלאהבהירזהלשב"בנדרשת.מאודוהייתה

אותהושינוהמדינהאתשהרעישוסיפוריםשניאלהלו.

דומים".במחוזות

האחרונות.השניםמשלושיםסיפורשוםאיןבספר

מדוע?

בשלבעצמיאתשאלתיקשה.בחירההייתה"זאת

;1996הת«”פעםמשותףמצבבחדראלעדהשעון:כיווןעםלמעלה,משמאלעצמו.בפניספרלמלאשיכולצבאירקורד
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במדינתדרמטייםביטחונייםאירועיםהיולאהאםמסוים

חיסולושהיו.ברורליוהיההאחרונים,בעשוריםישראל

אסוןהנערים,חטיפתשליט,גלעדבדובאי,מבחוחשל

עדייןהםאבלהמון.היואוסלו.אירועיכלהמסוקים,
מודעת,מאודהייתהשליההחלטההציבורי.בזיכרוןטריים

אותם,לושינגישוצריךהצעירשהדורסיפוריםלהביא

שלאבעצםקבעהראשוןהחלקלפוליטיקה.להיכנסולא

יששבהחלטלמרותהאחרונים,מהעשוריםסיפוריםיהיו

ראויים".סיפורים

מנהרת"אירועי

השברקוגםהיוהכותל

אחרהמדיני.בתחוםשלי

שישהאמנתילאהאלההאירועים

יודעאניהיוםוגםאיתם,לשלוםסיכוי

נפלושליחבריםכזה.סיכוישוםשאין

שלמיריהאלההאירועיםבמהלך
העברתישאניפלשתיניםשוטרים

באותהנגמרתיאניהנשק.אתלהם

שללמפקדיםואמרתיתקופה

להמשיךמהבשבילל׳שאין
בתפקיד"

גוויוןנ7בןהתווי}הנו}
ורקאךכאמורמורכבאלעדשלספרו
אתשהעבירלמיכיאהביטחוניות,מסערות

יחדביטחוניים.בתפקידיםחייומרבית

לכתובמנסההיהשאםיודעהואזהעם

מתחומיםאירועיםעלדומהספר

ישראלמדינתאתשהסעירואחרים

הייתההמשימהדמותה,אתועיצבו

לאכלללמעשה,בהרבה.קשה

שלושיםלמצואהיהשאפשרבטוח

האתוסזה"בסוף,כאלה.סיפורים

מושתתתשלנוהחברההישראלי.

הביטחונייםהאירועיםועלהצבאעל

אומר.הואכאן",שלנו

התחיל?זהאיפה

שהסיפורחושבאניככה.היהתמיד"זה

הסיפורהואהזההאירועאתממחיששהכי

מידהקנהכלפיעלוהאוניברסיטאות.גוריוןבןשל

מחקר.תקציבלהיותחייבאוניברסיטהבכלבינלאומי,
המחקרלתקציבבנוגעהחלטהגוריוןלבןהביאו׳48בשנת
אוניברסיטאות,שתיזמןבאותוהיובארץלאוניברסיטאות.

האוניברסיטאותששתיאמרגוריוןבןוהטכניון.העברית

תשקיעישראללמחקרהתקציבואתלבד,יסתדרוהאלה
התעשייהפיתוחהיהזהאותה.ויקדםלהשחשובבמה

שהמחקרהייתהשלוהאמירהרפא"ל.ובהמשךהצבאית,

שהכולהתפיסההמדינה.עלבהגנהמושקעלהיותצריך

ההם".בימיםכברניטעההצבאסביבסובב

שנים.עשרותמאזעברוזאת,ובכל

באקדמיהמשמעותיהזההאירועכמהעדיודע"אתה

התקופהובמהלךנאמן,שמואלבמוסדעבדתיאניהיום?
גוריוןשבןטענתישבומאמרכתבתיטעות.עשיתיהזאת

היהשבעברוהמוסדנשיאתדמור,פרופ׳הזה.במהלךצדק

ליאמרהואהמאמר.בעקבותעלייזעםהטכניון,נשיא

אותושפרסמתילפניהזההמאמראתלומראההייתישאם

בעולמותבייחודבאקדמיה,לפרסם.לימאשרהיהלאהוא

אבלשמו.אתלהזכירשאסורמישהוהואגוריוןבןהמחקר,

הסטארט־אפאנחנוצדק.שהואמוכיחהוהיאמציאות,יש

התחילוהללוההצלחותשכללעיןבולטמאודוזהניישן,

הצבאיתהתעשייהזהאםביןהביטחון.מערכותיוצאיאצל

היהזההעתיקיםהאקדמאיםבשבילאבל.8200זהאםובין

משנהלאעצמואתהוכיחשהואהעובדהנפשע.מעשה

לפילפעולצריכההייתההצעירהישראלבסוףכלל.להם

להשהיוהמוגבליםהאמצעיםעםכואביםעדיפויותסדרי

הישראליתהתפיסההתקבעהשםעשתה.שהיאמהוזה

זהאתרואהאתהבמרכז.להיותחייבתהביטחוןשמערכת

היום".גם

הביטחון.תקציביעלמדברשאתהמניחאני
אחריהביטחון.מערכתתקציבעלנטותסתכל"בוודאי.

ביותרהגדולבתקציבמדוברבסוףעליו,והקיטוריםהבכיכל

זהאבלהתחומים.שארמכלניכרובפערישראלבמדינת

רקבבחירותכאןלהתמודדשתנסהמפלגהמזה.יותרהרבה
עשרהשלזכוכיתבתקרתתיתקלכלכלי־חברתיטיקטעל

היאשלטוןלמפלגתלצמוחבשבילמינוס.פלוסמנדטים

נרחבת".בצורהביטחוןבנושאילהתעסקחייבת

זה?אתמסביראתהאיך

זהיוצאוכפועלבה,חייםשאנחנוהחייםמציאותזאת"כי

סיפורהואשלנוהסיפורבו.שנעסוקרוצהשהציבורמהגם

שלבמציאותחייםאנחנובצבא,משרתהציבוררובצבאי.

זהטבעיבאופןאזהזמן.כלשלנוהקיוםעלוקרבמלחמות

שלנו".הדנ"אאתמרכיב

קסהבביתמתנהסבתא
עלרקשלםספרלכתובהיהיכולאלעדרוצה,היהלו

משמעותייםפחותלאהיוהםבצה"ל.השוניםתפקידיו

,'51בשנתבחיפהנולדהואלספר.שנכנסומהסיפורים
סבתואתלכן.קודםשניםשלושמלבנוןשנמלטלאב
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