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תפיסהושינואיחה
ולהתקהלבאוטובוסיםמסוענושנות,כצאתפחדוישואכיםבדיוק,עשוריםשניכפניגס
שנים,כחמשבחשןותםללאשהינההפלשתיניהנווווההנדל()יתיהבילויבתומי
גלתו:עמוס)סילי(אלוףפותנו"”איןנצינוו:תפיסהלשינויהזת1בסווצתהוניל
להישארנוינא!היאאבלהפלשתיניתהנתיהאתדוחקיםהתוצלחים"הסימליס

כהןסלצי)1ם:מגןחומתמבצע

kwh

ש1בללילך

בציבורהאווירהמה,במידת

מז־הקורונהבימיהישראלי

בירה

$TS1$מזבירה$TS1$

$DN2$מזבירה$DN2$שנה20לפניהרוחהלךאת

השנייה:האינתיפאדהבימיבדיוק,

לרחובות,לצאתחששבללי,דבדוך
ולהתקהלבאוטובוהיבלנסועפחד
ההב־)יהיהבילויובמרבזיבקניונים

דל(.

$TS1$.)ההבדל$TS1$

$DN2$.)ההבדל$DN2$השא־עולותאז,במוהיום,גם

לות

$TS1$השאלות$TS1$

$DN2$השאלות$DN2$להצילניתןאיךייגמר,זהמתי

האירוע.אתלבלוםוביצהאדםחיי

האינ־לפרוץשנים20בחלוףגם

תיפאדה

$TS1$האינתיפאדה$TS1$

$DN2$האינתיפאדה$DN2$,חלוקותהדעותהשנייה
בהתפרצותהיהמדובראםבשאלה

מכ־טרורבמתקפתשמאאועממית

וונת.

$TS1$.מכוונת$TS1$

$DN2$.מכוונת$DN2$אלוףדאז,המחקרחטיבתראש
השבועסיפרגלעד,עמוס)מיל׳(

מתק־פרוץטרםכיהיום"ל"ישראל

פת

$TS1$מתקפת$TS1$

$DN2$מתקפת$DN2$,אסטר־התרעהמסרהואהטרור

טגית

$TS1$אסטרטגית$TS1$

$DN2$אסטרטגית$DN2$שלפיהוהמדינההצבאלבכירי

טרורבמתקפתלפתוחערפאתבכוונת

"ראשכך.עלאחריותלקחתמבלי

ההערכהאתקיבללאברקהממשלה

אתשקיבלהיחידשלי.המקצועית

שאולדאזהרמטכ"להיהההערכה

אמרלהיערך",לצה"לשהורהמופז,

היום".ל"ישראלהשבוע

הממסדגרסתאתשמקבליםבין

אתערפאתיזםשלפיההישראלי

גרסתשאתוביןהאלימה,ההתפרצות

בפרץמדוברשלפיההפלשתינים,
להניחאפשרעממי,זעםשלספונטני

שהעימותביטחוןשלגבוההבמידה

שבהבתקופהמקרהבכלמתחילהיה

האלימותלפרוץהתורןגרהטריהחל.

דאז,האופוזיציהיו"רשלביקורוהיה

הבית.בהרשרון,אריאל

בהרשביקורוההערכותלמרות

החליטאלימות,להציתעלולהבית

28חמישי,ביוםלהרלעלותשרון

בדיוק.שנה20לפני,2000בספטמבר

השעהלפניקצתהביתלהרעלהשרון

נמשךהביקורבפועל,בבוקר.08:00

תק־ללאיחסיתועברמשעה,פחות

ריות

$TS1$תקריות$TS1$

$DN2$תקריות$DN2$.מכן,לאחרכיממהרקמיוחדות

התחילוהשישי,יוםתפילותלאחר

לה־שוניםבגיליםפלשתיניםאלפי

שליך
$TS1$להשליך$TS1$

$DN2$להשליך$DN2$,ובקבוקיברזלמוטותאבנים

הנדהמשטרתיהכוחלעברתבערה

הכותלרחבתועלהבית,בהרתוגבר

מת־העתבאותההיושבההסמוכה,

פללים

$TS1$מתפללים$TS1$

$DN2$מתפללים$DN2$.יהודים

ומ־נפצעו,ישראליםשוטריםכ־51

נגד

$TS1$ומנגד$TS1$

$DN2$ומנגד$DN2$וכ־001נהרגופלשתיניםשבעה

המשטרהשהפגינההקשההידנפצעו.

הק־במקוםהאלימהההפגנהבדיכוי

דוש

$TS1$הקדוש$TS1$

$DN2$הקדוש$DN2$,עזים,רגשותשמעוררוהסמלי

להשיבוהיהניתןשלארסןהתירה

והאינתי־שנים,ואףחודשיםבמשך

פאדה

$TS1$והאינתיפאדה$TS1$

$DN2$והאינתיפאדה$DN2$אינתיפאדתהשםאתקיבלה"

שבוהמקוםאתשהנציחאל־אקצה",

האירועיםואילך,זהמשלבהחלה.

פרץמחאותשלוגלמשליטה,יצאו
המערבית.הגדהברחבי

האחוהבויכוחצלקות

האירועיםתפסועזהברצועתגם

פל־שצלםלאחרהחריפוואףתאוצה,

שתיני

$TS1$פלשתיני$TS1$

$DN2$פלשתיני$DN2$הילדאתהמצלמהבעיןתפס

לה־שנקלעה־21בןא־דורהמוחמר

פגנה

$TS1$להפגנה$TS1$

$DN2$להפגנה$DN2$נהרגוהשנייםאביו.עםאלימה

מחסהלתפוסנואשותשניסולאחר

נהרגלאהילדכיבדיעבדטען)צה"ל

בכלשודרוהתמונותישראלית(.מאש

ובעולם,בארץאפשריתקשורתכלי
שאיחדלאומילגיבורהפךוא־דורה

הפלשתיניות.השורותאתבמותו

גלפרוץעםגברההמתחאווירת

הקובתוךישראלערביישלמהומות

12נהרגושבהןבאוקטובר,ב־1הירוק

הביטחון.בוהותמאשישראלמערביי

גדולקרעיצרוהאלימיםהאירועים

היש־החברהלביןישראלערבייבין

ראלית.

$TS1$.הישראלית$TS1$

$DN2$.הישראלית$DN2$התר־מכן,לאחררבלאזמן

חש

$TS1$התרחש$TS1$

$DN2$התרחש$DN2$בזיכרוןשנחרטנוסףחמוראירוע
שוטרשליוסףבקברמותוהלאומי

באורחנפצעיוסףיוסף.מרחתמג"ב

וב־הקבר,לעברמיריכתוצאהקשה

משך

$TS1$ובמשך$TS1$

$DN2$ובמשך$DN2$צה"להצליחלארבותשעות

שהת־פלשתיניםמאותבשללפנותו

גודדו

$TS1$שהתגודדו$TS1$

$DN2$שהתגודדו$DN2$לפ־נערךהצבאהמתחם.סביב

נותו

$TS1$לפנותו$TS1$

$DN2$לפנותו$DN2$ניסהובמקבילהקבר,אלבפריצה

הפ־המנגנוניםעםפינויואתלתאם

לשתיניים,
$TS1$,הפלשתיניים$TS1$

$DN2$,הפלשתיניים$DN2$כמהמפצעיומתיוסףאד

מה־פינויוטרםשנפצע,לאחרשעות

מקום.

$TS1$.מהמקום$TS1$

$DN2$.מהמקום$DN2$הצה"ליבאתוספגעההפרשה

בשטח,פצועיםמפקיריםלאשלפיו

גדול.היהבישראלהציבוריוהזעם

קשהאירועהתרחשבאוקטוברב־21

שלמסמליהלאחדהואגםשהפךנוסף

מי־חיילישניהשנייה.האינתיפאדה

לואים

$TS1$מילואים$TS1$

$DN2$מילואים$DN2$ונ־לרמאללה,בשוגגנכנסו

תקלו
$TS1$ונתקלו$TS1$

$DN2$ונתקלו$DN2$זועם.המוןמצדאליםבלינץ׳

הק־התמונותנחרטוהישראליבזיכרון

שות

$TS1$הקשות$TS1$

$DN2$הקשות$DN2$מושלךהחייליםאחדנראהשבהן
מנופףהמתפרעיםואחדגבוה,מחלון

ההרוגיםבדםמגואלותכשידיולהמון

הישראלים.

הסלי־האירועיםהזמן,שחלףככל

מו.

$TS1$.הסלימו$TS1$

$DN2$.הסלימו$DN2$דרכים,לפיגועיעברוהפלשתינים
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יו"ש,לשטחימתאבדיםמחבליםשיגור

מדינתבשטחיפיגועיםגםובהמשך

הפיגועיםבמיוחדזכוריםישראל.

בירושלים,סבארובמסעדתהקשים
נוס־ובעריםאביבבתלבדולפינריום

פות

$TS1$נוספות$TS1$

$DN2$נוספות$DN2$ועוד.סבאכפרחדרה,נתניה,כמו

מפויחיםאוטובוסיםשלדישלתמונות

וטרורהחדשות,מהדורותאתעיטרו

ופחדאימהלהטילהצליחהמתאבדים

לצאתשמיעטהישראליהציבורעל

באוטובוס.נסיעהכלושקללקניונים

ונסיגהמבצע

אתשעיצבוהםהללוהפיגועים

ככלהצבא.שלהתגובותמרבית

לה־צה"לעברהסלימו,שהאירועים

פצצות

$TS1$להפצצות$TS1$

$DN2$להפצצות$DN2$,בפ-התנקשויותמהאוויר

פלשתינים,שלוהרגטרור,עילי
חסםהצבאהסכסוך.אתליבהשרק

פלשתיניםיישוביםממאותיציאות

הרשאיםהפלשתיניםומספרבגדה,

צו־עבודהלצורכילישראללהכנס

מצם

$TS1$צומצם$TS1$

$DN2$צומצם$DN2$.אףמסוים,בשלבלמינימום
ברמהההפרדה.גדרבנייתהחלה

ני־היובתחילה,לפחותהמדינית,

סיונות

$TS1$ניסיונות$TS1$

$DN2$ניסיונות$DN2$הפלש־הרשותעםהידברות

תינית

$TS1$הפלשתינית$TS1$

$DN2$הפלשתינית$DN2$האשאתתרסןשזומנתעל

האלימות.אתותעצור

מחבלהתפוצץ2002פסחבערב

וגרםבנתניה"פארק"במלוןמתאבד

לאהפיגועישראלים.30שללמותם

עי־אךמקודמיו,מאודשונההיה

תויו,

$TS1$,עיתויו$TS1$

$DN2$,עיתויו$DN2$היההסדר,לילשלבעיצומו

מבחינתההגמלגבאתששברהקש

למב־לצאתשהחליטהישראל,של

צע

$TS1$למבצע$TS1$

$DN2$למבצע$DN2$במהלך.2002במרץמגן""חומת
הט־מעוזיעלצה"להשתלטהמבצע

אי.אף.פיצילום:הביתבהרשרון

המערבית.הגדהאתמחדשוכבשרור

לקטועהצליחהלאמגן""חומת
ביש־הרביםהטרורפיגועירצףאת

ראל

$TS1$בישראל$TS1$

$DN2$בישראל$DN2$ביתרשנמשכוושומרון,וביהודה

כךעלהכריזלאשהצבאאףשאת.

שההתנתקותלומרנהוגרשמי,באופן

נקו־היא2005בקיץעזהמרצועת
דת

$TS1$נקודת$TS1$
$DN2$נקודת$DN2$האינתיפא־שלהמעשיתהסיום

דה

$TS1$האינתיפאדה$TS1$

$DN2$האינתיפאדה$DN2$.השנייה

והקצנההדהקהעל
אותםשלהישירותההשלכותאחת

אמוןאובדןהיאמדם,עקוביםימים
הישראלימהציבורניכרחלקשל

הפלשתינים.עםהשלוםבהיתכנות

בפלשתינים",עיסוקבכללאין"היום
קבע"הסדרגלעד,)מיל׳(אלוףקובל
צריךאבלאיתם,יהיהלאהנראהככל
לאזהלצערי,איתם.לדברלפחות

כרגע,הישראליהציבוראתמעניין
קו־בעיהיוצריםלאהפלשתיניםכי

נקרטית,

$TS1$,קונקרטית$TS1$

$DN2$,קונקרטית$DN2$פי־כ־005לסיכולהודות

גועים

$TS1$פיגועים$TS1$

$DN2$פיגועים$DN2$.אחוזיםעשרהרקאםבשנה

היינומצליחים,היוהאלהמהניסיונות

שאףלכךמביאהההצלחהאחר.במקום
להתעסקצריךשהואחושבלאאחד
שגיאהזואבלהפלשתינית,הבעיהעם

מתעצבת".המציאותכיטרגית,
אלוףשלהמרכזייםהלקחיםאחד
השנייהמהאינתיפאדהגלעד)מיל׳(

אסורמודיעינית,התרעה"כשישהוא:

כיסבורהואעודממנה".להתעלם

ולקייםמאזןאבועםלדבר"חייבים
להר־כדיהביטחוניהתיאוםאתאיתו

חיק

$TS1$להרחיק$TS1$

$DN2$להרחיק$DN2$.ברשותהכלכליהמצבהיוםסכנה

הציבו־למגזרמשכורותאיןמידרדר,

רי,

$TS1$,הציבורי$TS1$

$DN2$,הציבורי$DN2$אבולדבריו,ביטחוני".תיאוםאין"

לתחי־מאשרלקיצויותרקרובמאזן

לתו.

$TS1$.לתחילתו$TS1$

$DN2$.לתחילתו$DN2$מיביניהםיתחרושלוהיורשים

ואיראןחמאםישראל.כלפיאליםיותר
שדרכךאומר׳אתהמאזןלאבואומרים

היאהנכונההדרךכלומר,נכשלה׳,

ורדיקליות".אלימות
גלעד,)מיל׳(אלוףלפינוסף,לקח

אס־חשיבהמחייבתשהמציאותהוא

טרטגית

$TS1$אסטרטגית$TS1$

$DN2$אסטרטגית$DN2$,כיווןהיתרביןמחודשת

ארה"בעלישראלשלשהישענותה

האפ־לנוכחלנצחתימשךבהכרחלא

שרות

$TS1$האפשרות$TS1$

$DN2$האפשרות$DN2$תפי־שינוי.בארה"בשיחול"

סת

$TS1$תפיסת"$TS1$

$DN2$תפיסת"$DN2$תחזיקלאשלום׳תמורת׳שלום
אתהתנוהאמירויותאיחודגםלנצח.

שיש־בכךישראלעםהשלוםהסכם

ראל

$TS1$שישראל$TS1$

$DN2$שישראל$DN2$איזמן,לאורךמהסיפוח.תיסוג

הצ־הזרועכוחעללהסתמךאפשר

באית,

$TS1$,הצבאית$TS1$

$DN2$,הצבאית$DN2$ואתההידברותאתלחדשצריך

מסכם.הואהביטחוני",התיאום
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