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המדינה.לעתידהסכנההואהמשיחיסטי

מביניםלאאנתנ1

וממשיכיםשניצחנו

ילדינואתלשלות
ולהיהרג"להרוג
שכברנרעיבלעצמהלספרממשיכהשישראלחושבאילוןעמילשעברהשב"בראש

וכעתוביהדותה,בישראלמכיריםוהפלסעיניםהערביהעולםבפועלנכוןלא

הואהמשיחיסעיהימיןכימזהירהואחדשבספרלקראתםללכתהזמןהגיע

זקןדניעצמנו"שללאויב"הפכנוואומר:המדינהלעתידהאמיתיתהסכנה

;tg-לאזהישראלמדינתעלהעיקרי"האיום

עצמנו".אנחנואלאחמאםאוחיזבאללהאיראן,
מעוטרלוחםאילון,עמישלהעיקריהמסרזה

השב"בראשהים,חילמפקדהימי,מהקומנדו

רבין,רצחשלאחרההתאבדותפיגועיבתקופת

יחדניסה,אילוןהאחרונותהשניםב־02ושר.ח"כ

להובילנוסייבה,סריפרופ׳הפלסטינישותפועם

נדברעודהפלסטינים.עםלשלוםלהגעהיוזמה

לעתידביותרהגדולההסכנהאתאבלעליה,
זופועל,הואבההשנייהבחזיתרואההואהמדינה

המשיהיסטי.הקיצוניהימיןמולהפנימית,

כרקעשלי,הסיפוראתלספררוצה"אני

למדינהקרהמהבראייתי.ישראלשללסיפור

אומרבעצםהסיפורחיי.שנות77לאורךשלי

אילוןליאומרכךעצמנו".שללאויבהפכנואיך
נהפכהאיךכוחותינו"אשהחדשספרועל

לעתידה".והתקווהעצמהשללאויבתישראל
הישראליהנרטיבאתלספריומרניקצת"זה

ולאהיסטוריוןלאאניאותו,מספרשאניכפי

שלהסיפוריםאתמשלבאניאבלפילוסוף.

בספרהמופיעיםהאנשיםעםוהמפגשיםהדברים

לינותןזההסיפור.אתאיתייהדמספריםוהם

חלקםהמדינה.שללסיפורתיאורטיתמסגרת
הרבכמוולהפך,לגמריעמדתיעלחולקים

יוסףעודישיבתראששפירא,יצחק)הרבשפירא

הנחשבהמלך׳׳תורתהספרממחבריביצהר,חי

אבלד"ז(.משיחיסטי,היהודיהחזוןמיסודות

אתמביןהואאיךלהביןחייבהייתיאיתובמפגש

המדינה".ואתהציונות,

יצחקהרבעםפגישתךעלמפרטאתהבספר
הצדקהשמעניקכמיאותוומתארשפירא

ערבים.נגדאלימותלמעשי

כמונאצית,אמירהבעצםאמרשפירא"הרב

האויבהםשהיהודיםהסבירוהםהנאצים.גדולי

יהיושכשיגדלוברורכיכתינוקותאותםורצחו

פרשנויותעלהתבססהואשפירא.הרבכךהאויב.

משפחתאתששרפושאלהיודעאנידתיות.

מבנישלושהנרצחושבוברומא)הפיגועדוואבשה

הורשעבפיגועהפעוט.ובנםהוריםהמשפחה,

עולם,מאסרילשלושהונשפטאוליאלבןעמירם
שנישפיראברברואיםוהםהספר,אתקראוד"ז(

אנחנושולימיעוטלאזהגינזבורג.לרברק

זוהתמיכה.והיקףהשנאהעוצמתאתמביניםלא

המדינה".שללעתידההאמיתיתהסכנה

מדינהלהקמתשיביאמהירבמו"מדוגלאילון

כדבריו,ריאליסטיתתפיסהמתוךפלסטינית,

אבלהמדינה.עתידעבוראידאליסטיתלא

של"המטרהמבהיר:הואהשיחהבפתיחתכבר

שניםכמהלפנימאשריומרניתפחותהיאהיום

כוונהממשליאיןהספר.כתיבתאתכשהתחלתי

לשכנעהסיכויבעצב.זהאתאומרואנילשכנע,
לאפס".שואףהיום

הקרובהמפביבתךגםלהתנגדותזכית
הזו.התפיסהאתכשהצגת

שלחמתהמדינהמגןאתה,איךאותי"שואלים

שאניליאומריםחלקםעורך.אתהפכתונפצעת,

אמרמהאנשיםאחדאיתם.מתווכחלאאניבוגד.

שבדרךמשוםבעיקרהסיפוראתאוהב׳אנילי

המנצחהואהציבוריהנרטיבאתשכותבמיכלל

לאשאנילכךמודעאניהמנצח/לאואתה

אתהאבלישראל,במדינתמיעוטאניהמנצח,

נשאלאניאםייעלם.שלאלעתידכיווןמשאיר

זהיימחקולאיישארשהסיפורהתקווה,מה

הכתובה".המילהשלכוחה

פסימית/אופטימית:אמירהמוסיףהואוכאן

גאה.מיעוטואנימיעוטיםעיצבוההיסטוריה"את

שהםכדיונכדיי,לילדייהספראתכותבאני

ההחלטות".אתיקבלו

למה?

נפסקהמדינהזהותעלהדיוןכי"אולי

הרצל,הציונותאבותהמדינה.הקמתעם
המוןכתבוכצנלסוןגוריון,בןז׳בוטינסקי,

יהדותהמהיהמדינה.שלהעתידיתזהותהעל

למהבה.הדמוקרטיהתיראהאיךהמדינה,של

ודמוקרטית.יהודיתכשאומריםמתכוונים
אתשיבטיחמערךבלידמוקרטיהתיתכןהאם

אימצנוומיעוטים.אזרחיםשלהיסודזכויות

שלגמריראשייםרבניםשניישאחרת,יהדות

בגולההפלורליסטיתהיהדותאתמבטיחיםלא

מאודזהלא.במדינההזה,בפלורליזםגאיםהיינו

ממשלה".ראשרצחנואנחנוכיאותימטריד

עמירביגאלהתמיכהעללדבר

האמירהעללשעברשב"בכראשדעתךמה

השב"באשמתעלסמוטריץ׳בצלאלח"כשל

רבין?ברצח
לאוניברסיטהרביןרצחהערךאתכותב"אני

היההרצחאחרישוקן.בהוצאתהדיגיטלית

אתבחנההחקירהועדתנכשל,ששב"כברור

השירותראשלמסקנות.והגיעהבאבטחההכשל

אחרים.וגםקודם.עודאחריותולקחהתפטר

מספיקשלאחושבאניאבללקחים.הפיקהשב"ב

ועדתהחקירה,ועדתהאירוע.עומקאתהבנו

הכשלבענייןמוטעותלמסקנותהגיעהשמגר,

בסוגיותכללעסקהלאהוועדההמודיעיני.

ניסיתיכך.עלמצרואניהשב"בלכשלישמעבר

כחברהאנחנותשובה.קיבלתיולאלהבין

יגאללמהלמה?שלהדיוןאתלפתוחמפחדים

שהשאלהמשוםהממשלה.ראשאתרצחעמיר

אלאעמירביגאללאלדוןאותנומחייבתהזו

אותםעלמדברוהואהפוליטיהרצחבתופעת

לרוצח.שמסביבמעגלים

׳לאשלאמירהיששבובעולםנולד"הוא

לוגרםמהלגמרי,נורמטיביהיההואתרצח׳.
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שניצחנומביניםלא

ציבור,כשליחעצמואתראההואלשם?להגיע
והפסיקותשפגשהאנשיםעלמסתכלוכשאתה
הרחובנראהאיךהפוליטיות,והאמירותהרבניות

ביןשההבדלמביןאתהאזשנים,באותןהישראלי
התמיכהזהציבורישליחלהיותושפלרוצחסתם

במעשהו".הציבורית

עלפורסםשטרםסיפוראילוןמביאוכאן

1771אי־לוועמי
7ב7ההנשויאישי:

מתגורר7ש7ושה,ואב

מהר"7בכרם

ב7יכשרכיהןמקצועי:

מטעםכנסתוחברתיק

קודםהעבודה,מפ7גת

השב"כראשהיה7כן

היםחי7מפקדהעשירי,

3ושייטתומפקד

בעיטורזכהמשהו:עוד

ח7קוע7הגבורה
גריןהאיע7בפשיטה

׳כולנולי,אמרהוהאמאהוריו,את"פגשתי

החינוךשרהייתישאםלהאמרתיורקדנו׳.שמחנו
שבוההוראהמתפקידאותהגםמפטרהייתי

ומקבלקיבלעמיריגאלשם,נגמרלאוזהנשאה.
הכלא".לביתומעריצותמעריציםמכתביאלפי

שרצחשמסתברבשב"ב,בכירמאבטח

שב"כראש"כשהייתיאותו.שימחרבין

ראשסביבהאבטחה,מערךכלאתשינינו

קבועה.חוליההייתהנתניהודאזהממשלה

החוליהשמפקדאנונימיתידיעהקיבלתי

נרצח.כשרביןשמחנתניהושל

רמתתושבהחוליה,ומפקד"בדקתי

שמחההביעשאכןבכךהודהבמקור,הגולן

ולאצעירשהיההסבירהואהרצח.לאחר

איתונפגשתיהמלאה.המשמעותאתהבין

כשרביןהריקודיםלפירושאותוושאלתי
ענה,הוסר,האיוםרקדתם׳?׳מדוענרצח.

אםאותושאלתישמחה.שלספונטניפרץ

מההגולןרמתעלמו"מינהלנתניהו

פיטרתימאבטחתו.שיתפטראמרתעשה?

אמרתישב"כ,אישלאאתהבמקום.אותו

לכלום.קשרבליעליולהגןצריךאתהלו.

מנסהאילוןהפלסטינית,לסוגיהבחזרה

בהליכהשלוהנחרצתשהעמדהרבבלהטלשכנע

מההכרהדווקאנובעתהפלסטיניםלקראת

הטרורמעשימאחורישעומדמהשלוההבנה

השב"ב.כראששירותובמהלךשספגמהשלהם

לבררגםאלאבטרור,להילחםמספיקלא"זה

עלומבררשואלשאניכפיכך.מתנהלהואלמה
הפלסטיניםעלגםזהאתלבררצריךעמיר,יגאל

בפיגועאדם.לחיותהפכוהטרוריסטיםכיצד

)במאיקטיףבגושחטואלמשפחתנרצחהשבו

חטואלטלינרצחוקטיףבגושכיסופיםבציר2004

עשוד"ז(בנותיה,וארבעמתקדםבהריוןשהייתה

חייביםלכןלתינוקות.הריגהוידואהמחבלים

אדםבןשצעירקורהאיךהתופעה,עםלהתמודד

אדם".כחייתלהתנהלמגיעשהואקורהאיך

׳ערפלדוקומנטריסרטבאוסקרזכה"ב־3002
מקנמארה,רוברטשלתובנותיועלהמבוססקרב׳
מלחמתבזמןהאמריקאיההגנהשרשהיהמי

הואהסיפורמכלשלוהראשוןהלקחוייטנאם.

כלפיו.אמפתיהלפתחואפילוהאויבאתלהבין

והשנאההשסעאתהבנו׳לאאומר,מקנמארה

קומוניסטים׳.שכולםחשבנולסין.וייטנאםבין
הואובספרשנים,עשרותחיכהמקנמארהאבל

תנצחלאשאמריקהמלכתחילהכברשידעמודה

במלחמה".

הלקח?ומה
שאנחנועדלהיהרגצריכיםאנשים"כמה

שנגיעעדייהרגוישראלאזרחיכמהנבין?
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עשרותעודלחכותרוצהלאאניהזו?למסקנה

כלעלכתובההייתההשנייההאינתיפאדהשנים.

אביהואברק,אהודזה.אתלהביןוסירבנוהקירות

לגיטימימושגלאשהיאפרטנר,׳איןהאמירה

גאההיההואהשני.בצדאשמהמטיחהואכי

השפיעוזהמנתניהוהתנחלויותיותרשבנהבכך

כפיאצלו.האמינותאתאיבדהואהפרטנר,על

האמינותאתוהרםבטרורלחםלאשערפאת

נתןאםמביןלאהיוםעדאניהישראלים.בעיני
שזוספקואיןפוליטייםמטעמיםהצהרתואת

הציוני.השמאלכלפיביותרההרסניתההתבטאות

הזו".ההתבטאותבעקבותנהרסהזההמחנה

קיבלווערפאתהפלסטיניםצדק?לאהואאבל
סירבו.ועדייןהכלכמעט

מביןאנישבההדרךאתמעלהאני"בספר
אלימותפגשנושאומרהישראליהנרטיבאת

באלימותבמאבקואנחנוארצה,שעלינומהרגע

לקבלמוכניםולאכעם,בנומכיריםשלאמישל
למהההצדקהוזווכר.עצמיתלהכרהזכותנואת

מספריםשאנחנומהזההיום.עדעושיםשאנחנו

שהנרטיבהזה,שהסיפורחושבאנילעצמנו.

מוטעה.הזה,הישראלי

אתבפועל,עיניי:לנגדרואהאני"מה

גוריוןבןז׳בוטינסקישלהברזלקירתיאוריית
היום.עדהתקפההישראליתלאסטרטגיהמימש

גוריוןבןזה.עללאאבלמחלוקות,ביניהםהיו

היהודישהרובז׳בוטינסקי.שהביןמהאתהבין

עשהולכןהזכות,למימושההכרחהואכאן

גוריוןשבןאלאאיומים.היוםשנראיםמעשים
ירושלים.אתDN2$$רקTS1$$DN2$$רקTS1$$רקושומרוןיהודהאתרצהלא

הסכםביןאיפשהוהשתנההזה"הנרטיב

הפלסטינים.2002אביבלביןמצריםעםהשלום

הבינלאומיות,ההחלטותכלאתבפועלקיבלו
אתקיבלוובעצםהפלסטינית.באמנההשארבין

ליאמרמאזןאבוישראל.מדינתשליהדותה

זההאו"ם,החלטותאתקיבלשהואהעובדהשעצם

כתייר׳.אלאלצפתאשוב׳לאאמרהואמשמעה.

מעולםזהאתאמרלאישראליממשלהראשאף
לקרואמסרביםאנחנושכם.ועלחברוןעל
שכלשקובעתהערבית,השלוםיוזמתאתלמשל

שלזכותהאתמקבליםוהמוסלמיהערביהעולם

.׳67קוויבסיםעליקבעושהגבולישראל.מדינת

תישללהפלסטיניתהשיבהשזכותבהנאמרעוד

אותותייצגפלסטיןמדינתבה,שירצהומיאישית,

ישראל".עםכךעלותדון

הסתיימה.לאבוהלחימהנמשך,הטרוראבל

לשלוחוממשיכיםשניצחנומביניםלא"אנחנו

ישראליםכמעטאיןולהיהרג.להרוגילדינואת

מוחקיםאנחנוהירוק,הקוהמושגאתשמכירים
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