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כותרת :ערן סיקורל ,עידכון מהמשט בעזה .דרור
פיילר ,ממארגני המשט .פרשנינו  -אלי
ענת דוידוב :וזה מה שמעביר אותנו באופן טבעי למשט המתוכנן
בעזה ,קודם כל שלום לעורך חדשות החוץ ערן סיקורל כאן
באולפן לצידי.
ערן סיקורל :שלום ענת.
ענת דוידוב :ועוד מעט גם נידרש לפרשנים שלנו היום ,אלי אבידר
יו"ר פורום מזרח תיכון חכם ובכיר לשעבר במשרד החוץ ,שלום
אלי.
אלי אבידר :שלום.
ענת דוידוב :וגם גידי גרינשטיין ,מנכ"ל מכון רעות ,שמנסח ניירות
עמדות לקובעי מדיניות ,שלום גידי.
גידי גרינשטיין :שלום רב.
ענת דוידוב :ערן קודם כל התכונה לקראת המשט ,מה אתה
שומע?
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ערן סיקורל :כן ,המשט ממשיך בדרכו לעזה ,נכון לעכשיו נסיעת
תענוגות של ממש אבל מחר כל זה עומד להשתנות ,המשט ועליו
מאות פעילי ארגונים פרו-פלשתינים יגיע לכאן בניסיון להביך את
ישראל .הנוסעים יודעים כבר מזמן שלא יוכלו להיכנס לעזה ובכל
זאת הם ממשיכים במסע בתקווה שיצליחו להעביר הכל בשידור
חי או לפחות יזרימו תמונות .המטרה של המארגנים ברורה ,להגיע
לכאן בשעות האור ,שעות שעוד אפשר לצלם בהם כמו שצריך,
שעות שבהן יש גם יותר סיכוי למנוע טעויות במהלך ההשתלטות,
ולפני זמן קצר שוחחנו עם דרור פיילר ממארגני המשט והוא סיפר
לנו על השקט שלפני הסערה.
דרור פיילר :אנחנו משפצים את הספינה ,אנחנו עושים אותה שהיא
תהיה יפה לקראת הגעתנו לעזה ,אנחנו צובעים אותה .אין גלים,
הים חלק כמעט לחלוטין ,כחול ,עמוק ,טיול בים התיכון ,זה ממש
מיוחד ונעים .אנחנו בדרך גם לדבר שאנחנו שמחים לעשות אותו
אז המצב רוח טוב .אני מאוד מקווה שממשלת ישראל לפני כניסת
השבת תגיע למסקנה שלא כדאי לה להתקיף את הספינה שלנו.
ערן סיקורל :את החבירה לכל הספינות כבר עשיתם או שצפויים
עוד לעשות?
דרור פיילר :לא לא ,עוד לא ,עוד לא ,אנחנו נתחבר מתישהו היום
אחרי צהריים ,בערב ,מתישהו מחר אנחנו נגיע לאיזור .אני מניח
שבערך  60-70מייל מישראל ירצו להפריד אותנו .אולי יבואו
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מרחוק ,יעצרו לדבר עם רמקולים ,ידברו איתנו קצת ואנחנו נדבר
איתם בחזרה ,נגיד להם שיום שבת יום מנוחה והם יחכו לעשות
צרות ,יעצבנו אותנו קצת ואחר כך מתישהו כנראה יעלו על
הספינות.
ערן סיקורל :מה תעשו למשל?
דרור פיילר :איך אומרים? קוסם לא מגלה את הקסם שלו לפני
האקט עצמו ,יש כל מיני דברים .אולי נדבר אליהם יפה ,נדבר
אליהם בעברית.
ערן סיקורל :שום דבר שקשור באלימות?
דרור פיילר :שום דבר ,אין שום דבר ,אנחנו לא נהיה אלימים ,אין
לנו שום כלי הגנה ,שום דבר .נעשה הגנה פסיבית ,זה מה שנקרא
אי ציות אזרחי.
ענת דוידוב :רן בנימיני שלום גם לך.
רן בנימיני :שלום ענת.
ענת דוידוב :בוא נשמע על סירובה של קפריסין לאפשר לספינות
מעבר לכיווננו.
רן בנימיני :כן תראי ,ישראל שבה ומדגישה היום שהיא לא
תאפשר למשט להתקרב לחופי עזה וזה יקרה ענת גם במחיר של
תמונות לא מחמיאות שיוצגו בעולם ויגרמו אולי לנזק תדמיתי
לישראל ,מצד שני אי אפשר לומר שזה משהו יוצא דופן בעולם.
מכל מקום גורמים רשמיים אומרים לכל הגורמים הדיפלומטיים,
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לכל השגרירים ,וגם לכל הציבור למעשה ,שכל המשט הזה הוא
פרובוקציה כיוון שאין שום מחסור הומניטרי בסיוע לעזה ולישראל
יש זכות טבעית למנוע הכנסת מוצרים לעזה בלי פיקוח ,ואם
מארגני המשט באמת רוצים לעזור אז הם יותר ממוזמנים להגיע
ולפרוק את המטענים שהביאו איתם בנמל אשדוד ,שם הכל ייבדק,
אפילו בפיקוח של ארגוני סיוע ,ומשם זה יועבר לעזה .אתמול
נועד מנכ"ל משרד החוץ עם כמה שגרירים של מדינות שמהן יצאו
הספינות של המשט ,רוב הפגישות האלה ענת הסתיימו בלי שום
בשורה ,רק הפגישה עם שגריר קפריסין הייתה מוצלחת וקפריסין
הודיעה לישראל שהיא לא תאפשר לספינות לשהות במים
הטריטוריאליים שלה ,ההודעה הזאת אולי טובה במישור
הדיפלומטי אבל בפועל היא לא ממש הפריעה למשט והוא ממשיך
להתקדם.
ענת דוידוב :רן תודה לך לפי שעה ,כרמלה מנשה כתבתנו לענייני
צבא ,שלום כרמלה.
כרמלה מנשה :שלום ענת.
ענת דוידוב :הכתבים מצטרפים בשלב כלשהו לספינות של חיל
הים ,לפעילות הזאת .מה קורה ברגע זה?
כרמלה מנשה :ברגע זה המשט שכולל שמונה ספינות שעליהן
כ 800בני אדם בדרכו ,אחרי שהם עשו את המפגש שלהם ,בדרכו
לנמל עזה ,לחופי עזה .במערכת הביטחון ,בצה"ל ,בעיקר בחיל
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הים ,יש היערכות מוחלטת ,בישראל נערכים החל מהלילה ,הם
ינסו ככל הנראה להגיע אל המים הטריטוריאליים של ישראל
באור יום ולא בחשכה ,כנראה מחר בבוקר ,כדי שאפשר יהיה
לצלם או לשדר לכל העולם את ההשתלטות על כלי השיט .בכל
הספינות האלה יש צוותי צילום והפעילים עצמם מצוידים
במצלמות ובטלפונים סלולריים ,ברגע שיתקרב המשט אל חופי
ישראל יחברו אליו ספינות של חיל הים ויקראו לו לשוב על
עקבותיו ,אם מארגני המשט יסרבו לעצור כפי שצפוי ,ישתלטו על
האוניות לוחמי הקומנדו הימי ויחידה של שירות בתי הסוהר,
וצוותים של יחידת עוקץ המצוידים בכלבי גילוי חומר נפץ ,הם
יסרקו את האוניות כדי לבדוק אם הן נושאות חומרי נפץ ,אמצעי
לחימה או פעילי טרור ואחר כך הם יובילו אותם לנמל אשדוד.
במסגרת האימונים תירגלו הכוחות גלישה ממסוקים לעבר ספינות
בלב ים ,לקראת המבצע הוכרז עוצר יציאות בחיל הים ,מפקד
החיל האלוף אליעזר מרום צ''ייני תידרך את הלוחמים ,הנחה
אותם לא להיגרר לפרובוקציות ,לפעול ברגישות כל עוד הדבר אינו
פוגע במשימה ,לא לפתוח באש .גויסו אנשי מילואים של הקומנדו
הימי מתוך הנחה שלוחמים מבוגרים ובעלי ניסיון יתמודדו בצורה
שקולה יותר עם הפעילים .גם בנמל אשדוד הוקם בימים
האחרונים אוהל ענק שנועד לקלוט את מאות הפעילים .עם הגעתן
של הספינות לנמל יעברו הנוסעים בידוק בטחוני באמצעות
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מגנומטר ,ילוו אותם חיילים אל העמדות הממוחשבות של משרד
הפנים ויודיעו להם שהם מגורשים מהארץ .אלה שיסכימו לעזוב
יועלו על אוטובוסים ויוסעו לנתב"ג ,משם יטוסו חזרה לארצותיהם
על חשבון מדינת ישראל .מי שלא יסכים לחתום על צו הגירוש,
ייעצר ,יועבר לכלא באר-שבע ויגורש מאוחר יותר מישראל.
ענת דוידוב :כרמלה תודה לך בשלב הזה.
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כותרת :פרשנינו  -אלי אבידר ,יו''ר פורום מזרח
תיכון חכם .סירוב קפריסין לאפשר
ענת דוידוב :ושוב שלום לאלי אבידר.
אלי אבידר :שלום ענת.
ענת דוידוב :וגם לגידי גרינשטיין .אלי אבידר יו"ר פורום מזרח
תיכון חכם ובכיר לשעבר במשרד החוץ ,קפריסין  -מה האינטרס
שלה לסרב?
אלי אבידר :אני חושב שקפריסין לא רוצה לשחק את המשחק
הטורקי ,היא לא רוצה לשתף פעולה עם טורקיה ,וגם אם
קפריסין תאפשר יציאה של אוניות מתחומה ,זה די ברור לקפריסין
שזה לא הולכת להיות הפעם האחרונה ,זה גם צריך להיות ברור
לנו שזה לא הולכת להיות הפעם האחרונה ,ולכן היא לא הייתה
רוצה להיות נמל יציאה למבצעים כאלה.
ענת דוידוב :גידי גרינשטיין ,האם התגובה של ישראל היא תגובה
נכונה?
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גידי גרינשטיין :נראה לי שבסופו של דבר הקבינט המדיני ומי
שטיפל בנושא הזה התכנס לפיתרון הסביר מבחינתה של ישראל,
הממשלה הזו החליטה שהיא לא מוכנה לראות כניסה של המשט
הזה לעזה ולכן ההפנייה לאשדוד ,קבלת האנשים שמה ,הפניית
הציוד ההומניטרי שמגיע על הספינות באמצעות האו"ם לתוך עזה,
נראה לי פיתרון סביר ,כל עוד ,וזה דבר חשוב מאוד ,שאף שוטר,
חייל או סוהר לא יאבד את העשתונות ,לא יישפך דם ,שהדברים
לא יצטלמו בצורה גרועה ושאותם מארגנים לא יקבלו את התמונה
שהם כל כך רוצים לה ומייחלים לה מהאירוע הזה.
ענת דוידוב :כלומר חשוב האיך ולא חשוב המה כל כך ,גידי?
גידי גרינשטיין :חשוב מאוד האיך ,חשוב גם המה ,ובמקרה הזה
אני מקווה שאנחנו נעים באיזשהיא משוואה שמאזנת את הדברים.
ענת דוידוב :אלי?
אלי אבידר :חשוב גם המה ,אני חושב שאנחנו רואים כאן מצב
שבו אם אנחנו לא יוזמים ,אנחנו פשוט חוטפים .מדינת ישראל יש
לה הרבה מה לומר בזוויות הבינלאומיות ,גם באו"ם וגם במדינות
אירופה ,החמאס עובר על כל זכות פרט אפשרית בעולם הזה,
אנחנו לא עושים שום דבר בעניין הזה ,חשוב כל הזמן להפעיל
לחץ על הצד השני ולא להצטייר כרגע במצב שאנחנו מונעים
אוכל מילדי עזה .אחד הדברים החשובים ענת ,שהדוברים
הישראלים לא אומרים את המשפט המאוד-מאוד קריטי  :העם
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הפלשתיני הוא לא האויב שלנו ,הילד הפלשתיני הוא לא האויב
שלנו ,האויב שלנו הוא חמאס ,הוא שגורם לכל המצב הזה...
ענת דוידוב :כלומר זו בפירוש סוגייה פוליטית של אנחנו מול
החמאס והציפייה שלנו מהעולם.
אלי אבידר :זו בוודאי סוגייה פוליטית ,אם את רואה מעבר ארז
מעביר מזון ,אין שום בעיה של מזון .אני לא אומר שתושבי עזה
נמצאים ברמה סוציו-אקונומית כמו בארצות הברית ,בוודאי שלא,
המצב הזה הוא קשה שם ,אבל לא חסר שם לא קמח ולא מזון,
אין כאן סוגייה הומניטרית .אחד הדברים שחשוב גם לזכור ,אנחנו
יכולים ללמוד גם מניסיון העבר ,ב 21למאי  2006ממשלת ישראל
קיבלה החלטה להעביר תרופות בשווי  50מיליון שקלים לחמאס
ולרצועת עזה .החמאס סירב לקבל את התרופות האלו ,הוא אמר
שהוא רוצה את הכסף .ארגון הבריאות העולמי סירב לקבל את
התרופות האלה .אנחנו קיבלנו על זה הרבה מאוד קרדיט אבל
כדאי להמשיך בדברים האלה ולא לחכות שיגיעו משטים של
שמונה אוניות.
ענת דוידוב :הערה קטנה שלך גידי ואז נעבור לנושא הבא בהקשר
המדיני.
גידי גרינשטיין :ברשותך שתי נקודות נוספות שקשורות להצגה של
מצב העניינים לעולם .התנועה של סחורות בין ישראל לגדה
מוסדרת על ידי הסכמי אוסלו ובאופן ספציפי על ידי הסכם פריז
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שהוא הסכם שמסדיר את נושא הסחר .חמאס ,הדבר הראשון
שהוא אמר כשהוא עלה לשלטון היה ביטול ההסכמים הקיימים.
זאת אומרת מדינת ישראל יכלה גם להילחם בחמאס לא רק
בדרך של מלחמה וחרם אלא גם בדרך פוליטית ,לבוא ולומר
לחמאס בואו ,תאשררו מחדש את אוסלו ,תאשררו את הסכם פריז
שמסדיר את התנועה של הסחורות .וברגע שהם היו מסרבים היה
ברור יותר מי הוא אותו הסרבן בתהליך הזה ואפשר היה להביך
אותם לא רק בנושא הכלכלי ,גם בשורה של נושאים אחרים.
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כותרת :אלי אבידר  -ההתנהלות של נתניהו מול
אובמה .עבר את המשבר .על הכותרת
ענת דוידוב :אתם יודעים מה ,אלי אבידר וגידי גירשטיין עדיין
אתנו .אלי ,אני רוצה לשאול אותך ,זה איכשהו מתקשר לנו
לכותרת של מעריב מאתמול של בן כספית שנתניהו אומר ניצחתי
כביכול בהתנהלות שלו מול אובמה ,אכן?
אלי אבידר :אני חושב שראש הממשלה
ענת דוידוב :אגב ,הייתה הכחשה ,אבל זה נכתב
אלי אבידר :זה נכתב ואני חושב שראש הממשלה יכל לוותר על
הכותרת הזאת ,הוא בודאי לא היה רוצה אותה ,ראש הממשלה
לא התנהג ממניעים של אגו בכל המשבר עם ארצות הברית ,אני
חושב שהוא ספג הרבה מאוד מצבים לא נעימים לראש ממשלה,
הוא ראה את המטרה הגדולה ,מה שעומד לפניו זה האתגר
האיראני  ,2011/2012הוא ויתר על כבודו ,אני לא חושב שהכותרת
הזאת היא נכונה.
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ענת דוידוב :אובמה ,גידי גירשטיין ,מבין משהו שהוא לא הבין
לפני שנה?
גידי גירשטיין :אני חושב שכן .אני חושב שכשהאמריקאים מסכמים
את השנה וחצי האחרונות שלהם במזרח התיכון בעיקר בהקשר
הישראלי פלסטיני הם רואים שורה של כישלונות ,מהלכים מוטעים,
הכרעות שגויות והם מבינים ,גם לדעת ,גם בהקשר הגרעיני וגם
בהקשר של הקפאת ההתנחלויות המוחלטת ,הם מבינים שאין שום
טעם להעמיד ישות ,מדינת ישראל ,אפילו אם זה בן ברית ,בפני
דרישה שאין כל סיכוי שהיא תתקבל על ידה .במילים אחרות,
כשהאמריקאים באו ולחצו את ישראל להקפאת התנחלויות ,כולל
בירושלים ,הם נתקלו בגיבוי לראש הממשלה כמעט מקיר לקיר
והמצב הוא ברור עוד יותר בהקשר של שבירת העמימות הגרעינית
של ישראל.
ענת דוידוב :בדיוק ,שזו ידיעה שהעביר לנו כתבנו שמוליק טל,
בתחילת המהדורה שמענו אותה ,זה גם חלק מהסוכרייה או
מההפשרה הזאת?
גידי גירשטיין :כן וחשוב חשוב לומר את זה לזכותו של נתניהו,
הוא ניהל את המשבר הזה עם ארצות הברית ברמה הפוליטית
בצורה מעוררת הערכה.
ענת דוידוב :אז למה הוא מתכחש לזה שהוא אומר ניצחתי?
גידי גירשטיין :להגיד ניצחתי זה להשתין כבר מהמקפצה ולא
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במים ,אבל חשוב לזכור פה משהו אחר ,יש ויכוח גדול ועמוק
בארצות הברית מה הדרך הנכונה לקדם תהליכים מדיניים בישראל,
האם באמצעות ,במזרח התיכון ,האם באמצעות חיבוק של ישראל,
תיאום איתה ,בלי הפתעות ,בלי דרישות חריפות ,שזה הגישה
שהייתה מקובלת במשך הרבה מאוד שנים ואותה גם מייצג דניס
רוס .הגישה השנייה אומרת שזה הגישה של השמאל היהודי
בארצות הברית ,שצריך להגיע למצב של טאף לאב ,של שיחה
קשה עם ישראל ,מה שהם קוראים  ...זה הגישה ששלטה בשנה
וחצי האחרונות ,היא קרסה ,להערכתי ,וכרגע ייתכן שאנחנו רואים
שינוי כיוון.
ענת דוידוב :אלי אבידר ,לסיום
אלי אבידר :אני חושב שבשנה וחצי האחרונות יהדות ארצות
הברית מאוד לא אהבה את מה שהיא ראתה .גם יהודי שלא
מסכים עם מדיניות הממשלה לא אוהב לראות את ראש ממשלת
ישראל מושפל .נתניהו ,כפי שאמרתי ,התנהג בצורה מעוררת הערכה
בעניין הזה שהוא התגבר על בעיות הכבוד אבל אני חושב שיש
גם תוצאות .את יכולה לראות שבסוגייה האיראנית ,במיוחד בנושא
הסנקציות ,אפילו רוסיה לאחרונה הסכימה להצביע בעד הסנקציות
האלה ,ולפעמים צריך להגיד גם מילה טובה לאלה בממשלה
שמטפלים ברוסיה בשנה וחצי האחרונות ואני מדבר על שר החוץ
ליברמן ,כיוון שאפילו רוסיה ,שמעולם לא הסכימה לתת ידה
3238556
עמוד 3

מתוך

4

לסנקציות על איראן ,הסכימה לעשות זאת.
ענת דוידוב :או.קיי .אפשר לסכם ולהגיד ,גם אובמה לחיץ במידה
מסוימת?
אלי אבידר :אני לא חושב שאובמה לחיץ .אני חושב שאובמה מבין
שבתקופה שבה שנה וחצי שהוא מפעיל את הלחץ הגדול ביותר
על הידידה הגדולה ביותר שיש לו במזרח התיכון זה לא רק שלא
מביא לו תוצאות ,זה מביא לו למצבים הרבה יותר קשים פוליטים
פנימיים.
ענת דוידוב 5 :מילים שלך גידי גירשטיין לסיום
גידי גירשטיין :יתרה מכך ,האמריקאים מבינים שחלון ההזדמנויות
שלהם להוביל תהליך מדיני משמעותי מול הפלסטינים הולך ונסגר.
אבו מאזן צמצם בצורה מאוד משמעותית את מרחב התמרון
שלהם בשבועיים האחרונים בשתי אמירות :באמירה הראשונה הוא
אמר שלא תהיה הכרזה פלסטינית חד צדדית על מדינה ב2011-
והוא קיצץ את הכנפיים של סלאם פאייד .הדבר השני שקרה
השבוע הוא דיבר על משאל עם כתנאי לאישור ההסכם .ברור
שמשאל עם כזה היום בתנאים הנוכחים ,פיצול עזה גדה ,לא יכול
להתקיים ולכן החלון שלהם הולך ונסגר ולדעתי אנחנו מתחילים
לראות את הביטוי של תחושת הדחיפות בוושינגטון.
ענת דוידוב :תודה רבה לכם ,גידי גירשטיין ,אלי אבידר ,אנחנו עוד
ניפגש ,תודה
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