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 לכולכם.   שלום

. אני בהנהלת הישיבה עציון למדתי בגוש ". אחר כךנתיב מאירישיבת "גדלתי בתל אביב למדתי ב
ילדים ב"ה אני בטוח שאתם מכירים חלק  4שלכם. אחרי הצבא השתחררתי התחתנתי, יש לי 

אני עובד עם  "במנהל עסקים". יש לי דוקטורט "מכון לב"מהם. בחיים האזרחיים שלי למדתי ב
כשאני בצבא... עשיתי מסלול הייתי מ"פ  חברות הייטק, בתל אביב באירופה, כשאני לא בצבא.

 4איש בתוך אוגדה יש  00000בטנקים, מג"ד בטנקים, מח"ט ומפקד אוגדה. היום באוגדה יש 
אוגדות זה אומר משהו כמו  6בות. חטי 6חטיבות, אני מניח שעוד מעט הצבא יעבור לאוגדה של 
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 504לחמתי בגזרה של  "לבנון השנייה"מלחמת . ב"לבנון הראשונה"מלחמת י בתמעבר לזה לחמ
חיילים  40000הייתי עם  "עופרת יצוקה"מבצע הייתי בצפון השומרון. ב "חומת מגן"מבצע ב

איש. אתם יודעים עלי הרבה כבר, אני  00000גייסנו את כל האוגדה,  "עמוד ענן"מבצע בעזה. ב
אם יש בטנק . עד היום אני זוכר אותו שהוא הלך לבדוק אנסבכר אספר לכם קצת על הרב איתן

, כי כך הייתה הוראתו של ת לכוון הנכוןימים בג'ריקנים, ולא סתם אלא גם שהפיה שלהם מופנ
 הרב איתן היה קפדן וממושמע. .אחד המפקדים

ני אדבר אתכם היום נושא שאני מתעסק בו הרבה מאוד בצבא. בבה"ד אחד בוא נעבור לנושא שא
 504היו לי בקורס קצינים אני מדבר על זה וגם בעולם אני מדבר על זה. רק בארה"ב ובקנדה 

אתמול חזרתי מסדרת הרצאות. כשאני  .יהאמריקנהרצאות. כנסיות קמפוסים בתי כנסת בצבא 
. ספרתי בדיוק יהאמריקנמדבר עם תיכוניסטים אני לא מדבר על אותו עניין שאני מדבר עם הצבא 

 .תהאמריקניוהאקדמיות  4הכי נחשבת מ-לרב איתן שדברתי בווסט פוינט. זאת ה

מתגנבים לעזה שכל לילה אנחנו מהם אני פותח קצת עיתונות בעולם. אתה יכול להיות משוכנע 
 במצרים. ילמישהשוחטים ילדים מוכרים אורניום. לא מזמן העלילו על הישראלים ששלחו כריש 

. מתי "קוד האתיה"תחיל בהבנה של ם שאנחנו באמת מנסים לעשות? אני אמה הם הדברי
שניות לקבל החלטה,  8משתמשים בו? זמני הקבלה וההחלטה לא דומים לשום דבר בחיים, יש לך 

 ו בשגרה שיש זמן ואפשר להתייעץ.לא כמ

קילו אם  400קילו,  54שניות של קבלת ההחלטה. אתה עייף, המשקלים עצומים,  8בוא נדבר על ה
 אתה צריך לקבל את ההחלטה. –שבועות כאלה  5אתה חייל, אחרי 

זה החלק   חלקים: כל מחבל מתאבד מצטלם לפני הפיגוע שלו, 5 - יש פה סרט שהרכבתי מ
 הראשון.

ט סגול מערכת שמותקנת על הגדרות בעזה. המערכת רגישה "החלק השני והשלישי הוא מנ
 לתנועה.

הבחור הזה מתקרב עם ג'יפ לרכב ליד כביש אשקלון שדרות המטרה שלו להתפוצץ על האוטו. 
הייתה  "בית חנון"ל "עזה"למה הוא נוסע בג'יפ? אז עוד לא הייתה הגדר המכשול העיקרי בין 

 תעלה והיה צריך ג'יפ כדי לצלוח אותה.

 .על הכבישמלמעלה , שהחיילים בתוכו מסתכלים םיהפילבוקסעוד בעיה שהוא מתמודד אתה זה 

המחבלים עושים נגד הפילבוקסים סוג של הטעיה. כשאנחנו בתשומת לב למקום מסוים יש הסחת 
 דעת ממקום אחר.

 על מסיחי הדעת.ם יזה בדיוק הזמן לג'יפ, כשהחיילים יור

 חתיכות קטנות. 400 -יתפוצץ לשניות הוא  44הבחור הזה מבסוט, עוד 

 זה הכביש שאנחנו מדברים עליו, כאן כאמצע נראה את המכשול. "בית חנון"אוקי, זה 

הנה הפילבוקס. החיילים פה למעלה. הירי מתבצע מתוך בית חנון לפילבוקס. זה הזמן לג'יפ 
 לו בעיה של תזמון. להתפוצץ על האוטובוס. יש

הנה הג'יפ הגיע. הגיע מאוחר מדי נכון? הג'יפ החליט לפנות מהגזרה לתוך הישוב לפרוץ את הש"ג 
לואימניק מת"א. הוא היה האחראי על ישוב. במקרה המפקד של הישוב היה מיפוצץ בתוך התולה

ויצא החוצה. הוא ראה את הג'יפ נוסע. לא ידע מה יש בתוך  רהאמג'יפ ההגזרה. הוא לקח את 
עשה אחד ועוד אחד הוא קבלנו התראה על ג'יפ ירוק של מחבל מתאבד. דבר שני  –הג'יפ. קודם כל 

 זה האיש. –והחליט 

 רות על הג'יפ. אחד האנשיםיהמפקד שם את ההאמר באמצע הכביש וירד עם החיילים והתחיל ל
 קילו חומר נפץ לא פגעו בו הוא רק איבד את הרגליים. 500לצאת, בנס השל הג'יפ לא הצליח 

 הנה המפגש פה יש לנו את הג'יפ פה יש לנו את ההאמר פה יש את האחד שאיבד את הרגליים.

 הוא נהיה חתיכות. על הזמן הזה אני מדבר. –שניות  8
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כירים ודוחסים איך לוקחים את הרעיונות המרכזיים שאתם מ –המרכזית היא כזאת  ההשאל
שניות שבהן יחיאל יקבל את ההחלטה הנכונה. אתה צריך לענות על  8שניות. אותן  8אותם לתוך 

 שאלות. כל מפקד מרמת המ"כ צריך לדעת את זה. 5

שימוש בכוח. במדינה דמוקרטית למדינה מותר להשתמש בכוח. מותר להשתמש  –שאלה ראשונה 
יום בלילה לעצור מחבל. האם להרוס משהו זאת בכוח לצורך ביצוע המשימה. אתה נכנס ה

 המשימה שלך?

האם אתה פוגע במשהו שלא קשור למשימה שלך. בואו נראה סרטון קטן, רק כדי  –שאלה שניה 
 להבין את הדילמה.

הפלשתינים טוענים שהיו אזרחים בין הנפגעים. למשהו יש רעיון למה הבחור מחבל? חבר'ה, 
ורה לנשק כשהוא נשכב על קיש קלצ'ניקוב. בוא נראה מה  תסתכלו על האלונקה. יש נשק.

 לא יורים. אתה צריך לדעת במי אתה יורה. –נקה. כשיש ספק והאל

דקות מירושלים. אנחנו  5. נזק נלווה. מה זה? רכב עם מחבל תהכי מורכב –השאלה השלישית 
המחבל. יורים  ים עםילד 5יס אומר שבתוך הרכב יש יודעים עליו הכל. יש מעל המחבל מסוק. הטי

או לא יורים? זה נזק נלווה. אתה מנסה להרוג את האויב שלך ולא אזרחים. אם אני יודע שיש 
למחבל חגורת נפץ והוא בדרך להתפוצץ. אם לא למרות שאני יודע שהוא רוצח אבל אין עליו 

 לא יורה. מותר לפגוע בו ובעוד נשקים רק אם יש איום ממשי. –מזהים 

מטה בעזה. אתה רואה בבחור שיורה עליך. הוא יורה מאחורי משפחה. השאלה מה אתה נמצא בס
 אם האויב?

האם אתה חייב לעבור במקום הזה. אתה צריך לצמצם כמה שיותר. מותר להרוג  –אתה בודק 
אותו ואת הילדים אם יש פה איום ממשי. גם בטנק. זה שאתה משתמש בטנק זה לא אומר במה 

 כמה שיותר. םולצמצמהוא לנסות למנוע את הנזק  הרעיוןאתה משתמש. 

התפקיד של צה"ל להגן על בטחון ישראל. לא המשימה שלך. יש משימה כללית,  –תשובה לשאלה 
יש משימות של יחידות מסוימות. לבצע מעצר פה על מנת... לכבוש את הכפר הזה על מנת 

 שהחטיבה תוכל לעבור.

זה בסדר  –אם המ"פ שאל את עצמו והגיע למסקנה כל מ"פ צריך לשאול את השאלות האלו. 
 הוא ישב בכלא. איך המפקד פעל בסופו של דבר. –שאל א גמור. אם הוא ל

י מחבלים בעזה בקו ארטילרי קצר. רואים את שנ –קצת דוגמאות. יש לנו פה תדר בואו נראה 
נים לא התדר? טוב חבר'ה פה התדר. יש מסוק באוויר. אבל המסוקים כבר הרבה מאוד ש

 מתקרבים יותר מדי לעזה.

למקומות מטורפים ט. אפשר לשלוח אותם "ם. יש לנו פה מל"ישראל מובילה בתחום המלטי 
 לי לפגוע באיש.מב

כנס למקומות קטנים. הבעיה העיקרית של יכנס לחלונות וגם להים מיועדים לה"מזלטי
 ם הקטנים לא רק התקשורת אתם אלא גם האנרגיה."המזלטי

 40ם שלוקח על הטיל. לקבל אישור זה תהליך שלרות יט. המסוק קבל אישור ל"ויש מליש מסוק 
דקות. צריך להתקשר צריך להגיד את מי אתה רוצה להרוג. בודקים בתיקים יש להם תיקים על 
כל בנאדם. המסוק קבל אישור. בזמן שהטיל באוויר המחבל נכנס לבית. אי אפשר לדעת מה יש 

 מנע מבעיות.ים את הטיל הזה. המון כסף, והכל כדי להבבית הזה, לכן מבזבזי

תראו הרגתי הרבה אנשים. זה לא כל כך פשוט. כשאתה הורג אזרח חף מפשע אתה נושא את זה 
 על עצמך כל החיים.

מתאבדים. הממוצע אצלנו  508יש לו תסמונת התאבדויות.  –אני אספר לכם על הצבא האמריקאי 
. םוייטנאזמן. יש ממלחמת  להמון תואמופוסטרהמון השפעה. יש  . ויש לזה508מול  00. 00הוא 

 בוא נראה משהו.

יש פה אותו סיפור, במקום ג'יפ יש מחבל שרץ. יש מסוק באוויר והמסוק שחרר את הטיל. למה 
עוברים  "פלמחים"חוף ט אפשר לשמוע טוב מאוד. הם עולים ב"ט ומזל"ולאן הבחור הזה רץ? מל

 ."בית לחם"ומגיעים ל "עמק האלה"ב
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. מספיק שהוא שסביבו אזרחיםה הביטוח של המחבל אלותעודת . ם"הם שומעים את המלטיגם 
 הוא מוגן. הטייס יטביע את הטיל באדמה. –מדבר עם אזרח 

בשביל טרוריסטים נזק נלווה זה אוצר. הם היו מאוד רוצים שבטעות או לא בטעות נהרוס כיתה 
 לינו איזה אכזרים אנחנו.שלמה בשכם. כדי להגיד ע

 בשבילם נזק נלווה מעלה את התמיכה.

הסדקים  ,סיבה שלישית הם נלחמים מול מדינות מערביות. ברגע שאנחנו עושים נזק נלווה
 מתחילים אצלנו.

 כשאנחנו תוקפים אתה רואה בכביש אנשים עם נשק.

ילד בצד אחד וזורקים צריך לשלוח צלפים, והם מנסים לפגוע באנשים עם הנשק. הם תופסים 
א ואותו לצד שני. זה מטרה נעה. הילד מנפנף ברגליים. ההוא עם הנשק תופס ילד הוא לא רוצה ה

 תופס ילד אחר וזורק אותו בצד השני. אתה לא יורה.

כל הסרטים האלה הם כשנלחמים בישראלים. בדמשק יהרגו את הבחור ואת הילד שלו וכו'... 
שימוש באמבולנסים. כשאתה תוקף אין סיכוי שלא יהיו עוסק בו נראה עוד סרט הבוא

 אמבולנסים. הם לעולם בחזית.

. אנחנו עדיפים ללכת סמטההמחבלים מכינים טילי נ"ט. יש פה  ,ויש פה תקיפה של טנקים שלנ
 ולא דרך רחובות ראשיים בגלל המלכוד. סמטהדרך 

 קים.ברוך ה' במקרה הזה המחבלים היו חסרי סבלנות ופספסו את הטנ

זה האו"ם. זה  –ו"ם נדחסים המוך מחבלים, וכל תנועה של המחבלים אבאמבולנסים של ה
 אמבולנס או נגמש?

מיליארד דולר בשנה רובו מאמריקנים חלקו  4.5פה, לא בעולם, זה  א"ראונרהתקציב של 
 מהאירופאים.

הקימו את  הפלשתינאיםמטפל בפליטים אבל לא בפלשתינאים ולכן ה מיוחדלאו"ם יש ארגון 
 .אאונרר"

יש חוק בפליטים שאתה והדור אחריך נחשבים פליטים, לדוגמא אם הוציאו אותך מהבית בפולין 
 .48במלחמת העולם השנייה אתה והדור הבא אחריך נחשבים פליטים עד גיל 

 זה שאתה פליט לנצח. בעולם אין דבר כזה. יש דור וחצי של פליטים. "אאונררההגדרה של פליט 

 –מיליון פלשתינאים. מתוכם כמה מחבלים  0. מקום די קטן. גרים שם "עזה"לים על כמה מי
. זה לא הרבה. אני מוכן לבצע ירי ממוקד על כל אחד. זה 4.8אלף מול  54ג'יהאד.  ,פת"ח ,חמאס

 אז מה? הם לא האויבים שלי. –שהם תומכים בחמאס 

לוחם חופש. מה ההבדל בין לוחם חופש אני רוצה להגיד משהו על טרור. הוא לא טרוריסט הוא 
 וחייל לטרוריסט.

לא  "תאומים"מגדלי הבאזרחים. מי שנכנס ב –לוחם וחופש וחייל נלחמים באויב. טרוריסטים 
 חשב שזה בסיס של הצי האמריקני.

 ההומניטריאנשים אומרים לי בנצי זה נורא נחמד מה שאתה אומר אבל מה עם האסון 
חולים נכנסו  44000ם להם מלא. המשט. בשנה של המשט, באותה שנה, זה שקר. עוזרי  ?"עזה"ב
 אחוז נכנסנו. 78חולי סרטן. טיפול לל

אנייה ראש האיסמעיל  . חודשיים לפני עמוד ענן.פלשתינאיתבואו נסגור על חברת פי. אר. 
. "מצרים". ב"ית"ערב הסעודבהיכן?  –טן רסטיפול בשלח את אחותו לבצע  "עזה"הממשלה ב

 ."עמוד ענן "מבצע ! חודשיים לפני"תל השומר"הייתה בהיא ? עם כל המשפחה. "אירופה"ב

 נדבר על חשמל. הם מנסים לפגוע בתחנת החשמל שמספקת להם את החשמל. ובוא
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. אין שום אסון "זימבבואה"בהיה ממש טוב, לא כמו למשל  "עזה"בשנה של המשט השוק ב
 .הומניטרי

. התחלנו לדבר אתם על התקיפה שעות לפני "בית חנון"נניח שהאוגדה שלי תוקפת ב ובוא
התקיפה. יש כאן תמונה שביליתי בו את כל השבת. המטבח הזה ממולכד. מטבח אזרחי. יש כמה 

טכנולוגיה. יש כדורים שאתה  –הקב"ה. סיבה שנייה  –סיבות שאנחנו עדיין בחיים. סיבה ראשונה 
מה קורה בתוך הבית. זה נגד מחבלים אבל לא  איפוןטלפון ההבית ולראות על יכול לזרוק לתוך 

 נגד מלכוד.

נגד מלכוד יש כלבים. יש להם יכולת הרחה. לכל כלב יש מנהיג אחד שמבין אותו. יש לכלב 
 מטר לפני בניין. פשוט מדהימים הכלבים. 500התראה 

 בואו תראו את התהליך:

זור וכשאנחנו את בשני מקרים. כשאנחנו תוקפים אוצדורה הזעכשיו תראו. אנחנו משתמשים בפר
מתקשרים לתושבים בבניין. למה להרוס בניין? בוא נניח כן שעות לפני  05הולכים להוריד בניין. 

טילים. במקרה אחד הכריחו את האזרחים לעשות ברביקיו על  000שמתחת לבניין יש בונקר עם 
 הגג ואז המטוס היה בבעיה.

ואנטי  פלשתינאיםאספר לכם קצת על ההרצאות שלי בעולם. ברוב ההרצאות יש עכשיו אני 
ובעיקר יהודים  פלשתינאיםישראלים שהם יהודים שהם אומרים שאני שקרן. במקום אחד היו 

מבוקש על  –מבריטניה והם אמרו אתה שקרן, רוצח וכו'... הראיתי להם סרט. תלו תמונה שלי 
 פשעי מלחמה.

 האלה. הטחותהאין אף אחד שעומד נגד 

 הומניטרי, כן יכול להיות אסון הומניטריכשאומרים לך אסון 

שה יהודייה שהיא ראתה בעיניים במלחמה שאתה והחיילים שלך לוקחים איברים יבואו תראו א
 מילדים.

 שה הזאת:יתראו את הא

נכון. כשאני  – פנאטים. יש מלא פנאטית. היא המגווייאפשר לקחת איברים  אתם יודעים שאי
 שהם לא יודעים. –עונה לכאלה בהרצאה זה מסיבה אחת 

 דקות לפני תקיפה. תקראו את התרגום. 4בואו נראה איזה סרטון 

 דקות לפני תקיפה. 4חבר'ה זה הוא אמר לא אני. 

ם מאד . אמרנו למסוק עם טיל שירה טיל לפינה הריקה"הקש בגב"המצאנו פרוצדורה שנקראת 
הגג, אתם רואים שרובם מרוכזים כאן,  ו עד שאנשים עזבו את הגג, ברחו מן. חיכינבגג הבניין

 ...וטאק 4,0החלק הזה ריק, המסוק ישחרר את הטיל לחלק הזה. בואו נראה... 

אנשים  44בואו תראו את ההתרוצצות על הגג. עדיין יש התרוצצות. הופה בנאדם עוזב את הבית. 
 ד פעם בנאדם יוצא קורא לחבר שלו. הנה רואים את הקבוצה למטה?עוזבים את הגג. עו

 רק עכשיו המסוק יכול לקבל את האישור.

 אני עובר עכשיו במעבר חד לאיזה משהו ואז נעשה סיכום.

תנאל, מחיילים אותו ושמים אותו במחסום ליד רמלה לארבעה חודשים. כחבר'ה יקח את נבואו נ
 גם אחרי שאתה נשחק אתה עדיין מתפקד. שהלכים להתגייס המטרה שלכם היא

שנה נחתה עם המשפחה שלה באושוויץ. על הרמפה עמד  66מא שלי לפני י. א74ההורים שלי, בני 
מא שלי והתאומה שלה. והן עברו עינויים, ימנגלה. תוך שעתיים כולם היו במשרפות חוץ מא

 יום. 50-ק"מ ב 800ואח"כ עברו 

 כל הדרך. לתאומה נולדה בת והתאומה נפטרה.מא שלי סחבה את התאומה שלה יא
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מא שלי סחבה ינכדים. יש לה גם נינים. כל זה כי א 57שנולדה מהתאומה של אמי יש לילדה הזאת 
 ק"מ. 800שלה על הכתפיים  את אחותה כשסחבה 

 נקודת ההתחלה שלכם היא הנקודה שתקבע.

במחסום חת השיטות להתמודד עם זה כשעומדים קרה לכולם. איהשחיקה תתשובות לשאלות: 
שעות. אני תמיד אומר למ"פ שצריך לעמוד במחסום כדי להבין מה קורה. אם הצבא יגרום  40

 לכם לא להיות בני אדם, תסגרו את העסק הזה.

היו תשובות מאוד טובות מווסט פוינט. יש לנו חופש אדיר לעשות דברים, אל תחכו. תעשו אתם. 
      הו יעשה.אל תחכו שמש

 תודה לכולכם.

 )מחיאות כפיים'


