
 :  איראן וכללי דעות -ו.    חילופי 
 

 :  הבהרה

היום והצפוי כתבתי עבודה הסוקרת , בוחנת ומתייחסת למצבינו המדיני כלפי חוץ ולמצבינו הפנימי  2013בינואר 

תינו הן בתחום המדיני הבינ"ל נתעורר ונפעל" )מתוך כוונה להבהיר כי המצב מחייב פעילו לעתיד.  העבודה כונתה : "

(. עבודה זו הועברה לידידי תא"ל פינקו הראל , שמצא לנכון להעבירה הלאה בתפוצה עכשיו,  ובעיקר בתחום הפנימי

נוספת.  על כך הגיב עודד פלום )שאינני מכירו , שכתב בשנים האחרונות "הצעה לחוקה לישראל" , אותה לא קראתי(. 

, אך מסתבר שהוא הרחיב את היריעה ואיננו  באיראן הדניםיחס בעיקר לקטעים שלי הנחתי בתחילה כי הוא מתי

 נוסף שלו . חומר כתובהביא לחומר הישיר שלי , אלא רק מתייחס 

 

ההתייחסות שלו  -שיח באינטרנט , כל האמור להלן הוצא , כפי שהוא , מהאינטרנט. הערות -מאחר וזה קרה מתוך דוח 

 ב בכתיב אדום , במסגרת החומר ההדדי שנשלח בין הצדדים.וכן שלי , מופיעים לרו

)אך בהחלט אפשר גם  לקרוא  מהסוף להתחלה , אך הדברים , בסופו של דבר , מובנים. את החומר לכן אתם קוראים 

 מהסוף להתחלה(.

 

 הרצל שפיר

.................................................................................................................................... 
 )כותב עודד פלום(

 

 שלום לך מר שפיר,
למרות שחילופי הדעות הלא ישירים שנערכו בינינו הבהירו באופן ממצה מהם המרכיבים המבדילים ומהם 

י לסיים את השיח הזה המרכיבים המאחדים בהשקפות העולם שלך ושלי, אני מרגיש צורך לפנות אליך ישירות כד
 ברוח חיובית ועניינית וללא משקעים של מדון אם יש כאלה.

על כישוריך אני יודע את כל מה שאפשר לדעת על מי שהיה אישיות משפיעה בהוויה הישראלית ועדיין הינו, כך אני 
 משער, איש רב פעלים וזכויות.

ך, כפי שהם ידועים לי, לא הייתה מדויקת וכפי לפיכך אני רוצה להתנצל אם התייחסותי להתמחויותיך ולכישור
 שהתרשמתי מתגובתך, פוגעת. סליחה.

העניין הוא שיש חוסר סימטריה מובהק בין ההזדמנות שיש לי להכיר בסמכותך מתוקף ניסיונך להביע דעות 
סמכותי בעניינים שהעלית לדיון )ושעליהם הגבתי ואליהם התייחסתי( ובין חוסר ההזדמנות שניתנה לך לגבי 

להביע את דעתי ודעותיי ואני מתרשם מבין השיטין של הערותיך הענייניות שיש בך יותר משמץ של ספק לגבי 
 מידת הסמכות הזו של מישהו שהוא לחלוטין אלמוני לגביך.

הצעה לחוקת כדי לאזן את חוסר הסימטריה הזה במקצת אני ממליץ בפניך בחום לב לעיין לעומק במסמך ה
שאותו ניסחתי במהלך השנים האחרונות ומשקף, כך אני מאמין, את המקורות לכל דעותיי ולא פחות מכך  ישראל

 ואולי בעיקר להבנת המנגנון שדרוש לנו כל כך כדי לסנתז בהרמוניה את כל הניגודים שבהם אנחנו מתחבטים.
 מת הלב.אני מאחל לך עיון מעניין ומודה לך על תשו

 עודד פלום
                                           ............................. 

 
From: Baruch Harel [mailto:pinkoharel@gmail.com] )                            )מפינקו הראל ל- שפיר) 

 
ערך מתמידהרצל ידידי מאז והמו  

 -כרותנו ב"צוות נעננה" יידידי מהפלום עודד 
 אני מברך על החלפת הדעות וזו תורת הדיאלקטיקה "מהחלפת דעות יוצא אור"

 דאי גם בעתיד.וצב המורכב שבו אנחנו נתונים כיום ובומאין בספק שהדעות מציגות חלק נכבד מה
 ב"כפר הגלובלי של היום". האמירה של "עם לבדד ישכון" קשה מאוד ואולי בלתי אפשרית

 לכל צרה שלא תבוא.  המצב בו אנו נמצאים מחייב שיקול דעת מעמיק והתכוננות
רוצה בהשמדת   שאירן  בעניין הגרעין האירני וגם הסיכום שבו הסכמנו הרצל ידידי ,אני זוכר את שיחותנו בעבר
 תל אביב אבל לא ירצה בהשמדת טהרן.
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 מה להרחבת הדעת.תה חיובית ותריהחלפת הדעות הי
בנושאים החשובים שנדונו ולא ניתן לסכם אותם והם על   ואני מודה לכם על שניתנה לי ההזדמנות להיות מעורב

 סדר ימי חיינו היום ובעתיד.
 להתראות

 ..................                                          פינקו

  -לפינקו ועודד פלום
 עודד פלום. ארשה לעצמי לענות. קראתי את התייחסותו של

אעשה זאת )כדי לחסוך מקום וזמן( בגוף החומר שלו , בצבע אדום. אודה באם יועבר לכל מי שקיבל את 
 התייחסותו של עודד. בתודה.

 הרצל שפיר
                                                     .................. 

  
 

 הי הרצל 
 תבך לרבים מבין מכותבי בדואר אלקטרוני.אני העברתי את מכ

 אני מעביר לך אחת התגובות המנומקות וכמובן שיש מקום לשיח חברים למרות שההחלטות לא בידנו.
 תודה על מכתבך ולהתראות ןוד"ש לסגלית.

 בידידות והערכה
 ...........................                                           פינקו

 ה שהועברההודע
 עודד ורחל ידידי -ל  >Baruch Harel >pinkoharel@gmail.comמאת: 

 .הצדק עם הרצל  אבל בעיקרוןקראתי כל מילה ממה שכתבת עם חלק אני מסכים 
צריך ליצר בעולם   ברים שנאמרו בראיון אבלראיון עם דויד גרוסמן .אני לא מסכים עם הרבה ד 2היום היה בערוץ 

 רה שאנחנו שוחרי שלום ושוחרי חיים .ויאת האו
 באשר להערותיך אני אעביר אותם כלשונם להרצל.

 להתראות
 פינקו

                                              ................. 
 

  -ל : >Rahel  &Oded Flum >info30@qos.net.il, מאת 16:38 2013בינואר  21בתאריך 

 פינקו יקירי שלום לך,

אני יודע שלא אתה חיברת את המסמך של הרצל שפיר אבל מכיוון שאתה מוצא שלדעתך המסמך הוא "לעניין 
 ה לעניין.וצריך להפיץ אותו..." אז תרשה לי כמה הערות שאני מקווה שגם הן תהיינ

אגב, ממומלץ לקרוא את הערותיי על מסך מחשב ולא בטלפון סלולארי ובמידה ויש קושי בקריאתן כהודעת דוא"ל, 
 הן מצורפות גם בקובץ נוח יותר לקריאה.

ר )הוא מציג להלן חלק מהמלצות העיקריות יכרון לגבי המלצותיו של הרצל שפיאני מבקש לרענן את הז בתחילה 
 שלי(

 שימור , פיתוח והידוק היחסים עם מצרים וירדן.        •

 לא להתערב בנעשה בסוריה.        •
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. יש Eלקדם המדיניות "שתי מדינות לשני עמים". אין לבנות בשטחי         •

לפעול לחיזוק הרשות באיו"ש. מוטב לפעול עתה למנוע מהשתלטות 
 החמאס על איו"ש ,מאשר להילחם בו כאשר ישלוט כבר בשטח.

,   לא לחלק את ירושלים , אך גם לא לצרף אליה מאות אלפי ערבים        •
 בכפרים ואזורים ממזרח לעיר ,שלא היו בעבר בשטח ירושלים. 

 אל לישראל לתקוף באיראן.        •

ישראל הם "עוגן קיומי". שיקום היחסים , שימור ופיתוח  –יחסי ארה"ב         •
 היחסים הם חובה לאומית.

שלום לישראל הכרחי ואפשרי. יש לחתור להשגתו בכל עת. "שלום         •
נכון וחיוני לישראל. יש לעודד ארה"ב  –אזורי" )כפי שהוצע לישראל בעבר( 

 ומדינות העולם לסייע בהשגתו.

המסמך של הרצל שפיר מציג בתחילתו את הסוגיות שהמענה הנכון עליהן מוביל בהכרח לדרכי הפעולה שהוא 
אבל ניכר שהתמחות במודיעין ויכולת לבסס ן ניתן ללמוד מה התובנות שמביא עמו מי שזכויותיו רבות מציג ומה

חזון על הכרה אינטימית עם הפוטנציאל הגלום במדינת ישראל ובכוחה הצבאי )הנוכחי( ובכוחה הכלכלי, המדיני 
)על משפט זה הוא     ותיו.והחברתי, לקבל החלטות בעלות משמעות קיומית, הם חסרונות בעלי משמעות בדע

 מתנצל בהמשך(

אני רואה כמחמאה את הרצון להתייחס לדברים שכתבתי. יש לי הערכה לכל דעה שמושמעת גם אם היא בניגוד 
מקום בעולמינו לדעות שונות. אבל המשפט לעיל )המסומן עתה עם קו תחתיו(,הוא חסר נימוס ופוגע  לדעתי. יש

להתמחות במודיעין )ביחס להתמחויות האחרות( ,ספרים רבים נכתבו על "מעללי באדם ולא בנושא. לא התייחסות 
 והצלחות המודיעין" בעולם וגם בישראל.

 (אדוםבכתיב  -להלן )הערותיו של הרצל שפיר  

שנאמרו מנגד, הנחותיו של הרצל שפיר נסתרות לחלוטין ע"י דבריו של המנוח צפריר רונן ז"ל, בן קיבוץ עין חרוד, 
 , זמן קצר לפני פטירתו בטרם עת.2007בכנס ירושלים 

אינה מכירה בגבולות אלה הן שתי תפישות עולם שאחת מהן אינה מכירה במגבלות היכולת והשנייה 
 . )מה ההבדל ?(     היכולת

סטרטגיה הקיומית הנכונה למדינת ישראל היא סינתזה הרמונית בין שתי תפישות עולם אלה, לעניות דעתי, הא
 המייצגות לכאורה ניגודים.

אני קובע כך כמי שנהנה במידה צנועה מיתרונות מסוימים בתחומים של התמחות במודיעין צבאי ותעשייתי 
ל הקיים בתחומים האלה ומכיר ביכולות ברמותיהם האסטרטגיות וכמי שיש לו היכרות אינטימית עם הפוטנציא

ובמגבלות המגדירות את חופש הפעולה של מדינת ישראל להגדיר את בעיותיה הקיומיות מצד אחד ולפעול למענן 
ואני מודה  כי גם אני נהנה מיכולות אלה. מצטער להודיע/לקבוע ,באותה צניעות,מצד שני בעצמאות ואי תלות. 

 זו אצל פרום ?ות החשאינני יודע מהיכן ההתמ
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שאותה חיברתי במשך כמה  בהצעת חוקה למדינת ישראלאת האופן העקרוני של מעשה המרכבה הזה ניסחתי 
 שנים ושאתה מוזמן לעיין בה. 

 ונראה אחת לאחת מה הן ההמלצות הראויות לשמש כקווי יסוד לממשלת ישראל:

  האיראניהגרעין 

שהרצה בפני חברי "צוות" רעננה  ישראל-פרופ' יצחק בןגם אתה פינקו וגם אני נוכחנו בהרצאתו של האלוף )מיל.( 
 על הנושא.

מושכל של מבצעים אוויריים ברמות  אין מוסמך מבן ישראל, שהוא איש חקר ביצועים ואחד ממנחי היסוד לתכנון
אסטרטגיות, מערכתיות וטקטיות וכן ראש להק מודיעין אוויר לשעבר וראש המנהל למחקר, פיתוח אמל"ח 

שבהנחייתו בוצעו פיתוחים מהדרמטיים ביותר בהיסטוריה של  טחוןיבמשרד הב( מפא"תותשתית טכנולוגית )
 מערכת הביטחון.

 יים הקשורים לגרעין האיראני כסוגיה קיומית:ממנו למדנו ארבעה דברים מרכז

הגרעין האיראני הוא אכן סוגיה קיומית. גם מתוך עצם הימצאות הנשק בידה והפוטנציאל להפעלתו       .1
וגם מאפשרות הפצת נגזרותיו לגופי טרור נתמכים וגם הסכנה של סלילת הדרך להצטיידות דומה 

מעצמתית. )דבר שיהפוך את מאזן ההרתעה הצבאית  ברפובליקות אסלאמיות שכנות בעלות יומרה
 שאותו מבקשת ישראל לטפח למאזן אימה גרעינית בלתי נשלט(

מה שעוצר את הפסיעה האחרונה בהפיכת איראן לאיום גרעיני בפועל הוא אסטרטגיה איראנית       .2
ים וכלכליים או לחכות לעיתוי המתאים לביצוע הפסיעה ולא בהכרח איזה שהם מהלכים בינ"ל מדיני

נכון. אך בהחלט תלויים במצב בינ"ל. ביכולת הפיקוח הבינ"ל. בסנקציות מהלכים חברתיים פנימיים. 
הקיימות והנוספות שעוד יתכנו. במו"מ המתקיים כיום ,במיוחד עם ארה"ב. קיום פצצה גרעינית אחת 

גם במצב   עם "מאזן אימה". עמידה כמעצמה )במידה ותהיה לה(עדיין איננה מציבה את איראן עם יכולת
זה של קיום פצצה אחת ,אין כל מניעה לפעילות צבאית. מבחינת איראן הבעיה המרכזית שלה לקיים 

 גרעין אזרחי )אמנם חותרת לנשק גרעיני(.

אפשר בהחלט ובסבירות לעצור את התפתחות הגרעין האיראני במהלך צבאי ולפרז את איראן מנשק       .3
התחייבות לתחזק את המצב המפורז בכוח צבאי כל עוד איראן לא תרפה ממאמצי  זה אבל זו נטילת

 נכון. אך נכון שזה ייעשה ,כאשרהפיתוח ומלחימה על מימוש שאיפתה. בהחלט אפשרי מהלך צבאי. 
 יידרש, ע"י כוח בינ"ל ו/או ארה"ב שהתחייבה לכך.

ונו: "יותר טוב מהאמריקאים..."( וגם לישראל יש יכולת צבאית עצמאית לבצע את המהלך )ובלש      .4
לטפל בנגזרות של מערכות הלחימה הפועלות בכפיפות לאיראן מדרום לבנון, רצועת עזה ואם צריך, גם 

סוריה וכן כנגד תקיפות טילים מתוך איראן עצמה וכל זה במחירים "סבירים" )סליחה על התבטאות 
נניח כי לישראל אכן היכולת לבצע תקיפה .  קיםאובייקטיבית אך חסרת הרגישות( מבחינת נפגעים ונז

שתביא להפסקת הפיתוח של נשק גרעיני. השאלות הן: האמנם טוב יותר מהאמריקאים )שכוח עיקרי 
הפרסי(; לכמה זמן יידחה הפיתוח ומה אח"כ ? האם לישראל יש מענה על  ץשלהם כבר מצוי במפר

אתם  המרכזית של ארה"ב ומדינות המערב. תגובות איראן במפרץ ובארצות במרחב )הרי זו הטענה
יכולים לקחת אחריות על תגובות איראן כלפיכם אך אין לכם היכולת לקחת אחריות על מה שיקרה במפרץ 

האמנם ישראל יכולה לבצע פעולה כזו ללא תאום עם ארה"ב . ומה  דברים הקשורים אלינו ? -ובמרחב 

שואפת לגרעין צבאי ואין  יודעים את הסיבות מדוע איראןאנו  -והעיקר   קורה עם ארה"ב מתנגדת לכך ?

לזה כל קשר לישראל.  איראן זקוקה לסחר בינ"ל כדי להתקיים ובאם מוטלות סנקציות חריפות הפוגעות 

 היא תאלץ לפעול כפי שמדינות המערב מבקשות. -ביכולתה לסחור 

 מסקנות:

http://80.74.99.170/
http://he.wikipedia.org/wiki/יצחק_בן_ישראל


לא עכבות פנימיות או מעצורים חיצוניים, מפתחים יכולת בהינתן מצב שבו האיראנים בוודאות ול              א.
גרעינית, תוך התבססות על הסתגלות העולם לפיתוח גרעין גם תחת משטרים קיצוניים כמו צפון קוריאה, 

מקרה צפון קוריאה  בהינתן כל אלה, יש לפעול לפירוז איראן מיכולת פיתוח של כושר גרעיני בכוח צבאי.

 ראן. לא ניתן יהיה למנוע מאיראן גרעין אזרחי.שונה לחלוטין למקרה אי

לישראל המאוימת קיומית מהתפתחות זו אין ברירה אלא לממש את יכולתה ולבצע את המהלך               ב.

היכן ההוכחות שאיראן מתכוונת להפעיל נשק גרעיני בכלל או כנגד ישראל )בארה"ב אומרים  בכוחות עצמה.

היכן האיום הקיומי?  ישראל יכולה לפעול בתנאי "מאזן  עודיה לפני ישראל(.כי איראן תעדיף לתקוף את ס

 אימה" , היכן איראן ?

על ישראל להכשיר את עצמה אסטרטגית )ובעיקר מנטאלית( לפעול ביטחונית, כלכלית, מדינית                 ג.
יו משבר פיננסי וכלכלי וחברתית בעולם שהמהלך הישראלי יביא אליו משבר אנרגיה )הורמוז( ובעקבות

עולמי שעתיד להתגלגל גם לשינוי המפה הגיאו פוליטית העולמית כאשר בכל אותו הזמן קואליציית 
האינטרסים של הישויות האנטי ציוניות )מוסלמים, ערבים ולאומנים אנטישמיים ברחבי אירופה ובדלנים 

דלונה כישות מדינית המייצגת את בצפון אמריקה( פועלת להדרת ישראל מהקהילייה הבינ"ל והבאה לח

 -כלכלית -)ביטחונית  איך ישראל יכולה "להכשיר עצמה אסטרטגית ריבונות הלאום היהודי בארצו.

 " הזוי.לפעול כנגד משבר אנרגיה שהיא יצרה ?חברתית( 

 המלצות לממשלה:

           i.            ימת על לב ישראל מאיראן, להתכונן למלחמה כוללת נגד תשתית הטילים והרקטות המאי

סוריה, דרום לבנון ורצועת עזה כאשר היעד בשתי הגזרות הגובלות עם ישראל הוא פירוז השטח 
מתשתית השיגורים )ושאר יכולות לפתח לוחמת טרור( והכרזת מלחמה קבועה )מתוך שטח ישראל( 

וך כדי או לאחר למניעת שינוי הסטאטוס המפורז )קרי: שינוי המדיניות של סיכול האיומים ת

להתמודד עם חייב יהיה את איראן לאויב קבוע.  ההופך. אמצעים וכוננות הגנתית תמיד רצויה התממשותם(.

למדינות העולם שנפגעו ממשבר כלכלי(  -)ענייני מענה ובנוסף לתת טילים מדי יום/שבוע/חודש/שנים; 

 ?, כתוצאה מהתקיפה הישראלית האנרגיה העולמי 

         ii.             תקיפה לאלתר של תשתיות הפיתוח של הגרעין האיראני ושל התשתית והיכולות של שיגור

פצצות האטום והיערכות לביצוע המלחמה שבסעיף הקודם בהתאם לתגובה של איראן וגרורותיה וכן 
 התכוננות ארוכת טווח לחזור ולתחזק את איראן מפורזת מיכולת לפתוח כושר גרעיני התקפי.

        iii.             להכין אסטרטגיות לטיפול במשבר הלוואי של התקיפה באיראן ופירוק הבריתות המסורתיות

והכנת תשתית ליצירת בריתות חדשות העונות בלי צרימות ליכולתה של ישראל לפעול בעצמאות ואי 
על משבר  תלות לתת מענה על צרכיה הקיומיים. )ברשותי מסמך המלצות מלא לשאלות איך מתגברים

האנרגיה, איך מתגברים על המשבר הפיננסי והכלכלי, איך מתגברים על אמברגו אמריקאי ואיך 
 מתגברים על היריבים במערכה המדינית/משפטית בזירה הבינ"ל(.

האמנם חייבת ישראל להילחם "כנגד כל העולם". האמנם אנחנו נמצאים במצב שאיראן , סוריה ,לבנון , 
חם בנו ? האם סוריה לא עשויה להתנתק מהציר האיראני ? לפרק את כל יחד חברו להיל -עזה 

איך להתגבר על משבר האנרגיה /המשבר הפיננסי/  "תכניות"הבריתות הקיימות ? ; יפה שיש לך 
מבלי לפגוע בתכניות אלה או  שהוא ראה או בחן תכניות אלה ? )מיהכלכלי / האמברגו האמריקאי ועוד..

כן תעזור כיצד מייצבים את הגירעון התקציבי של השנתיים הקרובות בישראל  . כדאי אולי שלפני(בך

 לאיראן לא יהיה נשק גרעיני ? -והעולם לא מבין מה קורה ? ארה"ב לא תעמוד בהתחייבותה   !

 

 -, אך נוגע בחלק מההמלצות שלי בעבודה כאן הוכנס חומר חדש , שאיננו קשור לנושא האירני שנדון לעיל)

 (נפעל""נתעורר ו

 

 

 

 



 )כנראה חומר שנלקח מהצעת החוקה לישראל(           "שתי מדינות לשני עמים"

במהותה, מדינת ישראל היא המקום שבו ממש העם היהודי את לאומיותו כישות ריבונית ב"ציון" היא       .1
 ארץ מכורתו )וזו בעצם הגדרתה של הציונות ומהותו של החזון הציוני(.

היא המקום בו שוכנים לבטח וללא עוררין כל תושבי הארץ , מדינת ישראל במהותה לא פחות מכך      .2
אשר זכותם הטבעית היא להתגורר במדינה והם יושבים בה ללא הבדל גזע, לאום, דת, תפישת עולם, 

)זו בעצם הגדרת המהות של החזון  זה לצד זה עדה ומין וחיים בשלום, בחרות, בחופש וברווחה
 ת החזון הציוני עם הפרקטיקה של הגשמתו בארץ המיושבת בעמים גרים(הישראלי המשלב א

הערבים תושבי א"י רבים בכמותם מגודלו של "מיעוט בעל עניין" ולכן טבעית חתירתה של אוכלוסייה       .3
זו למעמד דמוקרטי שיאפשר לה להביא לחדלון הציונות ולאפשרות להכיל על הארץ ריבונות 

וד ששאיפה זו ושנאת היהודים נרכשים מילדות ונתמכים בכל צורה אפשרית של ערבית/מוסלמית, מה ע
תמיכה ע"י אחוותו של כלל הקולקטיב הערבי/מוסלמי בעולם )ראה את הרצאתה של אזרחית אמריקאית 

 לעיל ? 2איך משלבים זאת עם סעיף (. ירה ואיסלאםעל כפממוצא מצרי בשם נוני דרוויש 

 מסקנות:

כדי להביא את ישראל למצב של ביטחון קיומי מפני "האויב שמבפנים" צריך לבדל את האוכלוסייה       א.
היהודית מאוכלוסיות המיעוטים, ככל הנדרש על פי צורכי הקיום הקריטיים להוויה הציונית )מבחינה 

לכלית( ולקבע גבולות מדיניים בין האוכלוסיות המקוטבות במקומות שגבולות חברתית, ביטחונית וכ
"צווי רץ בפרק ג' של הצעת החוקה הנקרא אכאלה עדיין אינם משורטטים.)ראה רעיון לאופן חלוקת ה

 (החוקה"

בגלל חוסר הסימטריה בין השאיפות רק כפייה חד צדדית של גבול מדיני המוכתב ע"י הצורך הקיומי       ב.
של מדינת ישראל עפ"י מהותה, הוא האפשרות לקיים מידה ראויה של ביטחון פנימי ולאפשר למיעוטים 

אזרחי במדינה שבה שעליהם חלה אזרחות ישראלית להסתגל )מחוסר ברירה( לרעיון של חיים בשוויון 
 חזקת הרוב במעמד הריבון המדיני שייכת ללאום היהודי.

מהלך כזה סוגר את האפשרות להתדיין עם ישראל על "פשרות" המאיימות על קיומה כגון: גבולות        ג.
 והוספת מעמד של בירה מדינית בירושלים לישות נוספת מלבד ישראל.  1948, זכויות פליטי 1949

יאות שנוצרת יש לישראל את היכולת הביטחונית האפקטיבית לטפל במניעת טרור ותשתיות במצ      ד.
טרור מעבר לגבול ללא הסכמים מדיניים מגבילים או הסתמכות על כוחות זרים ולהקנות לאורך שנים 

)דורות( לעם ישראל )היהודים והמיעוטים( את היכולת לקיים בביטחון אורח חיים ישראלי, ללא נשיאה 

ומה קורה עם  ול האחריות לגורלם של העמים שמעבר לגבולותיה, יהיו אשר יהיו מכל בחינה שהיא.בע

 הפלשתינאים ?

יוזמת השלום והאחריות לבואו יהיו מוטלים במלואם על מי שיבקש לקיים עמה יחסי שלום לאחר       ה.
 שישלים עם מתכונת קיומה.

 

את ריבונות ישראל  זורי יהודה ושומרון ולהחיל במסגרתםהמלצות : * לקבוע גבולות מדיניים לישראל בא
 באופן חד צדדי.  

כאלה   להכריז על מדיניות ביטחון המוכלת על הקמת תשתיות טרור וארגון וביצוע פעולות  *               
 כלפי המרחב הריבוני של מדינת מתוך שטחים שישראל לא מחויבת כלפיהם בהסכמי ביטחון דו צדדיים.

לקבוע תנאי סף לנכונות ישראל להיכנס לדיונים מדיניים על הסדרת יחסים מדיניים, כלכליים, *                  
ביטחוניים וחברתיים עם ישויות מדיניות הגובלות עם ישראל שהיחסים ביניהן טרם הוסדרו בפועל 

 ואושררו בהסכמים.

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=RfxNhtZ9ATE
http://www.youtube.com/watch?v=RfxNhtZ9ATE
http://www.youtube.com/watch?v=RfxNhtZ9ATE
http://80.74.99.170/constitution/פרק%20ג'%20-%20%20צווי%20החוקה.pdf
http://80.74.99.170/constitution/פרק%20ג'%20-%20%20צווי%20החוקה.pdf


דדית על גבולות עם הפעלת המהלך כנגד איראן ולהרוויח לתכנן ביצוע משותף להכרזה חד צ   *                    

"שנים במחיר של אחד" )הלחימה הבלתי נמנעת של לחימה בתשתיות השיגור של טילים ורקטות כלפי 
מרחב ישראל בכל אחד מהמקרים לחוד והצורך המשותף לטפל 

                                                                                                                                .בשניהם
האם ניתן לעשות זאת בכוח   הוצא מחומר קיים ו"הוכנס לדיון". ניחא. אני מבין שהחומר המובא לעיל ,  

האם זה יעמוד ללא תגובה מהצד הפלשתינאי איזה מעמד נותנים לפלשתינאים  )"המיעוטים"(? יתכן וכן. 
 -יגיבו עוד קודם "הדמוקרטים ,או אולי  ראה להם את כוחנו(, מצד ארה"ב , הקהילה הבינ"ל ?)שוב נ

להילחם משך דורות ,עד שהם )הפלשתינאים(  שתחייב  תכנית זו  ? השמאל הישראלי-הליברלים
 יתעייפו ? מעניין כמה יתמכו בתכנית זו , והשאלה היותר מדאיגה מי יתעייף קודם ?.

  

 ישראל "עוגן קיומי" –יחסי ארה"ב 

כאן לצערי אנחנו נכנסים עמוק לתחום הנפש של העם היהודי שבעקבות אלפיים שנות גולה הפך       .1
לתכונה מולדת )הטבועה למרבה הצער בכל אחד מאיתנו( את הצורך הקיומי שלנו בחסות של ריבונות 

תוך הנחה שהפכה לאקסיומה רבת עוצמה שתגונן עלינו מאימת האספסוף ועריצותם של בעלי שררה מ
שכמיעוט גולה מארצו ונרדף האסטרטגיה היחידה שתאפשר לנו לשרוד היא להקריב קורבנות ולרצות את 

 מי ששולטים בגורלנו.

והאמריקאים מנצלים בענק את הנכות הרגשית הזאת למען האינטרסים שלהם ולעתים אנו משמשים       .2
קש להעניש כך במערכות היחסים הבינ"ל ולא פחות מכך כ"גזר" שמפתה לקרב ולעתים "מקל" שמב

בזירה הפנים אמריקאית ובין לבין מנוונים בלי בושה את יכולותיה של ישראל לפעול בעצמאות למען 
ענייניה וכמו אנשי עסקים ממולחים משתמשים בהשקעותיהם הפיננסיות בישראל לייצור קטליזאטורים 

יתוח ושימור יכולותיה של התעשיות והכלכלה האמריקאית ושיווקה וויטמינים החיוניים כמנוף כלכלי לפ
 בעולם במחיר מציאה.

היו לא מעט אירועים היסטוריים ביחסיה של ישראל עם ארה"ב שהיו אמורים לפכח אותנו מהקיבעון       .3
פיתוח של תלותנו הקיומית ב"ידידתנו ובת בריתנו" גם מצד היכולת לשרוד ולשגשג באופן עצמאי )כולל 

וייצור של המשוכללים שבאמצעי הלחימה והקלות שביכולת לשווקם בעולם כדי לאזן הוצאות וגם להרוויח 
אלמלא המגבלות האמריקאיות( וגם מצד האשליה של ברית מגוננת המוליכה לחיים של ביטחון ושלום 

  בדרך משותפת לנו ולאמריקאים. 

רק אם יתחוללו אירועים היסטוריים בסדר הגודל המזומן  ההתפכחות במקרה כזה יכולה לבוא כנראה      .4
 ושבהם ניווכח שאין לנו אלא את עצמנו בלבד )וגם אלוהים למי שמאמין..( 2013לנו אחרי בחירות 

 מסקנות:

 האמריקאים אינם בשום פנים ואופן "עוגן קיומי"              א.

בה הרבה נוחות אבל בעיקר אשליה ועיקר העיקרים היא היא תלות מרצון שיש  ה התלות באמריק              ב.
אינה מחויבת המציאות, נהפוך הוא, יכולתה של מדינת ישראל לשרוד בביטחון ולשגשג ברבות הימים 

בשלום תלויים בעיקרם ביכולתה של מדינת ישראל להינתק מהתלות במערב בכלל ובאמריקאים בפרט 
עכשיו, לעבור איתם ליחסים מאוזנים בנוגע להעדפת הצרכים )או מה שאין סיכוי שיקרה אם לא קרה עד 

האמתיים לקיומה של "ישות ציונית" לעומת הקרבתה כקורבן לגחמות והשאיפות של הישויות האנטי 
 ציוניות(. 

יש בידי ישראל די והותר מה "למכור" כדי לגרום לגורמים בסדר גודל של מעצמות ומדינות )שאין                 ג.
"היסטוריה" עם יהדות ויהודים( ולכרות אתם הסכמים שיש בהם כדי לאזן את המאזן המסחרי  להם

והמדיני של ישראל ובכללו הוצאות הביטחון תוך השלמה עם צעדיה המדיניים. האיכות והחשיבות של כל 
 מה שישראל יכולה לתרום לסחר חליפין כזה עולה בחשיבותו לאין ערוך על 

 



שת"פ כזה עם שיתופי הפעולה המסורתיים שיש לגורמים אלה כיום עם ישויות אנטי ניגוד העניינים שיש ל
 ציוניות ועם גושים בינ"ל יריבים.

 המלצות:

           i.             לתכנן ולבצע הינתקות מהתלות באיחוד האירופאי ובאמריקאים כהנחת יסוד מדינית וכלכלית

זנות לאינטרסים הקיומיים של ישראל ולרווחים מדיניים ולקיים אתם יחסים המושתתים על תועלות מאו
 ועסקיים הנובעים מיחסי גומלין כאלה.

         ii.             לסקור אפשרויות ליצירת יחסי גומלין עם גורמים מחוץ לגוש המערבי המושתתים אך ורק על

 ההמלצות ,להערכתי,                        אינטרס ישראלי ואינם כפופים למגבלות האינטרסים של המערב.
אירופה   אין מדינה, ולעיתים גם מעצמה ,שאיננה נזקקת לתמיכה ,סיוע ושיתוף פעולה.  חסרות אחריות.

תה נראת אחרת אילולי תמיכת ופעילות ארה"ב . )ניתן גם לשתף בפעילות י,במלחמת העולם השנייה, הי
תה יח בינ"ל לא היה פועל להצילה ; איזו קוריאה ,היוזו את בריה"מ(. מי היה שולט בכווית ,אם ארה"ב וכ

לנו היום ללא מעורבות ארה"ב ? להינתק מהתלות או הקשרים עם ארה"ב והמערב בהכללה ? האם 
המזרח הוא הפרטנר שלנו ? האם הם מוכנים יהיו לקבל אותנו )כתחליף למדינות ערב ( , האם 

 ל באו"מ ללא תמיכת ארה"ב ?התרבויות שלנו דומות ? ובאמת, כיצד תראה ישרא

  

  "שלום אזורי" 

אם איני טועה, הבחנתי בין מכותביו של הרצל שפיר באנשים בעלי שיעור קומה אקדמאי בתחום       .1
 ההיסטוריה והיחסים המדיניים וגם אחד עם עבר צבאי בתחום המודיעין.

א על כך שמצבי מלחמה לאורך אני מניח שכל אחד מגלריית האישים הזו לא תוכל להעיד אל      .2
ההיסטוריה האנושית נחתמו בשלום רק בדרך אחת: אחד הצדדים נואש מהתקווה להגשים את השאיפה 

בגינה הוא נלחם והשלים עם "תנאי השלום" שהכתיב לו הצד המנצח, קרי: הצד שתקוותו ניצחה והוא 
 הגשים את שאיפתו.

ומרים על התקווה להגשים את שאיפתם הקונפליקט ביניהם בכל מקום ובכל זמן שבו שני הצדדים ש      .3
ימשך ולא משנה כמה רב יהיה הפיתוי של "רווחי השלום" או כאב הקורבן כל עוד השאיפה המושרשת 

והמעוגנת בנפש הפרטית והקולקטיבית מוזנת ע"י התקווה להתגשם, המאבק יתקיים והדרכים לגבור בו 
 ישתכללו )אבולוציה, אלא מה?(

בדרך שונה שמתאימה לסטאטוס החד פעמי   אויביוהעם היהודי שימר את שאיפתו במלחמה נגד       .4
בהיסטוריה האנושית של מיעוט גולה ונרדף שייצר מציאות מדומה של עולם ריבוני בארץ מולדתו וחיכה 

ו לגאולה ל"חלון הזדמנויות" בהיסטוריה )או לאחרית הימים מה שיבוא קודם...( כדי להגשים את שאיפת
ובינתיים סיגל לעצמו דווקא את האסטרטגיה של המנוצחים כדי לנצח ולשרוד והאסטרטגיה שהפכה 

 בינתיים לתכונה מולדת של כל יהודי. כך הצליחו שארית הפליטה האחרים לפורמט של מדינה.

ותינו ומאמינים אלא שבקונפליקט שנכון לנו מאז ראשית הציונות אנחנו פועלים באינטואיציה כמו אב      .5
שאם כמנצחים נעניק את רווחי המלחמה כקורבנות שלום ליריב המנוצח נרצה אותו וצריך רק לקרוא 

"זו המלחמה הראשונה כמה מהערותיו השנונות של אבא אבן )כמו אמירתו על מלחמת ששת הימים: 

( כדי חד צדדית" בהיסטוריה, אשר הסתיימה בכך שהמנצחים מתחננים לשלום, והמובסים תובעים כניעה

 להבין כמה שזה לא עובד כי אסטרטגיית מנוצחים הופכת אותך למנוצח ואבוי למנוצחים.

אמירה נוספת של אבא אבן "השלום יגיע כשהערבים יתייאשו" ממצה את התובנה שהבאת שלום       .6
 היא תוצר של מלחמה חד פעמית או תהליך מלחמתי כשצד כלשהו מתייאש מתקוותו 

 

 



את השאיפות עליהן הוא נלחם וגונז את השאיפה בירכתי נפשו ומביא אותה לביטוי כמיתוסים להגשים 
 עממיים בסיפורים המשמרים את תפארת עברו.

הניסיון לטפח "שלום אזורי" )על פי משנתו של יחזקאל דרור( אינה חורגת ממסגרת האינסטינקט       .7
 ולמי, ארה"ב(היהודי "לחפש הסדר" ו"להדר את פני הריבון" )הע

 מסקנות:

ישראל אינה יכולה ליזום שלום באמצעות כלים מדיניים/כלכליים/חברתיים כלשהם כל עוד מתקיימת               א.
 בלבם של אויביה התקווה להביא לחדלונה ולכן המפתח לשלום הוא בידיהם.

ל כוחה ומפעילה אותו למנוע כל ישראל יכולה לשרוד ולשגשג ללא שלום כל עוד היא סומכת ע              ב.
אפשרות להתנכל לקיומה, ללא כבלים מדיניים ומעצורים נפשיים שנטבעו בתת המודע הקולקטיבי 

 במהלך דורות של קיום בתנאי גלות 

הצטברות של ניצחונות ללא פשרות במאבקי הכוח נגד המתנכלים לקיומה של הישות הציונית                 ג.
חזיתות הכלכלה, המדינאות והחברה הם הכלים להבאת השלום שקירובו או ריחוקו והבסתם הקבועה ב

תלוי בנחישותה לנצח את האויב בתודעתו ובעולם האמתי בכל סבב שבו המאבק מקבל ביטויים 
 מוחשיים. 

  

המלצה: "הרוצה בשלום ייכון למלחמה" גם אם זו תמשך כמה דורות ובלבד שהמלחמה תעשה כהלכה וללא 
 יעדיה ל"הרתעה" "השגת שקט", יעדים שאין להשיגם מול אויב נחוש שאותו צריך לייאש כליל.הגבלת 

עור היסטוריה ואמרות של אבא אבן הפכו לחלק מהנימוקים , אסתפק ימאחר ונושא השלום האזורי הפך לש
ל עם ישראל בהפניה חוזרת לאמור בהקשר ליחסי ארה"ב ישראל )לעיל(, והוסיף : בכל התקופות ההיסטוריות ש

היו לממלכות השונות גבולות שונים )מי זוכר את ספרי התנ"ך, שפעם קבלנו, בהם המפות של המלוכות השונים 
-ועוד(. מדוע ? למה לא חזרו תמיד לגבולות הכי גדולים  הסורימ ם,עם הגבולות השונים. כולל רמה"ג וחלקי

הצבאיים היו כאלה ,שחייבו את האפשרות  -מדיניים כי המצב והתנאים ה  -התשובה  ? רחבים, שכבר היו בידינו 
גבולנו ,בסביבתנו ובעולמינו... תוך המעשית בלבד. כך לצערי גם בזמנינו ,אי אפשר שלא להתחשב מה קורה ב

 לכן שלום אזורי , מוסכם ,עשוי להיות הפתרון הנכון והבטוח יותר לישראל.

  

  

 ולסיום כמה תגובות בקיצור:

אין שום דבר שאנחנו יכולים לעשות מול רגרסיה ביחסים  היחסים עם מצרים וירדןהידוק          •

כתוצאה מהשתלטות האסלאם על מדינות אלה )וסביר להניח שגם בירדן הלאומנות הפלשתינאית תדיח 
 1974את בית האשם והאסלאם יירש את הלאומנות(. בתנאים אלה המודל של היחסים עם סוריה מאז 

כדי לשמור על הביטחון ולהמתין לעבודה שהוא יעשה להבאת השלום )כי נכון לעכשיו הוא מודל לא רע 
"אין מה לעשות". נחכה להגעת האסלאם. יש  -ושוב הנימה   יש הסכמים והסדרים אבל לא ממש שלום(

אילת;  -רכבת; נמל עקבה:דברים רבים שניתן היה ועדיין אפשר לעשות. ישנן תכניות כלכליות לשת"פ 
וגם יחסים  ;ירדן לנמל חיפה; פיתוח תיירות משותפת  ימים ; אזורי תעשייה משותפים; חיבורתעלת ה

 אחרים שניתן להרחיב . )בזמנו ,בתקופת שרון שהיה שר / רוה"מ , הייתי שותף לבחינת מספר פרויקטים
 (.עם ירדן

 



יהיו כאלה שיחייבו בסוריה יהיה צורך לפעול רק אם הנסיבות  – לא להתערב בנעשה בסוריה         •

לפעול כדי למנוע תוקפנות משטח סוריה לעבר המרחב הריבוני של ישראל גם אם פעילות ביטחונית כזו 
 תהיה למורת לבם של הרוסים ו/או האיראנים. 

תכן. השאלה איזו ירושלים ? אני מתנגד לירושלים שתכיל מוסכם. י – לא לחלק את ירושלים         •

,ואפילו לו את הכפרים והשכונות הערביות עם מאות אלפי  Eמים ו/או שטח אדו-בגבולה את מעלה
 (.1967לירושלים )ולא נכללו אף פעם בגבולה של ירושלים ,גם לא בשנת  -ערבים המצויים במזרח מ

  

 אם הגעת עד לכאן, תרשה לי לברך אותך על סבלנותך ולהודות לך על תשומת הלב.

לתשומת לבם של הרצל שפיר והמכותבים על מכתבו, אתה מוזמן להעביר אם אתה מוצא את הערותיי ראויות 
 אליהם את הערותיי ואלי את תגובתך

 בברכה

הערותיך עברו לידיעתי ולכן גם תגובתי. לידיעתך , החלק המדיני ,מבחינתי לא היה  -   עודד פלום
. כי כאן אנו תלויים בעיקר :השירות לכול" , מדאיגים אותי יותר -חינוכי  -החלק הדמוגרפי    העיקרי.

 . הרצל שפיר             בעצמינו.

.......................................................................................................... 
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 חברים יקרים 

ולפי דעתי מסמך לעניין וצריך להפיץ אותו לממשלה   אני שולח לכם מכתב שקבלתי מהאלוף מיל' הרצל שפיר
 שתקום לאחר הסכמי הקואליציה והיום לראשי המפלגות הציוניות

 הודעה שהועברה
 (13ר )בינוא>shapor@zahav.net.il< הרצלמאת: 

 נושא: נתעורר ונפעל
 נשלח , בין היתר , גם לפינקו((אל: 

 -מכובדי 

,כלפי חוץ ופנים. מיוחד למי שיבחר ולמי  דהכנתי סקירה על האתגרים בפניהם ישראל תתמוד לקראת הבחירות
 שייבחר.

לצערי הסקירה  אין כאן הזמנה להציע לבחור במי שהוא מוגדר. הכוונה לתת יידע ומבט שונה על דברים חיוניים.
 ארוכה אך נסבלת.

 הרצל שפיר

 במידה ותמצאו שהסקירה ראויה שתקרא גם ע"י אחרים. אתם רשאים להפיץ.
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 אל:  שלמה אבינרי 

 

 שמח ,-שלמה חג

 

 (.15ספט'  27"בין שתי תנועות לאומיות" בעיתון "הארץ" )-קראתי מאמרך 

 אני תומך בשתי מדינות לשני עמים. –עמיק.  מאמר מצוין.      בעיקרון מאמר מקיף ומ

 

 אך בראייתי , קיימת במאמר סתירה פנימית , המקשה את קבלת הצעתך על הצעדים הנדרשים עתה לביצוע.

 (-)אתה מביע

 מצד אחד : הפלשתינאים

 * "לא מכירים בשום צורה ואופן בישראל כמדינת הלאום היהודי"

 ם אינם עם , אין זכות קיום למדינה יהודית"* "היהודי

 * "ישראל היא ייצור אימפריאליסטי , אין מקום לסיום הסכסוך בדרך של פשרה"

 * "הפלשתינאים דבקים בדרישה שלא לוותר על זכות השיבה לשטחי ישראל"

 * "סופה של ישראל יהיה כסופה של כל תנועה קולוניאלית , היא תכחד".

 

 )"במחשבה יצירתית ואומץ לב פוליטי"(   אופוזיציה לפעול ולהציעמצד שני : מוצע ל

 * " הפסקה מוחלטת של הבנייה בהתנחלויות ופינוי מאחזים".

 פיצוי למתנחלים".-* " פיתוח תכנית נדיבה של פינוי

 מחיר"  בלתי חוקיים".-* " ארגוני   "תג

 * " הקלה ועידוד השקעות בינ"ל בגדה" .

 עת עזה...  שת"פ עם גורמים בינ"ל ".* " הסרת המצור מרצו

 וכל המוצע כאן , מבלי לבקש תמורה או שת"פ מוכר ומוסכם עם הפלשתינאים  !?

 

 בישראל , אין ספק , יהיו לכך מתנגדים רבים )"ניסיון הנסיגה הישראלית מעזה"(.     כיצד יגיבו הפלשתינאים ?

 לא !-ל ?    להערכתי  האם זה יביא לשינוי בדעות הפלשתינאיות , כמובא לעי

זהו צד נוסף ממשי , המקצץ בתנועה   -הפלשתינאים ,  יקבלו זאת כדבר התואם את גישתם ודעתם. בראייתם 

 הקולוניאלית הישראלית שחדרה למדינה הפלשתינאית !

ולה מוכר פע-לצערי , כל צעד המציג ויתור ישראלי , במצב הקיים , אסור שיתקיים ללא )תמורה ?( או לפחות שיתוף

 ומוסכם עם הפלשתינאים.

 

הזכרת , בראשית המאמר, את "הסכם אוסלו". באותה תקופה שהסכם אוסלו התגבש , העביר לי מוטה גור ) שהיה אז 

סגן שרהב"ט  ויצחק רבין היה שרהב"ט( , את ההסכם להערות .  הוא פנה אז למספר גורמים וביקש חוות דעתם על 

רבין(.   מבלי לפרט , מעבר לצורך , בסיכום דעתי כתבתי:  "אינני מאמין בתכנית, ההסכם, כדי להעבירם לידיעת 

 הבנויה על שלבי ביצוע , מבלי שיודעים ומסכימים מראש ,איך ייראה הגג  והבניין כולו".

 

 בברכה

 

 הרצל שפיר                
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