
מידןענת

־קרטזרנגררמיצילום:

מטלטל
בפתיחותומדבריםלמצלמהמבטמיישיריםלשעברשב״כראשישישה

השני,הצדעםבהידברותהצורךהמשחית,הכיבושעלדופןיוצאת

עשויהסף״,״שומרימאחוריהאישמורה,דרורישראלשלהעגוםוהעתיד

אתשתפנימולוחשובפחותלאאבלהאוסקר,בפסלוןיצירתועללזכות

לאשניםלאורךהישראלית״המנהיגותבסרט:הנדלקותהאזהרהנורות

עצוב״זההשב״כ,מראשיזהאתוכששומעיםהסכסוך,אתלפתוררוצה

^^^^
בתושלה־הולדתהיוםחגיגתאת

rr,מורהרדודהחודש,בתהילהמיקה

לפניבערב,בשבעישכח.לא51^^^^^

אליוהתקשרביפו,מביתםשיצאו^^

אותוועידכןהקולנועממבקריאחד^י^|

ידיעלנבחרהסף״״שומרישסרטו

בח־2012שלהטובהדוקומנטרילסרטטיימםהניו־יורק

צות,

$TS1$,בחצות$TS1$
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אנג׳לס,

$TS1$,בלוסאנג׳לס$TS1$
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הוודאייםהמועמדיםכללצד2012סרטיבמצעדהרביעי

בלוס־אנ־נלהביםביקורתלמאמריזכההאוסקר,לפרס

ג׳לס

$TS1$בלוסאנג׳לס$TS1$

$DN2$בלוסאנג׳לס$DN2$,לפסטיב־התקבלועור,ג׳ורנלסטריטוולטיימס

לים

$TS1$לפסטיבלים$TS1$

$DN2$לפסטיבלים$DN2$״סוניוחברתוסאנדנס,ניו־יורקבטורונטו,יוקרתיים

אמריקה.בצפוןהפצתוזכויותאתרכשהכברפיקצ׳רס״

כע־ובעורבארץ,הקולנועלבתיהסרטייצאהשבועבסוף

שרה

$TS1$כעשרה$TS1$

$DN2$כעשרה$DN2$הסופייםהמועמדיםחמשתביןייכללאםייוודעימים

בטקסהדוקומנטריים,הסרטיםבקטגורייתבאוסקרלזכיה

בפברואר.24ב־שייערך

שישיורע״אניאופטימיות.עללשמורמשתדלמורה

פעםכלאותימדהיםמקבלשהואההדאבלטוב,סרטלי
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$TS1$״מערכת$TS1$

$DN2$״מערכת$DN2$וכזוכמונוליטיתבעולםנתפסתהישראליתהביטחון

מבחי־הזו.מהבחינהמפתיעוהסרטבמלחמה,המצדדת

נת

$TS1$מבחינת$TS1$

$DN2$מבחינת$DN2$שישהמולמצלמהמציבשהייתיכמוזההאמריקאים

בלתיהייתהבעיראקשהמלחמהשיגידוםי־איי־איראשי

סרטזהשבנוסףחושבגםאנינתפס.בלתיזהמוצדקת

הת־ולכןשלו,הוויזואליתובאיכותהדרמטיבמבנהטוב

גובה

$TS1$התגובה$TS1$

$DN2$התגובה$DN2$כזר.היא

לזכותסיכוייהיהישראלישלסרטשכדיאומרים

להיותצריךהואאהרים,ביג״לבפרסימאובאוסקר

ישראל.הנהגתנגדאוהכיבושנגד

לאנשיםהסרטאתכיוונתיבראש,ליעברלא"זה

עושהשאנילעצמיאמרתילאבו.לנאמרשיקשיבובארץ,

שישהמביאאניבאוסקר.אזכהוככההכיבושנגדסרט

כ׳סרט.זהאתינפנפוושלאהביטחוני,הממסרמלבאנשים
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שהםבטוחלאאניהכיבוש?אתלהפסיקבערשהםאומרים
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מנה
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$DN2$הסתמנה$DN2$סימ־והיוהמתאבדיםהמחבליםמקריבמספרירידה
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$TS1$סימנים$TS1$

$DN2$סימנים$DN2$בינואראבלבאינתיפאדה,להילחםמתחילשערפאת

רצףהחלואזאל־כרמי,ראאראתהשב״כחיסל2002

פריגילון,שלפגישהיזםאילוןעמיבישראל.פיגועים

והציעוריכטר,אביהשב״כ,ראשאזשהיהמיעםושלום

לנושאהקשורבכלשרוןאריקמוליותרנחוששיעמוד

מוצדק,אינושהחיסולחשבלאמהםאחדאףהחיסולים.

אתקיבללאדיכטרלעיתוי.גםלהתייחסהיהשצריךאלא

מכך.מתוסכלמאודהיהואילוןהמלצתם,

יכולהוארוצה,אילוןשכשעמיהזהמהאירוע״למדתי

2008ב־דברם.אתלומרשב״כראשילשלושהלגרום

נפגשתיאולמרט,בממשלתתיקללאשרהיהכשאילון
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שיב

$TS1$הקשיב$TS1$

$DN2$הקשיב$DN2$הטלפוןמספריאתממנוביקשתיאיתי.שילךוהחליט

שאתק־להםשיאמרלבקשוהעזתיהשב״כראשייתרשל

שר

$TS1$שאתקשר$TS1$

$DN2$שאתקשר$DN2$המסע״.התחילוכך

לראיונותמוקדמיםתנאיםהציבולאהשישהמורה,לפי

לפניהסרטאתלראותביקשלאגםמהםאחדואףאיתם,
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היהקשההכילמצלמה,בקלותהתמסרלאמהמרואיינים

שלום.אברהםאתלשכנע
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החייל
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מצוין,לתחקרשיודעוכמיאליוחזרתישבוע״אחרי

גר־איפהפוליטיקה,עללשאלותהשיחהאתהובילהוא

לתי

$TS1$גרלתי$TS1$
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$TS1$אברהם$TS1$

$DN2$אברהם$DN2$הבריטיהביוןאישסמיילי,ג׳ורג׳מיןפגשתיהביתה

שלייקסעםנורא,נחמדארםלה־קארה,ג׳וןשלמהספרים

נהני־ומבריק.ציניכתער,חדמרשים,מאודאדםאדומים.

תי

$TS1$נהניתי$TS1$

$DN2$נהניתי$DN2$שלי.סבאשיהיהמתוהייתיאיתופגישהמכל

הפרשהבעקבותחייו.שלהפצעהיא300קו״פרשת

אותו.הפקירהמדינישהדרגבצדקמרגישאברהםהזו

וב־הפרשה,עלשנכתבמהכלקראתיאליושבאתילפני

עניין

$TS1$ובעניין$TS1$

$DN2$ובעניין$DN2$עימותבינינוהיהשנכנעואנשיםהריגתשלהמוסרי

מוסר״.איןבטרורשבמלחמהבטוחאברהםוטעון.קולני

artבטרורבמלחמהחייהםכלשעסקושאלוהתרשמת

שרוטים?אנשיםהםחיסולים

הרבהמכירלאאניפחות.וחלקםיותרחלקם״בטח.

שבמהלךלהביןאדם,הריגתעללהורותשיכוליםאנשים

שריטות.ללאמזהולצאתמפשעחפיםגםייהרגומבצע
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לות

$TS1$שאלות$TS1$

$DN2$שאלות$DN2$חושבלמשלאילוןאחרת.אוכזומורכבותברמת

הדבריםעלשמסתכלאסטרטגלהיותצרירשירותשראש
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$TS1$שהעבודה$TS1$
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הממוקדים״.הטיבולים

דמעה?ניגבוהצילומיםשבמהלךהיו

הרגשתילזה.קרובהיהגילוןשכרמיחושבאניאבל"לא,

לראותואפשררביןרצחעלהכאבאתלהסתירמנסהשהוא

בעי־בעניין,מדייותרעליולחצתילאשלו.מבטבכלאותו

קר

$TS1$בעיקר$TS1$

$DN2$בעיקר$DN2$מהשב״כההתפטרותמכתבאתשהגיששאחריכשסיפר

אותו,יעסיקוהמחשבותשםכיהביתה,לחזורמפחדהיההוא

מישהוישאםבחיים.אותולהחזיקניסתהואשתו

הוא״.זהאליויצאשליבי

מהמאחדהתאכזבת

פרי.ליעקבפרטהתמסרו,כולםהוא."נהפוך
'*

הרגשתיתמידבראיון,פתוחהיהשהואלמרות

אמ־אפילוהפעמיםבאחתחומה.איזוסביבושיש

אני״.כזההייתה:ותשובתוזהאתלורתי
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$2ND$1$2לND$00שליוהכליותהלבאת״השארתיבלבד.רקות

להכניסמהההתלבטותהעריכה.חרררצפתעל

קרהומייסרת.קשההייתהבחוץלהשאירומה

עצמיאתתפסתיהעריכהשבחדרפעמיםהרבה

חישאניהמדינהעלפהאומראנימהושאלתי

הכרבעולם,ישראלשללדימויהעושהזהומהבה,

מהשכלהייתהשניצחההמחשבהדברשלבסופואבל

להםמשמשרקואניחשוב,הואאומריםהאלושהאנשים

פה.

כמוביצים,עלהולךשאנישהרגשתימקרים״היו

אתמנהלהשואהזיכרוןכמהעדבשאלהבדיוןלמשל

להכניסלאהחלטתיההחלטות.קבלתבמערכתהמדינה

שלחייהםלסיפורשקשורמהאתוגםלסרטהזההדיוןאת

מורה.אומרבחוץ״,השארתיהמרואיינים

יופיעואלאהנשייהבתהוםייעלמולאהללוהחומרים

וב־2013באפרילבערוץשתשודרסדרהפרקיבחמשת

ספר

$TS1$ובספר$TS1$

$DN2$ובספר$DN2$שבומצבלשאתיכולתי״לאיותר.מאוחרשייצא

פר־אונולד׳׳כוכבאחרי300קועלידברשלוםאברהם

סומת

$TS1$פרסומת$TS1$

$DN2$פרסומת$DN2$,הראויהמקוםלינראהערוץולכןלטמפונים

מסביר.הואהיחיד״,

ששתכלשלהחד־משמעיתהאמירההסיכום,בפרק

להמ־ניתןלאשכךמשחית,שהכיבושהיאהשב״כראשי

שיך,

$TS1$,להמשיך$TS1$

$DN2$,להמשיך$DN2$רקפתרוןלהימצאחייבהישראל־פלסטיניושלסכסוך

אילון.עמישלהואהסרטשלהחותםהמשפטבהידברות.

הואוחברון״,עזהאתלכבושלנומכתיבבהכרחלא״ניצחון

הישרא־הציבורי־הביטחוניהריוןשל״הטרגדיהשם.אומר

לי

$TS1$הישראלי$TS1$

$DN2$הישראלי$DN2$קרבבכלמתסכלמצבשישמביניםלאשאנחנוהיא

מפסידים״.אנחנובמלחמהאבלמנצחיםאנחנו

שי־במהלךהיוהםאיפההשאלהאתמעורריםדבריהם

רותם,

$TS1$,שירותם$TS1$

$DN2$,שירותם$DN2$כללשהיאאלאהמדיני,הדרגעללהשפיעכשיכלו

לסרטהכניסלאאךששאל,מסבירמורהבסרט.נוכחתלא

עובדיהםשב״כשראשיהסבירו״הםשקיבל.התשובותאת

מדיניותלבקריכוליםולאאותההמשרתיםמדינה

״איש־אישמורה.מספרנבחר״,ממשלהראששל

הד־ולעיתיםרעתו,הביענחרצותוובמידתבשפתו

ברים

$TS1$הדברים$TS1$

$DN2$הדברים$DN2$בצעקה״.אףנאמרו

הסרטיםעלכצלםשחתוםמורהמבחינת

ו״האחמלחמה״סרטשאן״ביתפרובנס״,"בית״ר

״הס־הטלוויזיהסדרתאתוהפיקויצרדריקס״,של

מויים״

$TS1$״הסמויים״$TS1$

$DN2$״הסמויים״$DN2$של־״השיעוראישי.שיאהואהזההסרט

מדתי

$TS1$שלמדתי$TS1$

$DN2$שלמדתי$DN2$הפרטיותלתחושותאישורבעצםהואממנו

לאשניםלאורךהישראליתשהמנהיגותשלי,

הסכסוך.אתלפתוררוצה

עשינו,ולאהרבהלעשותשיכולנוספק״אין

לפניעצוב.זההשב״כ,מראשיזהאתוכששומעים

סיפרוהואשלום,אברהםאתלבקרקפצתיחודש

לראותושומרוןביהודהלסיורנסעחברעםשיחד

והמתנחליםהפסדנו,׳אנחנואמרהואשם.קורהמה

לאאחדאףיותר.מדינותלשתיסיכויאיןניצחו.

איתי״.הולךהזהוהייאושאותם׳.להוציאיוכל

באוסקר"אזכהוככההכיבושנגדסרטעושהשאנילעצמיאמרתי"לאמורה.

שלום״אברהם

לאחרונהנסע

ביו״שלסיור

מהלראות

הואשם.קורה

׳הפסדנו,אמר

סיכוייותראין

מדינות׳.לשתי

הזההייאוש

איתי״הולר

חושב״אני

גילוןשכרמי

לבכיקרובהיה

עלכשדיבר

הוארבץ.רצח

שכשהגישסיפר

ההתפטרותאת

ניסתהאשתו

אותולהחזיק

בחיים״

שיעקב״למרות

פתוחהיהפרי

תמידבראיון,

שישהרגשתי

איזוסביבו

באחתחומה.

אמרתיהפעמים

זהאתלו

הייתה:ותשובתו

אני"כזה


