
מילים: חיים גורי   לחן: סשה ארגוב

על הנגב יורד ֵליל הסתיו

 ּוַמִצית כוכבים ֶחֶרש ֶחֶרש

 עת הרוח עובר על ַהַסף

 עננים מַהלכים על הדרך.

כבר שנה לא הרגשנו כמעט

 איך עברו הזמנים ִּבשדותינו

 כבר שנה ונותרנו מעט

 ָמה רבים ֶשאינם כבר בינינו.

 ָהֵרעות נָׂשאנוך בלי מילים

 אפוָרה ַעקשנית ושותקת

 ִמֵלילות ָהֵאיָמה הגדולים

 ַאת נותרת בהירה ודולקת.

 הרעות ִּכנָעַרייך כולָם

 שוב ִּבשֵמך נַחייך ונֵלֵָכה

 כי ֵרעִים שנפלו על חרבם

 את ַחייך הותירו לזֵכר.

 ונזכור את כולם...

נופש על שרטון מול חופי סודן. על סיפונה היו ישראלים ויהודים. 

ישראל לא היססה לשגר כוח חילוץ ובמבצע מורכב החזירה אותם 

הביתה. כאשר ספינת סוחר שעל סיפונה היו מלחים ישראלים 

טבעה במי האוקיינוס השקט, ראש הממשלה יצחק רבין החליט 

לשלוח צוללנים ישראלים לאיתור הגופות במצולות ים. ישראל 

מתנהלת באופן שגרתי תחת איום ביטחוני. משימות צבאיות רבות 

כרוכות בשהייה בעומק שטח אויב, על פני היבשה, באוויר, מתחת 

לפני המים ולאורך חופי הים. "אנחנו אתכם, לעולם לא ננטוש 

אתכם, נבוא אחריכם לכל מקום בכל עת וללא תנאי ונחזיר אתכם 

הביתה", כך נאמר בכל תדריך למשימה, בכל תחקיר לאחר 

משימה ובכל הזדמנות שבה מכינים לוחמים לקראת משימות. זה 

הקוד המוסכם והמובן, שעליו חונכו דורות של לוחמים. 

מנקודת ראות המחליט, בהחלט אכזרי להעמיד את שני העקרונות 

האלה זה מול זה. ובכל זאת, זו המציאות שאליה נקלענו ושעמה 

צריך להתמודד. לפעמים אין מנוס אלא להכריע. דומני שהרוב, אילו 

אולץ להכריע, היה מחליט שכל עוד לא מדובר בפעולה או בוויתור 

שמסכנים באופן ישיר וברור את תושבי ישראל, עקרון החזרת 

הלוחם הביתה גובר. כך היה מחליט הרוב גם הפעם. [---]

  www.walla.co.il  (מעובד) 12 ביולי 2006   

עקרון החזרת הלוחם / איתן בן אליהו, הארץ                           
[---]מדינה ריבונית, נאורה ודמוקרטית מתנהלת לפי עקרונות, 

מדגישה אותם ומחנכת את צבאה לפיהם. השאלה, מה עושים 

כשעיקרון אחד עומד בסתירה לעיקרון אחר. במקרה כזה אין 

מנוס אלא לבחון ולהחליט איזהו ה"עיקרון הגובר". 

ישראל שומרת על עיקרון לא לשאת ולתת עם מחבלים, וודאי 

שלא להיסחט על ידם. עיקרון חשוב, מוצדק וחינוכי. בכל פעם 

שממשלות ישראל שמרו עליו, הן זכו לדעת קהל תומכת. העיקרון 

שלפיו לא נסחטים ולא מנהלים מו"מ עם מחבלים עמד במבחן 

כמה פעמים. למשל, כאשר מחבלים החזיקו בילדים כבני ערובה, 

הציבור בישראל קיבל בהבנה את הניסיון לשחררם בכוח. כך היה 

גם במקרה של הניסיון לשחרר את בני הערובה שהוחזקו במלון 

סבוי בתל אביב במרץ 1975, וכך גם היה במקרה של נחשון 

וקסמן באוקטובר 1994. למרות הכישלונות, ואף על פי שהיו 

מקרים שבהם מחוסר ברירה שוחררו אסירים, בכל זאת ישראל 

המשיכה לדבוק בעיקרון, ובכל פעם זכתה לתמיכת הציבור. 

עיקרון אחר הוא שישראל לא מפקירה חיילים ואזרחים. הרי 

בדיוק לשם כך קמה מדינת ישראל. ביולי 1993 נתקעה ספינת 
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לא עושים עסקאות עם ארגוני טרור. נקודה.

אנחנו לא נצא מזה. אני כחייל קרבי לא מצפה שהמדינה תשלם "כל 

מחיר" בעבורי. אני מוכן להקריב את חיי או את החופש שלי, אם לא 

התמזל מזלי ונפלתי בשבי. מי שרוצה שישלמו עבורו כל מחיר - 

שיעבור לשוויץ. 

(חייל קרבי)

לא בטוח שמדינת ישראל תדאג לשלומנו. 

ממשלת ישראל נטשה שני לוחמי צה“ל שנשלחו למשימה על ידה. 

[---] יש משבר אמון בין הממשלה לבין לוחמי צה“ל בסדיר ובמילואים. 

בפעם הבאה שנעזוב את נשותינו וילדינו ונצא למילואים, אם חלילה 

יקרה לנו משהו - כלל לא בטוח שמדינת ישראל תדאג לשלומנו. השבר 

קשה, עמוק וכואב. [---] (חתומים חברים לגדוד של חיילי המילואים 

שנחטפו בגבול הצפון)   

מעובד על פי הכתבה ”מחאת הלוחמים“, ידיעות אחרונות 18.8.2006

אין ברירה. טוב שהמלחמה הסתיימה.
עם כל הכאב על החטופים, חיי החיילים האחרים אינם שווים פחות. 

יש להאבק למען החטופים בדרך מדינית 

(אבי)

בכיר תמורת חייל. לדעתי, אין אופציה מדינית  (מו"מ). 
אופציה כזו תגביר את הרווח שבחטיפה נוספת ותעודד הישנות 

המקרה. יש לעשות כל מאמץ צבאי למציאת החטוף ו\או לחטוף 

בכיר תמורתו. בנוסף, יש למזער את הרווח מהחטיפה עד להפיכתו 

לשלילי ככל הניתן. 

(עמית)

זה בכלל לא העניין!  מי רוצה ללכת לצבא שלא יעזור לו 
ושאין לו גב מאותו צבא ? כאן זה נגמר.  

(אוהד)

הרעות
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לפניכם קטעים ממאמרו של איתן בן אליהו, מפקד חיל האוויר לשעבר, שמציג ומדגים באופן בהיר את שני העקרונות המתנגשים בדילמה של 
שחרור החטופים תמורת שחרור מחבלים. המאמר פורסם לאחר החטיפה הראשונה של החייל בעזה, ובטרם פרצה המלחמה בלבנון. 

סביב המאמר � תגובות שונות שפורסמו באינטרנט ובעיתונות.

אחינו כל בית ישראל
 הנתונים בצרה ובשביה

העומדים בין בים ובין ביבשה
 המקום ירחם עליהם

ויוציאם מצרה לרווחה
 מאפלה לאורה

 ומשעבוד לגאולה
 השתא בעגלא ובזמן קריב¨

 ואמרו אמן

©תפילה לשלום השבויים®
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אך נזכור את כולם

 את יֵפי הבלורית והתואר

 כי רעות שכזאת לעולם

 לא תיתן את ליבנו לשכוח

 אהבה מקוֶדֶשת בָדם

 ַאת ָתשובי בינֵינו לִפרוח.

??ø?????????ø?????ø??

??ø?????????ø?????ø??

1. הסבירו את שני העקרונות המתנגשים בדילמה.
2. עם איזו מן העמדות אתם מזדהים יותר, ולאיזו מהן 

אתם מתנגדים, ומדוע? 

לפניכם פנייה שהתפרסמה בסיום המלחמה באתר האינטרנט וואלה אל מי שמונה על ידי הממשלה עם 
תחילת הפסקת האש בלבנון כדי לטפל בהשבת חיילי צה"ל השבויים הביתה.

1. חוו דעתכם על המכתב. האם אתם שותפים לביקורת שעולה בו? נסו להשיב לטיעונים שבו.
2. כיצד צריכה לדעתכם ישראל לפעול כעת למען החיילים החטופים?

3. כתבו מכתב תגובה למאמר, או פנייה לדמות הרלוונטית לנושא (הממונה על השבת החטופים, ראש הממשלה, הרמטכ"ל, אחרים), והביעו בו את עמדתכם. 
תוכלו לשלוח את מכתבכם לנמען שלכם, או לפרסמו באחד מאתרי הדעות והתגובות באינטרנט.

4.  האם יש לדעתכם לנהוג בדרכים שונות כאשר מדובר בסוגים שונים של חטופים (כגון: לוחמים, טייסים, חיילי עורף, אזרחי ישראל שאינם חיילים, 
    ילדים, חיילים שנשבו בגלל אי הקפדה על הוראות או שנרדמו בשמירה, יהודים מן התפוצות; אחרים)?

? ? ø ? ? ? ? ? ? ? ? ? ø ? ? ? ? ? ø ? ?

? ? ø ? ? ? ? ? ? ? ? ? ø ? ? ? ? ? ø ? ?

את  החטופים.  החיילים  שחרור  עם  אש  הפסקת  כל  לקשור  אפשר 
הדברים הללו שמעו גם משפחות החטופים וכאבו את כאבם האישי. 
אוכלוסיה  גם  יש  מבניהם  חוץ  כי  להם  הזכיר  הממשלה  ראש   [---]

במקלטים, ירי של טילים והוא צריך לדאוג לכולם. [---] 
והנה, התקבלה החלטה 1701 באו"ם, זו שאמורה ליצור את התנאים 

להחזרת החיילים והפסקת ירי הטילים והקטיושות. [---]
ושאר  בדיקה  חקירה,  וועדת  הקמת  על  הקולות  נשמעים  כעת  כבר 
הנפש האמיתי של  לחשבון  אבל אתה מתחבר  ומצב.  נפש  חשבונות 
העם הזה, לפיו לא מפקידים שבויים בשטח; מה עוד שהם היו פצועים. 
כל חייל מתחיל יודע שבצבא ההגנה לישראל יש מחויבות לחייל כמו גם 
לאזרח, ולא משנה איפה והיכן יהיה. פרשת רון ארד שברה מעט את 
עדיין  אבל  צהל,  של  וההצלה  הלחימה  בתורת  הזה  הסדור  המרקם 
הותירה את האמונה כי פדיון שבויים הוא מצווה וחובה רמה במעלה. 
של  המורל  במחיר  ולו  הביתה  השבתם  קיבלת:  הזה  הפיקדון  את 

המשרתים עדיין בצה"ל ואלו העתידים להצטרף לשורותיו. [---]

משרד החינוך   המזכירות הפדגוגית   אגף המפמ“רים   הפיקוח על הוראת מחשבת ישראל ממ‘   
כתיבה ועריכה: אריאל אביב, צילה מירון-אילן (מרכזת)   הוצאה לאור: מחלקת הפרסומים    יעוץ גרפי: רפי כהן    עיצוב: פרסומי ישראל ושות‘ 

נורית אמיתי, שכחו אותם 
  ,www.walla.co.il  ,בשבי

15 באוגוסט 2006

אל הממונה על השבת החטופים, 
המינוי  את  הממשלה  מראש  שקיבלת  מרגע  חלפו  שעות   24 בקושי 

[---]  קיבלת תיק כבד [---]. 
מטרות.  כמה  לממשלה  היו   - ימים   35 לפני  למלחמה,  כשיצאנו 
ימים שעוד דיברו על  הראשונה הייתה: השבת החטופים הביתה. היו 
שלושה חטופים, עם הזמן הבינו שאי אפשר לכרוך בחבילה אחת את 
שנחטף  שליט  גלעד  ואת  רגב,  ואלדד  גולדווסר  אהוד  הצפון,  חטופי 
בעזה, ובוצעה הפרדה ביניהם. אחר כך ראש הממשלה הוסיף, כי אי 
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חטיפת חיילינו בעזה ובדרום לבנון העלתה מחדש את הנושא המורכב של פדיון שבויים. גם עתה, מעל חצי שנה אחרי סיום המלחמה 
בלבנון, שחרורם של השבויים עדיין לוט בערפל, ולמשפחותיהם אף טרם נודע בבירור מצבם. על סדר היום הציבורי עומדים החוב המוסרי 

של המדינה כלפי חיילי צה"ל שנפלו בשבי ובעיית המחיר שעל ישראל לשלם למען השבתם הביתה בשלום. 
לדילמה קשה ומורכבת זו מוקדשים העמודים הבאים.
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בין הערכים ב"רוח צה"ל": 

אהבת המולדת : 
ונאמנות למדינה 

עומדות  בצה"ל  השירות  ביסוד 

ת  יבו המחו ו לדת  המו אהבת 

והמסירות למדינת ישראל [---] 

דבקות במשימה 
וחתירה לניצחון  

החייל יילחם ויפעל באומץ לב נוכח 

כל הסכנות והמכשולים שבפניו, 

וידבק במשימתו בנחישות ובתבונה, 

עד כדי חירוף הנפש.

החייל יראה עצמו שותף פעיל בהגנה על ביטחון המדינה, אזרחיה ותושביה. 

החייל יפעל תוך גילוי מתמיד של מעורבות, יוזמה ושקידה, בשיקול דעת 

ובמסגרת סמכותו, כשהוא נכון לשאת באחריות לתוצאות פעולותיו.

אחריות

דוגמה אישית 

חיי אדם

החייל ינהג על פי הנדרש ממנו ויקיים את שהוא דורש 

מזולתו, מתוך הכרה ביכולתו ובאחריותו, בצבא 

ומחוצה לו, להוות דוגמה ראויה.

החייל ינהג באופן מושכל ובטיחותי בכל פעולותיו, 

מתוך הכרה בחשיבותם העליונה של חיי אדם. בעת 

לחימה יסכן את עצמו ואת רעיו במידה הנדרשת 

לביצוע המשימה.

החייל יפעל מתוך אחווה ומסירות לחבריו לשירות, 

וייחלץ תמיד לעזרתם כשהם זקוקים לו או תלויים 

בו, חרף כל סכנה וקושי, עד כדי חירוף הנפש.

רעות שליחות

החייל יראה בשירותו הצבאי שליחות, יהיה נכון לתרום כל שביכולתו להגנת המדינה, אזרחיה 

ותושביה. זאת בהיותו נציג של צה"ל הפועל מתוקף ובמסגרת הסמכויות שניתנו לו על פי 

פקודות הצבא.

נוסעים  עשרות  חולצו  ב-1976  שבאוגנדה  באנטבה  נועז  במבצע  א. 

יוני  שנחטפו בטיסה מפריס לישראל. במהלך המבצע נפל סגן אלוף 

נתניהו, מפקד סיירת מטכ"ל, ועל שמו נקראה הפעולה ”מבצע יונתן“.

ב.  ב- 1982, במהלך מלחמת ”שלום הגליל“ (הראשונה), נשבו שמונה 

חיילי צה“ל ששהו בתצפית על ידי מחבלים מארגון ”החזית העממית“  

שלושה  ואילו  מהם,  חמישה  הוחזרו  כשנה  אחרי  ג‘בריל.  אחמד  של 

אסירים   1150 תמורת  לשחררם  מוכנים  היו  המחבלים  בשבי.  נותרו 

ומחבלים הכלואים בישראל, חלקם השתתף בפעולות רצחניות. בשנת 

1985 החליטה ממשלת ישראל בראשות יצחק רבין להיענות לדרישת 

המחבלים כדי לשחרר את החיילים. הפרשייה, שנודעה בשם ”עסקת 

ג‘בריל“, עוררה מחלוקת עזה בציבור בישראל.  

 לפניכם פרשיות אחדות של שבויים וחטופים מן העבר:

 לפניכם קטעים אחדים 
מ"רוח צה"ל" 

הקוד האתי של צה"ל 

מטרת צה"ל היא להגן על קיומה של מדינת ישראל 
ועל עצמאותה, ולסכל מאמצי אויב לשבש את אורח 

החיים התקין בה. חיילי צה"ל מחויבים להילחם, להקדיש 

את כל כוחותיהם, ואף לחרף את נפשם להגנת מדינת 

ישראל, אזרחיה ותושביה. חיילי צה"ל יפעלו על פי  

ערכי צה"ל ופקודותיו, תוך שמירה על חוקי המדינה 

וכבוד האדם, וכיבוד ערכיה של מדינת ישראל כמדינה 

יהודית ודמוקרטית.

"רוח צה"ל" הוא תעודת הזהות הערכית של צה"ל  
[---] הקוד האתי של צה"ל. על פי "רוח צה"ל" ינהגו, 

יחנכו ויבקרו [חיילי צה"ל] את עצמם ואת זולתם. 

ג.   סמל נחשון מרדכי וקסמן נחטף והוחזק כבן ערובה ששה ימים בידי 

מוצמד  כשאקדח  וקסמן  צולם  המחבלים  שהוציאו  בקלטת  החמאס. 

את  שישחרר  רבין,  יצחק  דאז,  הממשלה  מראש  מבקש  והוא  לרקתו 

השייח' אחמד יאסין ועוד 500 אסירים ביטחוניים, ולא - יוצא להורג. 

בידי המחבלים  נרצח  וקסמן  לדרישות המחבלים.  להיכנע  סירב  רבין 

בעת מבצע החילוץ של צה"ל, שבמהלכו נהרג סרן ניר פורז. 

ד.  סא"ל רון ארד, נווט קרב בחיל האוויר  נפל בשבי ב-1986 לאחר 

שבמהלך גיחת קרב בשמי לבנון גרמה תקלה טכנית לפיצוץ תחמושת 

בידי  נשבה  ארד  אך  חולצו,  או  נטשו  האחרים  הצוות  אנשי  במטוסו. 

ארגון אמל. הנסיונות לשחררו באמצעות עסקה נכשלו, ובשנת 1988 

הוא ככל הנראה נמכר לאיראן או לארגון שיעי אחר. עקבותיו של ארד 

נעלמו לחלוטין.

www.idf.il  מעובד על פי אתר צה"ל
? ? ø ? ? ? ? ? ? ? ? ? ø ? ? ? ? ? ø ? ?

? ? ø ? ? ? ? ? ? ? ? ? ø ? ? ? ? ? ø ? ?

1. אילו מן הרעיונות והערכים שבקוד האתי רלוונטיים לדיון בשחרור חיילים שנפלו בשבי, 
וכיצד יש לפעול לפיהם? 

2. האם אתם מוצאים סתירה בין ערכים ועקרונות שונים ברשימה? פרטו.
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