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  דמה ותודות הק

מלווה את מדינת ישראל עסקאות להחזרת חטופים מידי ארגוני טרור היא סוגיית מדיניות ציבורית ש

חיי אדם , דילמות, ה צופנת בחובה ערכיםמורכבות. אסטרטגיבעלת אופי  ונחשבת לסוגיה עשרות שנים

  . ועוד

 עת הוחזרו גופותיהם של אלדד רגב 2008את ההחלטה לכתוב עבודת מחקר בנושא מורכב זה קיבלתי ביולי 

כי ישראל נכנעה לתכתיבי , במידה מסוימת, חשתי. ל שנחטפו שנתיים קודם לכן"ואהוד גולדווסר ז

  . ד העלו לי שאלות לגבי המחיר ששולםוהעובדה שהוחזרו גופות בלב, חיזבאללה

ובמיוחד לאור הכתיבה הפובליציסטית הענפה , להפתעתי הרבה גיליתי כי המחקר האקדמי בתחום הינו דל

, מרגש וכואב, התחלתי במסע מרתק, על אף המגבלות של נגישות למידע ורגישות הנושא, וכך. בתחום

  . ונעדרנו מידי ארגוני הטרורלהבנת חלק מן הסוגיה המורכבת של השבת שבויינו 

על עצה , על האתגר האינטלקטואלי שהציב בפניי, קינן-ר רענן סוליציאנו"ד, ודות למנחה שליברצוני לה

  . טובה והכוונה לאורך כל הדרך

  . הסבלנות והירידה לפרטים, על הזמן, מ שרואיינו לעבודה זו"למנהלי המו

  .  וליבנו איתי סוגיות שונות עזרו,על שתמכו, מנחם וטובה גלבוע, וריימשפחתי ובראשם הל

. מגיע לקו הסיוםובלעדיה לא הייתי , מחקרשעזרה לי בכל צעד ושעל בכתיבת ה, לאשתי רינת, מעל לכלו

  .    תודה.  שנאלצה לוותר על הרבה שעות אבא,ניליל, ואחרונה חביבה
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  תקציר
  

 ישראל החליטהחלקם ב. לאורך עשרות שנים מתמודדת מדינת ישראל עם פיגועי מיקוח שונים

חילופי ל עסקהלקיים מ ובסופו "חליטה לנהל מוחלקם הבני הערובה ור בובמבצע צבאי לשחרלנקוט 

 פיגועי המיקוח . בישראלהסוגיות המורכבות של מדיניות ציבוריתן  הפכו לאחת מאלועסקאות . אסירים

ההבדל בין שני פיגועי מיקוח אלו הוא .  פיגועי התבצרות ופיגועי חטיפה-לשני סוגים עיקרייםנחלקים 

המחקר , בניגוד לכתיבה הפובליציסטית הענפה .נחטפים/  על מיקומם של החוטפיםידיעהה- או איהידיעה

  .במאפייניוו  התבצרותפיגועימרבית המחקרים עוסקים ב וכי  דלפיגועי חטיפה הינו בתחום האקדמי

 להחזרת חטופים בעסקאות המשולם 'המחיר' היא באיזו מידה הנשאלת במחקר זה השאלה

 ".עוקבים בזמן"או / עתידיים ו חטיפהפיגועימ מול ארגוני הטרור ב"ל ישראל במושפיע על מדיניותה שה

  .מ"הדינאמיקה של המווהשני , מ"התוצאה הסופית של המו, האחד: שאלת המחקר פורקה לשני רבדים

. ביסוס אקדמי של ההבחנות בין פיגועי המיקוח השונים, האחת:  מספר מטרות נוספותלמחקר

 מיפוי ,השלישית .מ בעסקאות לשחרור חטופים"טגוריות הניתוח השונות בניהול מוהמשגה של ק, השנייה

  . על תוצאותיהן, שיטתי של העסקאות שביצעה ישראל לאורך השנים

המספר המועט של  הןסיבות לכך ה. פרשנית- השיטה האיכותניתשיטת המחקר שנבחרה היא

. ' מסוגים שונים וכו ותמורות מחירים,מורכבות האירועים, ) במספר12(העסקאות לשחרור חטופים 

לצורך .  ארבעה מקרים למחקר מעמיק יותרנבחרו לאחר מכןו, נערכה סקירה על כלל העסקאות, בתחילה

  . מ של עסקאות אלו"מנהלי המועם , שהיוו את עמוד השדרה של המחקר, נערכו מספר ראיונותהעבודה 

פעה בין מחיר שנקבע בעסקה פלונית הממצאים העיקריים שעולים מן המחקר הם שקיימת הש

אולם , פעהשקשה לאמוד את עוצמת הה, עקב מורכבות האירועים. למחיר שנקבע בעסקה מאוחרת בזמן

מ וכושר המיקוח של ישראל בעסקה מסוימת "לדינאמיקה של המו, זאת ועוד. עולה שהיא אכן קיימת

   . על המחיר הסופי שנקבע השפעה נהיש
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  בואמ. 1

  
   פודין את השבויין יתר על כדי דמיהן מפני תיקון העולםאין"

  1" האויבים רודפים אחריהם לשבותםו שלא יהי

 עוד ם ישראלות ההיסטורית של ע בתודעה היהודית וברציפיסודיתמצווה  ההינפדיון שבויים   

המלך  דוד ,2 של לוט ומשפחתו שנשבו בידי ארבעה מלכיםםנחלץ לשחרוראברהם אבינו . מימי המקרא

קהילות היהודיות באירופה של ימי הביניים פדו בכסף את השבויים ה, 3שביהנלחם להצלת בני משפחתו מ

  .    מאז הקמתהה ונעדריפועלת בדרכים שונות לשחרור שבוייהמדינת ישראל  ומבני הקהילה

היא קודמת בחשיבותה לכל סוגי הצדקה ". מצווה רבה"על פדיון השבויים שהיא אמרו ל "חז

5משום שהשבי כולל סיכון של מוות, וניםהש  ."אין לך מצווה גדולה כפדיון שבויים"ם פסק ש"הרמב .4

ההלכות והדיונים המפורטים בתלמוד בנוגע לפדיון השבויים מעידות שהדבר היה אקטואלי ושהציבור 

לם עבור ש להואסר, גבילה את גובה דמי הפדיוןהההלכה , יחד עם זאת .היהודי היה ער לקיום מצווה זו

לא ליצור תמריץ לשודדים וכדי ,  זאת כדי שלא להגביר את תיאבון הסחיטה.פדיון שבויים מחיר מופקע

כדי ("השאלה המוסרית הגדולה מהו מחיר סביר נשאלת ,  או אז. פעם אחר פעםאת יהודי הקהילהלשבות 

     ? ומהו מחיר מופרז? ")דמיהן

לדון בשאלת פדיון שבויים יש אלא , צרתו של השבוילראות לא רק את קבעו כי יש פוסקי ההלכה 

שמחיר זה עלול לגרום  בחשבוןיובא , שבוייםמחיר גבוה תמורת פדיון  לשלם ישבמקרה ש. בכל היקפה

רוצים הכול להציל נפש אחת ,  גיסאמחד. להגדלת המחיר בפעם הבאהאו , שבויים נוספיםלתפיסת 

 ת הכלל ולא לגרום לתפיסת שבויים נוספים או להכבדת תנאייש לחשוב על טוב,  גיסאאך מאידך, מישראל

  . על אלה שעדיין נמצאים בשביהשחרור

 להחזרת חטופים בעסקאות המשולם 'המחיר'באיזו מידה , קרי.  שאלה זותמודד עםימחקר זה 

 המחקר ינסה . מאוחרים בזמןמ מול ארגוני הטרור באירועי חטיפה"שפיע על מדיניותה של ישראל במומ

עוסקים בניתוח מרבית המחקרים , כלומר. גם לתת מענה אקדמי לתחום בו כמעט אין מחקרים אקדמיים

ההבחנה בין שני (מ וההשלכות של פיגועי מיקוח מסוג התבצרות ולא בפיגועי חטיפות "של תהליכי המו

  ).  בהרחבה בהמשךתובאסוגים אלו 

. בישראלמדיניות ציבורית רכבות של עסקאות החזרת החטופים הינה אחת מהסוגיות המות ייסוג

נאלצה ישראל לשאת , לראשונה. חבש' ורג'גארגון של היר על ידי 'לאלג' על-אל' נחטף מטוס 1968 שנתב

                                                 
  .ב"הלכה י', פרק ח, הלכות מתנות עניים; משנה ו' פרק דמסכת גיטין 1
 טז-יד:  ידבראשית 2
  ב: ל, שמואל א 3
  ב:  חבבא בתרא 4
  .י: ח, לכות מתנות ענייםה 5
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 עסקאות 12 ישראל ביצעה, על פי מידע גלוי, ככל הידוע לנו. ולתת עם ארגון טרור על שחרור אזרחיה

   .  במהלך השניםטרורה רגונילהחזרת חטופים מא

  אלובעסקאותמ והמחיר "השפעת תהליכי המו לשפוך אור על ,הראשונה. מספר מטרות למחקר זה

, השלישית. ביסוס אקדמי של ההבחנות בין פיגועי המיקוח השונים ,שנייהה .על עסקאות מאוחרות בזמן

מיפוי שיטתי של , הרביעית. מ בעסקאות לשחרור חטופים"המשגה של קטגוריות הניתוח בניהול מו

  . 6על תוצאותיהן, העסקאות שביצעה ישראל

תפורט הספרות העוסקת בחלק זה . על רבדיה השונים,  תתואר שאלת המחקרעבודההבתחילת 

הבחירה לעסוק הצדקת צורך לסקירה זו נחוצה . פיגועי המיקוחסוגי בין ותוגדר ההבחנה בהגדרת טרור 

מ לשחרור " הייחודיות של מועמוד עללובכדי , בעסקאות לשחרור חטופים מארגוני טרורבמחקר זה 

   .חטופים

פיגועי מיקוח על תתמקד בשאלה כיצד השפיע המחיר ששולם בשסקירת הספרות לאחר מכן תוצג 

 על כיצד הם משפיעיםבפיגועי טרור ו' הצלחה'שאלה מהי תידון הסקירה ב. מאוחרים בזמןפיגועים 

 פיגועימ בפיגועי מיקוח בכלל ו"רה לניהול מו היא זו הקשונסקרהספרות נוספת ש. פיגועים עתידיים

 והשפעתן על המחיר מ לקטגוריות ניתוח"אחד החידושים שמחקר זה מציע הינו פירוק המו .פרטחטיפות ב

  .  ועל עסקאות מאוחרות בזמן

רשמו נעבור כל עסקה ו  כלל העסקאותפרשנית כשבתחילה נסקרו-איכותנית הינה שיטת המחקר

בחרו ארבעה נלאחר מכן . ב"תאריכים וכיוצ, 'המחיר', סיום העסקה, צר של האירוע תיאור קגוןפרטים כ

על בסיס כל הנתונים בוצע , לבסוף. מ"מומנהלי שבמסגרתו רואיינו מספר ,  למחקר מעמיק יותרמקרים

 . מ"קטגורי שהתמודד עם שאלת המחקר הן בהיבט המחיר והן בהיבט של התנהלות המוניתוח 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
אין מקור מוסמך שמרכז את כל הנתונים הקשורים לעסקאות בהיבט של המחיר , כי למרות העיסוק העיתונאי הרב בנושא זה,  מסתבר6

  .  ובתיאורי האירועים
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  אלת המחקרש. 2
  

 להחזרת חטופים בעסקאות המשולם 'המחיר' הנשאלת במחקר זה היא באיזו מידה השאלה

 ."עוקבים בזמן"או / ו עתידיים חטיפהפיגועימ מול ארגוני הטרור ב"שפיע על מדיניותה של ישראל במוה

  :  רת מחירובכך מציע המחקר מעין מודל להגד) שאלות-י ולמעשה לשתי תת (לשני רבדיםפורקה  הלהשא

 כיצד השפיע היחס בין מספר המחבלים שישראל שחררה לעומת מספר :מ"התוצאה הסופית של המו 

 במחקר נבחנה, בהקשר זה. על עסקאות מאוחרות בזמן, האזרחים שהיא קיבלה בחזרה/ החיילים

   .אזרחים חיים לעומת מקרים בהם הוחזרו גופות/מקרים בהם חזרו חייליםשל ה הההשלכ

 באיזו  קרי  .מ בפירוק לשלבים שונים" הדינאמיקה בשלבי המונבחנהבמחקר : מ"יקה של המוהדינאמ

מ השפיעו על עסקאות "האם האירועים במהלך המו ?מ קשיח או גמיש"מידה ניהלה ישראל מו

 ?מ השפיע על כושר המיקוח של ישראל בעסקה הספציפית"האם ניהול המו? מאוחרות בזמן

  

סקירת . נבחרה שאלת המחקר לעסוק דווקא בעסקאות להחזרת חטופיםמדוע יש לבחון , ראשית

תשתית אקדמית למיקומה של עסקה להחזרת חטופים בתוך צורך יצירת  נועדה לההמאמרים הבא

קווים כללים את מיקומו של אירוע בהתרשים שלהלן מתאר  .ומיקוחהמסגרת הכוללת של פיגועי טרור 

  : יקוחחטיפה בתוך מארג פיגועי הטרור והמ

  

  ור שיוכם הקטגורי של חטיפות במארג פיגועי הטר-1' תרשים מס

  

  

טרורפיגועי 

פיגועי מיקוח

חטיפות

אחד המאפיינים הבולטים .  של התרשים מתארת את כלל סוגי פיגועי הטרורהמסגרת החיצונית

  Schmid - וJongman. של העיסוק האקדמי בתחום הטרור הוא הקושי להגדיר את גבולותיה של התופעה

יימים שני מרכיבים עיקריים המשותפים למרבית  ומצאו שק טרור הגדרות שונות למונח109בחנו 
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אם מרכיב האלימות לא יתקיים לא . (Jongman & Schmid, 1983) מטרה פוליטיתאלימות ו: ההגדרות

בסיס רה העומדת בהמט, כמו כן. (Rosendorff, P & Sandler T, 2005) ניכנס לגדרי הגדרת הטרור

  ).Hayes, 2002, 2003, גנור ('אידיאולוגית'או ' פוליטית', על פי ההגדרה, הטרור הינה

, אולם. )2003, גנור(  לפגיעה באזרחים'טרור'מושג  את הותמן ההגדרות מצמצמלא מבוטל חלק 

ך גנור מודה שלצור. שרת מטרה פוליטית או אידיאולוגיתעשויה ל, המכונה גרילה, גם פעולה כנגד צבא

 כל עוד מדובר במטרה פוליטית, הגדרת הטרור אין חשיבות לסוג המטרה שהארגונים שואפים להשיג

טוען כי  הרכבי . )2003, גנור( גם הטרוריסט וגם איש הגרילה עשויים לשאוף לאותן מטרות עצמן, לתפיסתו

של טרור וגרילה ארגון יכול לנקוט באמצעים  הטרור והגרילה נעים על אותו ציר וכי ניתן לראות את

  ). 1983, הרכבי(בנקודות זמן שונות 

 הרציונאל.  אלימות ומטרה פוליטית-לצורך עבודה זו יוגדר טרור לפי שני אלמנטים אלו בלבד

, מורליזציה-מ מיועדות להשגת דה"אזרחים למטרות מיקוח ומו/הוא שחטיפת חיילים לצמצום ההגדרה

 כאל שבויי מלחמה החטופיםאינם מתייחסים לחיילים טרור ארגוני ה, בנוסף. קרי השגת מטרה פוליטית

יש .  ולא צבאית פוליטיתהינהחטיפת החיילים הדבר מחזק את התובנה כי מטרת , ועל כן, נבה'לפי אמנות ג

, הווה אומר. כולים לבצע מעשי טרור ולהיות מוגדרים כטרוריסטיםימדינתיים - רק ארגונים תתלציין כי 

המשפט הבינלאומי יסווג אקט זה כמלחמה או כמבצע ,  אלים שמטרתו פוליטיתאם מדינה נוקטת באקט

 היא תוגדר כפשע מלחמה לפי המשפט הבינלאומי ולא כפיגוע ,ואם תתבצע פגיעה מכוונת באזרחים, צבאי

  ).2003, גנור(טרור 

 הפרעה ,שינוי מדיניות ממשלה,  טרור ניתן למנות שחרור לאומייגועיבין המטרות הפוליטיות של פ

שחקנים  (לטרור מקומיהטרור מחולק . (Pruitt, 2006) פרסום ועוד, נקמה, שחרור אסירים, שלוםלשיחות 

 פיגועי החטיפות .(Brandt & Sandler, 2008) ) לפחותשחקנים משתי מדינות ( ובינלאומי)מאותה מדינה

  .  לטרור הבינלאומייםבהן יעסוק מחקר זה שייכ

, התפוצצות מחבלים מתאבדים, דקירות, התנקשויות,  הטמנת פצצות- תצורות רבוטרור הפיגועי ל

מקרה פרטי של פיגועי המיקוח הם . (Pruitt, 2006)ב "חטיפות מטוסים וכיוצ, אירועי התבצרות, חטיפות

למרות שלפי מאגר הנתונים . חלק משמעותי מהטרור העולמימהווים ו ) לעיל1תרשים  (טרורפיגועי 

ITERATE מכלל פיגועי הטרור היו פיגועי מיקוח 15% רק 2005 -1968 בין השנים (Brandt & Sandler, 

פיגוע המיקוח . (Atkinson, Sandler & Tschirhart, 1987) חשיבותם גדולה והשפעתם רבה ,(2008

, אריאלי; Brandt & Sandler, 2008( יר' לאלג'על-אל' בחטיפת מטוס 1968שנת רע ביהראשון א ל"בינה

1999 .(  
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יש , לפיכך). Faure, 2003( מנוגדת לדין הבינלאומי  בני ערובהתפיסת קבעה ש)1949(נבה 'אמנת ג

האמנות , במקרה האחרון. תימלחמאקט ידי מדינות בעת בנפילת שבויים לבין , להבחין בין פיגועי מיקוח

מעותי בין  דיפלומטי קיים הבדל מש- אספקט המדיניהמ. 7הבינלאומיות מסדירות את זכויות השבויים

מקובל שחיילים אשר נפלו בשבי . ארגון טרורמידי החלפת שבויים בין מדינות לבין עסקה להחזרת חטופים 

, יצחק רבין, שר הביטחון. מ דיפלומטי בין המדינות" לאחר מואקט המלחמתיחזרו לאחר זמן מה מתום ה

  : 1985יבריל בשנת 'אמר מיד לאחר ביצוע עסקת ג

  

אין זה דומה לכל מה שקשור להחזרת . מ עקיף עם ארגוני טרור"דובר במויש קושי רב כאשר מ"

   ).1985, עמיקם(" מלחמותשבויים ב

  

לאחר שביצעה מדינת ישראל עם מדינות ערב חילופי השבויים עסוק כלל בימחקר זה לא 

  .8מידי ארגוני הטרור) ם או חייליםאזרחי(חטופים אלא רק בעסקאות לחילופי , המלחמות ביניהן

, רחבההתקשורתית החשיפה וח עקב הארגוני הטרור מפיקים תועלת משמעותית מפיגועי מיק

העלאת המודעות לאינטרסים שהם , )במידה וכך קרה(ה של הממשלה לדרישותיהם תכניע, יוקרהה

פיגועי ל. (Enders & Sandler, 2006) 'וגרירת המדינה לפעולה לא פרופורציונאלית וכד, מעוניינים לקדם

הקווים , טפיםהמניעים והיכולות של החו, דעת הקהל, בני הערובהזהות :הםיבינ, מאפיינים רביםקוח מי

  ). Faure, 2003( ועודהאדומים במשא ומתן 

בין הינו מפריד ה וקהקיימת הסכמה ש. סוגי פיגועי מיקוחלמספר בספרות קיימת חלוקה 

אי הידיעה על מקום הימצאותם של /ידיעה ב והם נבדלים(Kidnapping)לחטיפות (Barricade) התבצרות 

החיילים אינה יודעת היכן /במידה והמדינה ממנה נחטפו האזרחים, הווה אומר. חטופים/החוטפים

הפיגוע יוגדר כפיגוע , אם המדינה יודעת את המיקום. הרי שמדובר בפיגוע חטיפה,  והנחטפיםהחוטפים

 ,Atkinson, Sandler & Tschirhart, 1987, Yun, 2007, Hayes, 2002, Enders & Sandler)התבצרות 

2006).  

Yunגם , בנוסף לידיעה על המיקום,  מחדד את ההבחנה וקובע כי קו הגבול בין המקרים עובר

אזי , אם הרשויות מצליחות להשית מצור ולמנוע את דרכי המילוט של החוטפים, כלומר. בקיומו של מצור

                                                 
  .זכות לביקורי ארגון הצלב האדום, לדוגמא,  זכויות אלו כוללות7
ד להמחיש שהחיילים שנחטפו בידי ארגוני הטרור אינם שבויים לפי המשמעות הבינלאומית שהשימוש במושג חטופים נוע,  יש לציין8

אולם מכיוון ואין הם , בספרות אין הסבר מפורש האם יש לכנות חיילים שנחטפו על ידי ארגוני טרור כחטופים או שבויים. והמשפטית
  .ם ולא שבוייםהם יכונו במחקר זה כחטופי, זוכים ליחס לפי כללי המשפט הבינלאומי
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נסתפק בהבחנה המקובלת , לצורך מחקר זה. מדובר בחטיפה,  מצוראם לא מושת. פיגוע התבצרותב דוברמ

  .  אי ידיעה על מיקום החוטפים והנחטפים/על מרבית החוקרים על ידיעה

 ,)Barricade(התבצרות : שלושה סוגיםישנם חוקרים המעדיפים לחלק את פיגועי המיקוח ל

 ,Skyjacking(, (Dolnik, 2003, Faure, 2003, Hayes,  2002(וחטיפת מטוס  (Kidnapping)חטיפה 

Yun, 2007) . החידוש בחלוקה זו הינו התייחסות ספציפית לחטיפת מטוס מתוך תפיסה שפיגוע מסוג זה

עקב יכולתם של החוטפים לנוע ממקום ). התבצרות וחטיפה(פיגועים האחרים סוגי הכולל מאפיינים משני 

ידיעה על מקום (פי ההבחנה המקובלת ל. מדויקלמדינה יהיה קשה יותר לעקוב אחר המיקום ה, למקום

מטוס המשום שניתן לעקוב אחר ,  כפיגוע התבצרותתחטיפת מטוס מוגדר, )נחטפים/ הימצאות החוטפים

  .ומיקום נחיתתו

יש לחלק את פיגועי , לשיטתם.  פיגועי מיקוח מעדיפים הפרדה לארבעה סוגי אחריםחוקרים

 ופיגועי התבצרות טות על אמצעי תחבורה לא אווירייםהשתל, חטיפות מטוסים, חטיפות: כךהמיקוח 

)Enders & Sandler 2006; Brandt & Sandler 2008(. רמת הסיכון של החוטפים ת עלססוהבחנה זו מב .

 .בגלל שמיקומם לא ידוע למדינה, מסתכנים החוטפים במידה הפחותה ביותר, החטיפפיגועי ב, כלומר

טפים פחות מאשר באירועי התבצרות והשתלטות על כלי תחבורה לא מסתכנים החו, בחטיפות מטוסים

המצב . אמצעי תחבורה לא אווירייםעל מטוס מאשר השתלט על  יותר לשהאוויריים משום שלרשויות ק

ישנם .  הינו אירועי התבצרות במבנה נייח בגלל הסיכוי הגובר למבצע צבאיהמסוכן ביותר עבור החוטפים

כל כמעט , בישראל. 9מהלכו הופך לפיגוע מסוג אחר מסוג מסוים ובפיגוע מתחיל כ פלוניפיגועמקרים בהם 

הסתיימו בעסקאות לשחרור  אירועי החטיפהמרבית אילו ו אירועי ההתבצרות הסתיימו במבצע צבאי

  ). נקודה זו תנותח בהמשך (חטופים

, י של פיגועי מיקוחאנו רואים שחטיפות הן למעשה מקרה פרט, 1'  על פי תרשים מס-יכום בינייםס

, ניצמד להגדרה הבסיסית, לצורך מחקר זה. אשר כשלעצמם מהווים מקרה פרטי של פיגועי טרור

כאשר העיקרון המבדיל , התבצרות וחטיפה: לפיה פיגועי המיקוח נחלקים לשני סוגים, והמקובלת בספרות

  .   הנחטפים/ביניהם הוא הידיעה על מקום הימצאותם של החוטפים

                                                 
יריה ' לביירות ולאחר מכן טס לאלגTWA נחטף מטוס 1985 בשנת - דוגמא למעבר בין סוגים שונים של פיגועי הבתצרות9
העבירו , בשלב מסוים. הפיגוע הוגדר כחטיפת מטוס או התבצרות, ועוד לא שהה במקום קבוע, כל עוד שהה המטוס באוויר. וחזר לביירות

 & Enders)הפיגוע הפך לפיגוע מסוג חטיפה , בשלב זה. ערובה לעיר ביירות והחביאו אותם במקומות מסתורהחוטפים חלק מבני ה
Sandler, 2006)  .וקסמן נחטף . 1994 -דוגמא נוספת למעבר בין סוגים שונים של פיגועי מיקוח הוא מקרה חטיפת החייל נחשון וקסמן ב
השיג , לאחר מאמץ מודיעיני,אולם. ולכן סווג הפיגוע כחטיפה, ביטחון היכן מוחזק וקסמןבתחילה לא ידעו כוחות ה. ש"והוחזק בבית באיו

  .אשר הסתיים במבצע צבאי, והפיגוע הפך למעין פיגוע התבצרות, כ מידע על מיקומו של וקסמן"השב
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ם ממיקוש משום, סיכון נמוךחשופים לארגוני הטרור  ,נשוא מחקר זה,  מיקוח מסוג חטיפהפיגועב

 -מ ב"במושל החוטפים  10חטיפות מעלות את סיכויי ההצלחהה. (Enders & Sandler, 2006) אינו ידוע

 גועפיהבחירה של ארגון הטרור בסוג . (Sandler & Scott, 1987)ביחס לפיגועי מיקוח אחרים  12% עד 8%

, (Sandler & Scott, 1987 ,Brandt & Sandler, 2008)הטרור  פעולת  חשוב בהצלחת גורםהמיקוח הוא 

 ,Enders & Sandler) רמת הסיכון שלהםל בהתאםמחזקת את התובנה שארגוני הטרור מתנהגים העובדה 

2006)11.   

 פיגועי כל בתולדות מדינת ישראל. מחקר זה יתמקד בפיגועי המיקוח שהסתיימו בעסקאות

.  והמקרים בהם נרצחו החטופים למעט פרשת רון ארדהחטיפה הסתיימו בעסקה לשחרור החטופים

  . השפעת המחיר והויתוריםו, מ" במסגרת ניתוח המותוארומאפיינים ייחודיים נוספים של פיגועי חטיפה י

   

  

  

  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 1968 - שהמחקר כולל נתונים מיש לציין. בכל מה שקשור לפיגועי מיקוח" הצלחה" בהמשך סקירת הספרות יובא דיון במושג המורכב 10

  .   1984עד 
תקיפת נמלי , יירוט מטוס מהקרקע, פיצוץ מטוסים, הכולל פיגועים מסוג של חטיפות מטוסים', טרור תעופתי' בקטגוריה של 11

 -1968ן השנים עולה שבי, לפי מחקר עדכני בו נבחנו פיגועי מיקוח). 2005, ביטון(מרכיב חטיפות המטוסים הינו הגבוה ביותר , תעופה
 אירועי התבצרות 243 - חטיפות מטוסים ו380,  חטיפות1318ושמתוכם התרחשו ,  פיגועי מיקוח ברחבי העולם1914התרחשו , 2005

(Brandt & Sandler, 2008)  .  
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  סקירת ספרות . 3
  

אחד . ה האפשרית של המחיר על עסקאות מאוחרות בזמן בהשפעשאלת המחקר בעבודה זו עוסקת

אשר דן במיקומו המושגי של פיגוע , בהמשך לפרק הקודם. 'מחיר 'הגדרת המונחהקשיים במחקר הוא 

פיגועי על מחיר ההשפעות הספרות שלהלן סוקרת את , חטיפה בתוך מכלול פיגועי מיקוח ופיגועי טרור

פיגועי המיקוח ופיגועי  " משפחת"שחטיפה מהווה חלק מהוא ונאל הרצי. טרור בכלל ופיגועי מיקוח בפרט

  .  הטרור

בהשפעת  , (concessions)ויתורים  - ו' מחיר'ק בהגדרת וסחלקה הראשון של הסקירה ע

חלקה השני .  והמשתנים המשפיעים על המחיר והויתוריםויתורים על אירועים מאוחרים בזמן/מחיר

חלק זה נועד בכדי . מ בפיגועי מיקוח בכלל ובחטיפות בפרט"את המויעסוק בפרמטרים לפיהם יש לנתח 

עשויים להשפיע הן על התוצאה הסופית של ולעמוד על התהליכים ש, מ"הניח את התשתית לניתוח המול

בחלק זה יונחו היסודות האנליטיים לניתוח ארבעת חקרי  .והן על עסקאות מאוחרות בזמן, העסקה

  .  המקרה שנבחרו במחקר זה

  ויתורים/ 'המחיר' 3.1

  הגדרה 3.1.1

  
גישה , שחרור אסירים פוליטיים, תרופות, נשק, הגדרה פשוטה למחיר בפיגוע מיקוח הינו כסף

אחד הכיוונים הרווחים בספרות בתחום זה הוא העיסוק במונח . (Faure, 2003)היחלצות ועוד , לתקשורת

מהספרות עולה כי קשה להגדיר .  ביחס לממשלהההצלחה מנותחת הן ביחס לחוטפים והן. מ"במו' הצלחה'

לכך נוסיף את העובדה שכל ארגון טרור שונה ממשנהו . מהי הצלחה עקב מורכבות וייחודיותו של כל אירוע

  .בדרישותיו ובהגדרתו להצלחה

Hayesגם אם , מ עבור ארגוני הטרור מוגדרת כך שהם השיגו הישג כלשהו"  טוען כי הצלחה במו

 בפיגועי העל שני סוגי הצלח  מצביעים  Scott - וSandler. (Hayes, 2002)מלוא דרישותיהם לא קיבלו את 

 )השגת חלק מן הדרישות (מ" במוהצלחה ו )מזון וכדומה, קבלת תרופות (וגיסטיתצלחה ל ה-מיקוח

(Sandler & Scott, 1987). מאגר הנתונים  לפיITERATE ,פי בו נסקרים אלפי פיגועי טרור ומסווגים ל

 ,Mickolus)שהציבו ארגוני הטרור דרישות ה מכהשגת חלקהצלחה בפיגועי מיקוח מוגדרת , קטגוריות

Sandler, Murdock & Flemming , 2006) .ארגוני הטרור דורשים דרישות מופרזות באופן , על פי רוב

ניתן לדעת מהן לא , אולם. ארגון הטרורשל להתייחס למטרות האמיתיות יש ובכדי למדוד הצלחה , מכוון
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 27%רק לפי אחד המחקרים . (Faure, 2003)  מוטלות בספקולכן מסקנות אלו, דרישות אלו באופן מדויק

 & Enders & Sandler, 2006, Sandler) מצדה של הממשלה מ"מהמקרים מסתיימים בהצלחת המו

Scott, 1987)  .  

בהציגם עמדה . הי למחבליםשלא ניתן להימנע ממתן תמורה כלש, העמדה הרווחת בספרות הינה

ויתור שכזה למחבלים בפיגוע מיקוח יכול לעודד אירועים , מחד: זו מודעים החוקרים לדילמה הבאה

האירוע עלול , ויתורים-אם תנקוט הממשלה במדיניות של אי, מאידך). כפי שיפורט בהמשך(דומים בעתיד 

 ,Faure, 2003, Hayes, 2002)ל הממשלה  תוטל ע, גם אם עקיפה, והאחריות, להסתיים בהרג בני הערובה

Sandler & Scott, 1987, Enders & Sandler, 2006).  

הינה שממשלות ידחו דרישות של שחרור אסירים יותר , נטייה מזוהה נוספת הקיימת בספרות  

לכן ו נחשב לדרישה חמורהשחרור אסירים , הווה אומר. 'פרסום וכו, מאשר דרישות אחרות כמו כופר

 Faure, 2003, Hayes, 2002, Sandler & Scott, 1987, Enders)ות ישתדלו להימנע מלשלם אותוממשל

& Sandler, 2006) .  

  

  על אירוע מאוחר בזמן' מחיר'השפעה של  3.1.2
    

תמריץ להמשיך בפעולותיהם ואף עבורם ארגוני טרור מהווים למספר מחקרים מצביעים על כך שויתורים 

מאפשרים להם לגייס אנשים חדשים ולהעצים את ,  ארגוני הטרורעלים את יוקרת הויתורים מ.להגבירם

כי  ונמצא , של מספר מדינותיותן מדינהבדקבאחד המחקרים נ). Enders & Sandler 2006(משאביהם 

שינתה את מדינה פלונית כאשר , אולם.  כאשר הממשלה ויתרה באופן עקבישלושה הטרור גברו פי פיגועי

מ או נקטה באמצעים למיגור אותו סוג "לא ניהלה מו, קרי(ה במדיניות קשיחה כלפי הטרור ונקט, גישתה

אותרו חמישה ממצאים בנוגע . (Hayes, 2002) בכמות האירועים ירידה משמעותית חלה )פיגוע טרור

  : (Hayes, 2002) טרור  פיגועימדינה והאפקט עלהלתגובת 

לעומת . שביצעו ויתורים מהותיים תחת איום גדל ממשלות פיגועי הטרור שהופעלו כנגד מספר  .א

במיוחד כלפי אותו סוג כמות פיגועי הטרור הופחתה ו, זאת ממשלות שהפעילו מדיניות קשיחה

  .  טרורפיגוע

-ויתורים למרות שהממשלה מצהירה על מדיניות של איל סכיםמחבלים מצפים שממשלה ת  .ב

 . ויתורים
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 .  שלהם בהתאם לפעולות הממשלהארגוני הטרור ישנו את השיטות וההרגלים  .ג

ביצוע פעולות לא מעודדים ) באירועי התבצרות למשל(' ספקת אוכל וכדאכמו , ויתורים קטנים  .ד

 . טרור נוספות

היא יכולה להפחית את האפקט שלהם על ידי הכחשה , אם הממשלה ביצעה ויתורים מהותיים  .ה

   12 .וסודיות

אמצעי ההגנה הננקטים על ידי בהתאם ל ו,צברון שניסיובהתאם לטרור יגועי יבצעו פארגוני טרור 

הוכח שחטיפות מטוסים פחתו משמעותית אחרי התקנת מתקני בטחון בנמלי , למשלכך . הממשלות

כאשר תוגברה האבטחה בשגרירויות פחתו אירועים . כך גברו ההתקפות על שגרירויותמוכנגזרת , התעופה

  Enders .רביםאזרחים וחיילים נחטפו , 2003 -  בב" ארהתלאחר פליש, בעיראק .(Hayes, 2002)מסוג זה 

 לתפיסת בני עד מהרהוביל ה,  תמורת ויתור של מדינתםבני ערובה כי שחרורם של 13 מצאוSandler -ו

ם כלפי יינקטו בצעדים עונשירק אם הממשלות לא ייענו לדרישות החוטפים או י, לטענתם. ערובה חדשים

  . (Enders & Sandler, 2006)חטיפות תפחת כמות ה, המחבלים

Islam ו- Shahin   מודל זה לפי.תועלת לארגוני הטרורתיאורטי ובו מתוארת המציגים מודל , 

 & Islam ( להשפיע על לקיחת בני ערובה נוספים בעתידעשויהמ " של ממשלות בעבר בניהול מוןהתנהגות

Shahin, 1989( .בעתידמספר פיגועי המיקוח יגדל ך מ כ"ככל שהמדינה תרצה לנהל מו, על פי המחקר .

 פעולות :הפךבהווה מגדילים את הויתורים בעתיד ולמחקר נוסף מצביע אף הוא על התובנה לפיה ויתורים 

 להקטין את עשוי,  המיועדים להתערב בפיגועי מיקוח קומנדוקמת כוחותכמו ה, לטווח ארוך של הממשלה

 עבור ארגוני תך ללא אטרקטיביוהפת  המיקוח פיגועשל משום שהוצאתו לפועל , מספר ניסיונות הפיגוע

צביע על המסקנה  חטיפות מטוסים הבנושאמחקר .  (Sandler, Tschirhart & Cauley, 1983) הטרור

מאסרים ו הרשעות ,כמו כן.  החטיפותמספר ירידה במתרחשתאם מבוצעים מעצרים של החוטפים לפיה 

  .(Landes, 1978)ן בין חטיפת מטוס לבאה בתור  הגדילו את פער הזמ של החוטפיםממושכים

ייתכן כי ישנם מקרים , בנוסף .ויתור בעתיד יגדללמסקנה כי ההמחבלים את  מוביליםויתורים 

 ,ואילו ככל שהארגון אוהב סיכון,  לויתורים כאשר ארגון הטרור שונא סיכוןבהם תהיה השפעה גדולה יותר

 .(Brandt & Sandler, 2008, Lapan & Sandler, 1988)לויתורים תהיה השפעה פחותה 

                                                 
 מיליון 4.5פר של שוחררו החטופים ושולם כו, מ"ולאחר מספר חודשי מו, ריה תיירים גרמנייםי' ארגון אסלאמי חטף באלג2003 בשנת 12

  (Faure, 2003)הממשלה הגרמנית מכחישה עד היום ששולם כופר זה . אירו
  . יצוין שאין מדובר בניתוח סטטיסטי אלא ריכוז נתונים בלבד .  בעיראק2004 הם סיכמו את כמות החטיפות בשנת 13
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התגלה שכניעה לדרישות המחבלים בחטיפות , 1968-2005בדק סוגיה זו לאורך השנים שמחקר ב

, במחקר בחנו החוקרים את התקופות לפי חלוקה לרבעונים. בעבר עודדה משמעותית ביצוע חטיפות בעתיד

מעניין . (Brandt & Sandler, 2008)ממוצע לרבעון   חטיפות ב2.62ועלה כי הויתורים הובילו לתוספת של 

 לא בהכרח ירתיע את ארגוני משטרתי/ קרי מבצע צבאי, סיום אירוע באופן אלים, פ מחקר זה"כי ע, לציין

 טוען כי טריגר מסויים להגעה להסכם סופי הוא שהחוטפים Faureבהקשר זה .  בעתידהטרור מלפעול שוב

כלומר ישנה חשיבות לדרך שבה .  הגיעה לקצה גבול יכולת הויתור שלהיגיעו לכדי מסקנה כי הממשלה

   . (Faure, 2003)ארגון הטרור תופס את נכונותו של הצד השני לפשרה 

  

  הויתוריםעל  ו'המחיר' על יםמשפיעה הגורמים 3.1.3
  

, לפי מודל פורמאלי. מ"משפיע על המחיר והויתורים הינו השינויים בעלויות המוש מרכזיגורם 

 ועשויים להשפיע על מידת ות המחבלים והן על דרישות הממשלה הן על דרישמשפיעיםשינויים אלו 

הגדלת עלויות המיקוח אף ישפיעו . שינויים אלו ישפיעו גם על השאלה העקרונית אם לוותר כלל. הויתורים

וייתכן שאף , בצרות בפיגועי הת-דוגמא. (Atkinson, Sandler & Tschirhart, 1987)על משך זמן הפיגוע 

מצב זה מגדיל ). deadlines(תוך קביעת זמני יעד , החוטפים מסוגלים להרוג בני ערובה, בפיגועי חטיפה

להעלות את רמת הויתורים , עשויה הממשלה, על כן. מ"בוודאות את העלויות של הממשלה בניהול המו

 מלכתחילה ידועה לממשלה עלות אם. 14ת בכדי לסיים מהר יותר את האירועוזא, ולהסכים למחיר כבד

אם עלות הכניעה ,  הווה אומר.מ" האם להיכנס למואזי תעשה הממשלה את החשבון, הכניעה למחבלים

כך לדוגמא (לעלות הכניעה יש להכניס למשווה את זהות בני הערובה . כניעה לא תהיה עסקה- גדולה מאי

15  . (Enders & Sandler, 2006))ירה את העלות ועובדה זו הגב נלקחו ילדים כבני ערובה- באירוע במעלות 

סיקור היא שספרות הדעה הרווחת ב. התקשורתיהכיסוי גורם נוסף שמשפיע על המחיר הינו 

  Dolnik.  כושר המיקוח שלהםגדלוכך , מוגבר בפיגועי מיקוח מגביר את התועלת שמפיקים ארגוני הטרור

השיג אפקט שלילי ולהגדיל את דרישות המחבלים  לעשויהתקשורת בחטוף ומשפחתו הטוען כי התמקדות 

                                                 
אחת ממטרות : דוגמא נוספת לעלויות. מ" ללא מו סייג אחד לכלל זה הוא התערבות משטרתית או צבאית אשר עשויה לסיים את האירוע14

מ "ייתכן ועלותו של מו, במידה והסיקור שלילי. פיגועי המיקוח היא השגת סיקור אוהד לצרה של הקבוצה אותם מייצגים המחבלים
ספת לעלות שבה דוגמא נו. החוטפים ייטו לסיים את העסקה במחיר נמוך מכפי שציפו לקבל, במקרה כזה. מבחינת ארגון הטרור תעלה

כ את פיגועי "מאפיין בדר(ככל שהאירוע נמשך זמן רב יותר . נושא ארגון הטרור היא הלחץ הפסיכולוגי שבו נתונים החוטפים
 . וגורר הקטנת הדרישות מצד ארגון הטרור, דבר שמבטא עלייה בעלויות, כך החוטפים נתונים ללחץ גדול יותר, )ההתבצרות

מ אמיתי לשחרור הילדים "מדינת ישראל הייתה מוכנה לנהל מו, לפי התפיסה הרווחת. ת שעוסקת בתחום ארוע מעלות מוזכר בספרו15
ואפילו שיחררה מהכלא את האסירים שהחוטפים דרשו את שחרורם והעלתה אותם , מ עם החוטפים"היא כבר ניהלה מו. שנחטפו במעלות
נבעה מהעובדה שהחטופים היו , מ"ת המדיניות המוצהרת של אי ניהול מולמרו, התנהגות זו של ישראל, לטענת החוקרים. על אוטובוסים

  .  דבר שהעלה את התועלת מעסקה לעומת חטופים אחרים, ילדים
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)Dolnik, 2003 .(Faure   טוען כי התערבות של גורמים שלישיים כמו התקשורת ומשפחות בני הערובה

 תפקיד מכריע בסיקור אירועי קייםלתקשורת . (Faure, 2003) הסופיות של האירוע יו על תוצאותהמשפיע

שמואל ). Weimann & Winn, 1994 Atkinson, Sandler & Tschirhart, 1987 ,Nacos, 2002(טרור 

  :  אמריבריל'מ בעסקת ג"מנהל המו, תמיר

  

דברי המשפחות לתקשורת חושפים את הבטן הרכה של המדינה ומצמצמים את מרחב המיקוח "

  ).1503מ "ע, 2002, תמיר" (שלה

  

ח המיקוח של ישראל כ, כאשר הסיקור התקשורתי גבוה, ניתן להציע את ההשערה לפיה, לפיכך

בעת שיש סיקור : כך גם להפך. לכן ניתן לצפות לכך שמחירן של עסקאות קודמות ישפיע יותר. יורד

ולכן למחיר ששולם בעסקאות קדומות תהיה השפעה קטנה , כושר המיקוח של ישראל גדל, תקשורתי נמוך

 .  יותר על עסקה אפשרית באירוע הנוכחי

שאין להם כמעט אינטרס לוותר על פחות כזו והה במידה יכולת המיקוח של החוטפים גב

 הינן קטנות יותר מפיגועי מיקוח פיגועי חטיפהמ של החוטפים ב"עלויות המו. מהדרישה המקורית שלהם

כי התוצאה , סביר מאוד להניח, לכן.  להעלות את המחירעשוימקום המסתור של המחבלים . אחרים

 & Atkinson, Sandler) ת של החוטפים מאשר לאלו של המדינההסופית תהיה קרובה לדרישות המקוריו

Tschirhart, 1987) . ככל שהמחבלים ידרשו יותר דברים כך הסיכוי שהם יקבלו יותר עולה)Sandler & 

Scott, 1987 .(אם , כלומר. מ מסוג זה הוא לתת תמורה כלשהי למחבלים"לנהל מו, לפיכך, הדרך היחידה

 ,Dolnik)רות ויתורים מהותיים כלשהם ייסתם הגולל על כל סיכוי של פתרון הממשלה תוציא מכלל אפש

2003).  

מדינה הככל ש, ראשית. מחקרהשערות מסקירת הספרות שלעיל ניתן להסיק מספר  -סיכום

פיגועי , שנית. פיגועים בעתידיותר יתרחשו , פיגועי טרור בכלל ופיגועי מיקוח בפרטמסגרת  במוותרת

קרי (ולכן אם מדינה נוקטת בגישה גמישה , מ"לפתרון ללא מובהם עים שקשה להגיע חטיפה הינם פיגו

 את התקוות גבירו פלוני יפיגועויתורים ב, שלישית. היא תהיה חייבת לשלם מחיר כלשהו, )מ"מנהלת מו

 ,)פרשני-איכותני(עקב אופי המחקר  .של ארגון הטרור לקבלת ויתור גדול יותר באירוע מאוחר בזמן

השערות מחקר ,  וחוסר היכולת לבחון באופן כמותי את העסקאות שישראל ביצעההאירועיםבות מורכ

  .במקרים שייבחנו, ן הסברים מתחריםאלה יבחנו כתלות בזמינות המידע וביכולת להבחין בינם ובי
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  תיאוריות של משא ומתן בפיגועי מיקוח 3.2

  כללי 3.2.1
  

רלוונטיות לפיגועי מיקוח בכלל ופיגועי חטיפה המ " יפורטו מספר תיאוריות וגישות במולהלן

 אסכולהה - בפיגועי מיקוחמ עם ארגוני טרור" לניהול מועיקריות האסכולותי הת שיוצגו ,ראשית .16.בפרט

 ואין לשחרר מ עם ארגוני טרור בכל מקרה"אין לנהל מובבסיסה עומדת התובנה כי  אשר ,"חהיהקש"

מ עם ארגוני "לפיה יש לנהל מו" הגמישה"האסכולה ו,  בני ערובהטו גם לא בעבור שחרוראסירים שנשפ

  .)2001, גנור(הטרור תוך הגבלות מסוימות 

". הגמישה"לאסכולה מתרחש בפועל מעבר , מ"ניהול מו-למרות מדיניות מוצהרת של אי, לעיתים

 הערובה אין המדיניות של ישראל לאורך השנים הייתה שכאשר יש אופציה צבאית לשחרור בני, כך למשל

החלה לנהל , במקרה מעלותמדינת ישראל , על פי הספרות, אולם". הקשיחה"לדבוק בגישה  ויש מ"לנהל מו

כשהיו רק . מ עם המחבלים ואף הוציאה את המחבלים המיועדים לשחרור מן הכלא הישראלי"מו

יש לסייג את . (Enders & Sandler, 2006)ל אל הבניין "פרצה סיירת מטכ, המחבלים על האוטובוסים

מ או רצון אמיתי לעמוד בדרישות "מכיוון שעד היום לא ברור האם זה היה מהלך טקטי של מו, הדברים

  ). 1999, אריאלי(המחבלים 

 תלויה בהעדפות הסיכון של ,מ"ניהול מו-המדיניות הקשיחה של אי, על פי תחזית תיאורטית

אם הוא שונא סיכון , לעומת זאת. כזו היא יעילהאם ארגון הטרור אוהב סיכון אזי מדיניות . המחבלים

משום שארגון הטרור יטה יותר , המדינה תעדיף לנהל מדיניות פחות קשיחה בכדי להציל את בני הערובה

וללכת לקראתה מבלי לבצע מהלכים דרסטיים כמו הריגת בני , לקבל את הויתורים שמעניקה לו המדינה

  . (Sandler, Tschirhart & Cauley, 1983)ערובה

יש את הייחודיות לכל משא ומתן ו בה בפיגוע מיקוח הינו הליך מורכבמשא ומתן לשחרור בני ערו  

 שתתאים לכל מקרה ,מ"של מואחת  ולכן מבחינה מעשית לא ניתן לספק אסטרטגיה והמורכבות שלו

.  ברור כלל ועיקרמ אינו"גם סיומו של המו. תובנה זו עוברת כחוט השני בספרות. (Dolnik, 2003)ומקרה 

, אולם. מ כאשר המחבלים משוכנעים שלא יקבלו יותר ממה שכבר דרשו"ישנם מצבים לפיהם יסתיים מו

ההחלטות לא , ייתכנו מצבים שגם אחרי שמגיעים להסכם, בסיטואציה מורכבת של עסקה עם ארגון טרור

   . (Faure, 2003). ייצאו אל הפועל

  

                                                 
וחלקן נחקרו תיאורטית על המרכיבים של אירועים וחלקן מהוות מסגרת ,  חלק מן התיאוריות והגישות נחקרו בפיגועי מיקוח אמיתיים16

  .עיונית לבחינת המקרים
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   משברתנאימ ב"מו 3.2.2

  
מ " הוא נבדל מסוגי מו.(crisis negotiation)מ בתנאי משבר "יגועי מיקוח מאופיין כמומ בפ"מו

לחץ משפחות ועוד , ערכים, לחץ חברתי,  בשאלות של חיי אדםכרוכותמ "אחרים בכך שתוצאות המו

(Dolnik, 2003) .מ מבוסס האינטרס "מוניתן להיעזר ב(interest-based negotiation) בכדי להבין טוב 

 מנסה לאתר את האינטרסים והרצונות מתחת לפני מבוסס האינטרסמ "מוה. מ בתנאי משבר"את מוותר י

אפשרויות , אינטרסים,  אנשים: אלמנטיםחמישההניתוח מורכב מ. מ"השטח ודרכם לנהל את המו

   .קריטריונים אובייקטיבים  וBATNA- Best Alternatives To a Negotiated Agreement,פעולה

Dolnik תוך עריכת השוואה , מ שלהלן על פיגועי התבצרות ופיגועי חטיפה"מוה מרכיבי ניתח את

, ליין במהלך האירוע-קביעת דד,  משך האירוע– הינםמ "במומרכיבים נוספים . (Dolnik, 2003)ביניהם 

שנם  האירועים י סוגיהמהותי בין שנישוני בגלל ה. תקשורת ותהליכים פסיכולוגיים, דרישות המחבלים

.  ולהפךהתבצרות אך אינם מתאימים לאירועי חטיפהמ בפיגועי " המומתאימים להתנהלותהמרכיבים 

Dolnik חטיפות  למ באירועי התבצרות ופחות"מוהספרות המחקרית הקיימת מתייחסת לרוב ש טוען

(Dolnik, 2003).  להלן עיקרי ממצאיו של Dolnik םלגבי האלמנטים השוני:  

  

  מ בפיגועי מיקוח"ייני מו מאפ-1טבלה מספר 

  חטיפה  התבצרות  

מ מתנהל מול הדרג "המו: ארגון הטרור
  .  של הארגוןהבכיר

שליחת דרג זוטר לניהול : ארגון הטרור
  .מ"עובדה המקשה על המו, מ"מו

  אנשים

:המדינה מ מטעם "ת מנהלי מו שליח:המדינה
  .גופים בטחונים

מ הינם על פי רוב שליחים " מנהלי מו
העמדה : הסיבה. עם הממשלהפרטיים מט

הרשמית של מרבית מדינות המערב היא לא 
  . מ עם ארגוני טרור בפיגועי מיקוח"לנהל מו

חשיפה , כסף, סיריםשחרור א :ארגוני הטרור
    .הטלת פחד והצגת יכולות, תקשורתית

, כסף, שחרור אסירים :ארגוני הטרור
הטלת פחד והצגת , חשיפה תקשורתית

  .יכולות

  אינטרסים

:המדינה
 סיום מהיר של האירוע מבלי :המדינה

 .  לאבד בני ערובה
  

לסיים בדרכי ירצו מ "נהלי המומ 
קרי שחרור בני הערובה , שלום את האירוע

תפיסה זו . ותשלום מינימאלי לארגוני הטרור
יכולה להתנגש עם מדיניות הממשלה לא לנהל 

  ). אסכולה קשוחה(מ "מו
אפשרויות 

  פעולה
.  אין אפשרויות רבות:ארגוני הטרור

אך , הם יכולים להציב דד ליין ודרישות
הם . הם אינם שולטים על התוצאות

יכולים לנסות לעבור מהתבצרות 
  . לחטיפה
לעכב מ יכולים " מנהלי המו-המדינה

  .  ולמשוך זמן עד שיתבצע מבצע צבאי

א מצויים תחת לחץ זמן ל :ארגוני הטרור
עכב את יכולים ל. ואיום של פעולה צבאית

להנמיך דרישות , מ אם יש מבוי סתום"המו
  . 'וכד

מ כמעט ואין יכולת " למנהלי המו-המדינה
ינסו להוריד את גובה הדרישות עד . מיקוח

  . אך ייאלצו לשלם משהו, כמה שניתן
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BATNA 17  לרצוח את החטופים ולהיעלם-ארגוני הטרור  .
 חטיפה הינה אירוע מורכב עבור -החיסרון

ארגוני הטרור והם ירצו לפחות לקבל תשלום 
  . מסוים

 יכולים לרצוח את בני -ארגוני הטרור
 ככל הנראה יעלה -החיסרון. הערובה

  . להם בחייהם
ולה צבאית וסיום האירוע  פע-מדינה

-המדינה  . באופן כוחני
  

ולכן , שביעת רצון מBATNA אין 
האופציות יהיו ויתור על החטופים או כניעה 

  . לדרישות המחבלים) מוחלטת או חלקית(
קריטריונים   . 'רטוריקה וכו, תקדימי העבר: זהה לשני הסוגים

ציטט מנהיג החזית עממית את , 1968 - בעת חטיפת מטוס אל על ב-ארגוני הטרוראובייקטיבים 
ולכן זה לגיטימי מבחינת ,  ערבים100האמירה של הישראלים לפיה ישראלי אחד שווה 

 של הציבור אותו ודוגמא נוספת היא השימוש בסבל. רביםארגון הטרור לדרוש אסירים 
  . מייצגים ארגוני הטרור

  . ישתמשו באמירות כמו חפות הפשע של בני הערובה, מצידם, מ" מנהלי המו- המדינה
יהיה לטובת , על פי רוב, הזמן 

  המדינה 
  .הזמן על פי רוב יהיה לטובת ארגוני הטרורזמן

  כ ישיר" הקשר יהיה בדר
   

דרכי  
התקשרות 

הקשר יתקיים דרך גורם שלישי או באמצעות
  התקשורת

הדרישות יהיו גבוהות בתחילת   
האירוע ולאט לאט יירדו בגלל 
תהליך פסיכולוגי שעובר על 

  .המחבלים

הדרישות יהיו גם כן גבוהות ולאט לאט יירדודרישות
  .מ לרציונאלי"בעקבות הפיכת המו

דד ליין 
 

בכל מקרה על המדינה אסור להיענות . יין נועד להשיג דרישותבשני סוגי האירועים הדד ל
  .מיידית משום שאז הדבר יוביל לדרישות נוספות

דרישות שלא 
ניתן לנהל 

מ"עליהן מו 

. מ עליהן"ות שלא ניתן לנהל מומ בעת משבר יש פעמים רבות דריש"באירועים של מו
לל מהמדיניות הרשמית מ נובעת בדרך כ"עצם ההחלטה שזו דרישה שלא ננהל עליה מו

  .מ"גמישות של המדינה במו/ של המדינה ומהווה אינדיקציה למידת הקשיחות
אלמנט זה נפוץ יותר באירועי  

  התבצרות
מוצא של 

 18כבוד
  .אם כי אפשרי, אלמנט זה נפוץ פחות בחטיפות

 התקשורת יוצרת דרמה גדולה 
  .ופוגעת לעיתים בניסיונות החילוץ

תפקיד 
התקשורת 

דות בחטוף ומשפחתו יכולה להשיג ההתמק
  .אפקט שלילי ולהגדיל את דרישות המחבלים

  

מלמדת חטיפה מ בין פיגועי התבצרות ובין פיגועי "השוואת האלמנטים השונים של המו -מסקנה

במרבית הפרמטרים . פיגועי התבצרותלבהשוואה משמעותי יותר באופן מ בפיגועי חטיפה קשה "כי המו

  .  (Dolnik, 2003)גבוהה יותר  שלו ולכן יכולת המיקוח , תרון בפיגועי חטיפהלארגון הטרור יש י

  

  (negotiation theory)מ "תיאורית מו 3.2.3

 
 . מ בהקשר של פיגועי מיקוח"הדינאמיקה של תהליך המו את Faureמציג , במחקר נוסף

ההבדלים .  משא ומתן רגיל מאפיינים ייחודיים לעומתנם בפיגועי מיקוח ישלניהול משא ומתן, לתפיסתו

פערים תרבותיים ) ב. מדובר באירוע דרמטי שתוצאותיו הם עניין של חיים ומוות) א: העיקריים הם

) ד. מ"חוסר היכולת לזהות רשמית את החוטפים כשותף לגיטימי לניהול מו) ג. ועקרוניים בין הצדדים

                                                 
17 Batna  מ"  הינו מושג שבו משתמשים בספרות לתאר את האלטרנטיבה הטובה ביותר הקיימת לצד פלוני בעת כשלון המו.  
 מוצא של כבוד משמעו שכל אחד מן הצדדים יכול להגיע לתוצאה סופית שתשביע את רצונו ותוכל לייצג אותו בכבוד בפני הציבור אותו 18

  .  הוא מייצג
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התערבות של גורמים שלישיים ) ו. המתווכיםהביטחון הפיסי של ) ה. לא נבנה אמון בין הצדדים, בדרך כלל

  . (Faure, 2003)כמו התקשורת ומשפחות בני הערובה 

 חוסר הלגיטימציה לערוך יחד עם, הםיבינ בפערים התרבותיים המתבטאת בין הצדדים המחלוקת

 -ןגו כ,מ רגיל" יכולות לצוץ התנהגויות שלא מאפיינות מומ" לכך שבמויםמוביל, מ עם ארגוני טרור"מו

מחקר אחר מצביע על הקשר שבין ערכי . (Faure, 2003)ב "הטעיות וכיוצ, מניפולציות, טריקים, שקרים

, ככל שמרכיב העוצמה הרכה של ישראל. מ"הפוליטית והאזרחית לבין התוצאה במו, התרבות הישראלית

כך , יגדל, ב"כיוצפדיון שבויים ו, קרי קידוש הערכים של חיי אדם, ליברלית ויהודית, כחברה דמוקרטית

שהפועל היוצא שלה הוא כניעה לתכתיבי " שנאת סיכונים"תגבר הנטייה של ישראל לבחור במדיניות של 

  ).2006, פרג(ארגון הטרור 

  

  Zartmanהגישה של  3.2.4

 

Zartman מובא במאמרו של  (מ בפיגועי המיקוח"מציע מודל תלת שלבי של מוFaure, 2003(:  

 הנטייה הראשונית והטבעית של ממשלות היא לא לנהל -(pre-negotiation)מ "השלב לפני המו )1

מ כזה "אולם ככל שעובר הזמן הממשלות מבינות שמו"). קשיחה"אסכולה (מ עם מחבלים "מו

 מ אולם עושות זאת מאחורי הקלעים"ישנן מדינות שאינן מצהירות על כך שהן מנהלות מו. יתנהל

(Enders & Sandler, 2006, Lapan & Sandler, 1988) . אסכולה מלמד על מידת נקיטת שלב זה

  . של המדינהקשיחה או גמישה

הנוסחה משתנה . מ" בשלב זה מתגבשים העקרונות לפיהם ינוהל המו-(formula)שלב הנוסחה  )2

, הרג בני ערובה, מן ז-מספר גורמים משפיעיםקיימים . אופי ארגון הטרורבשל בין אירוע לאירוע 

 .עייפות ועוד

ורכו וגם את מ לכל א"מלווים את המוהזהו השלב שבו ייסגרו הפרטים  -(details)ב הפרטים של )3

לאחר . 'חיבור לחשמל וכד,  אוכלייסגרו הפרטים בנוגע לאספקת,  התבצרותבפיגועי, למשל. סיומו

 ,מאידך, אולם. הרגשה שסיום האירוע קרוב נוצרת, משני הצדדים, שהתבצעו מספר ויתורים

 . (Faure, 2003)פיצוי על הויתורים שכבר ערך ן בימעוני זה כל צד דווקא במצב

מ להחזרת "מ בפיגועי מיקוח מקנה כלים לנתח את המו"סקירת הספרות בנושא המו, סיכוםל

ולכן העקרונות שהוצגו , כי ישנה דעה רווחת בספרות כי כל מקרה שונה ממשנהו, אולם יש לזכור. חטופים
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בפרק הניתוח . מחייביםאינם אך הם ,  הבסיס לניתוח משאים ומתנים שכאלולעיל יכולים רק להוות את

  . מ לאור העקרונות שהוצגו בסקירה זו"תוצע דרך לניתוח המו, של חקרי המקרה
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  מערך המחקר . 4
  

בה מטרת פרק זה היא להציג את מערך המחקר על מרכיביו המתודולוגיים השונים ולעמוד על הסי

יפורטו סוגי הנתונים , בנוסף. ניתוח במחקר זהדרך השבעטיה נבחרה השיטה האיכותנית להוות את 

  .   השונים שנאספו  ומגבלות המחקר

 המבוסס על חקר שיטת המחקר מתבססת על השיטה האיכותנית תוך שימוש בניתוח השוואתי

התופעה שתיחקר . (Collier & Collier, 1991)תופעה פוליטית מסוימת במדינה אחת ולאורך זמן 

תיבחן באופן השוואתי לאורך ציר הזמן רק במדינה אחת ) עסקאות להשבת חטופים מארגוני טרור(

השוואת התופעה .  כפי שיפורט בהמשך,מ"כשהדגש יינתן על סוגיית המחיר והתנהלות המו, )ישראל(

דבר השפעת המחיר והויתורים על הגעה לתובנות תיאורטיות ב - לאורך השנים תשרת את מטרות מחקר זה 

וניתוח מעמיק של מהלכי , עיסוק בכלל המקרים.  ומיפוי עסקאות החטופיםעסקאות מאוחרות בזמן

את הסיבות לבחירה  .(Peters, 1998)ובילו להכרה מעמיקה של התופעה ה מ של ארבעה חקרי מקרה"המו

  : פרשנית ניתן לחלק לארבע-בשיטה האיכותנית

כל העסקאות לשחרור חטופים מידי כוללת את  אוכלוסיית המחקר -  קטנהוכלוסיית מחקרא )1

 רק למקרים בהם התבצעה  תוחמהוכלוסיית המחקרא. ארגון טרור שבוצעו על ידי ממשלת ישראל

כמות .   מקרים12ונה אוכלוסיית מחקר זו מ. ונערכה עסקה, מ"מוהתקיים ,  או התבצרותחטיפה

  .  סטטיסטי-ח כמותימקרים זו אינה מאפשרת לבצע ניתו

משלבים אלמנטים ה עסקאות להחזרת חטופים הינן אירועים מורכבים -מורכבות האירועים )2

שיקולים מדיניים , מצב פוליטי,  לחץ משפחות-למשל. חלקם קשה לכמת ולהעריךאת ש, שונים

 של ומאידך שיקולים רחבים, מכילה מחד את ערך פדיון שבוייםה, מדובר גם בסוגיה ערכית. ועוד

 .'ביטחון לאומי וכו

בגלל ,  בספרות המחקרית עולה התובנה לפיה כל עסקה-כל עסקה היא עולם בפני עצמה )3

 לצורך עבודה מ" עם מנהלי המונערכוגם בראיונות ש, בדיעבד. היא עולם בפני עצמה, מורכבותה

הדומה מתוך שתנסה לעמוד על השונה ו, תניתואיכ-נדרשת גישה פרשנית, לכן. גםטענו זאת הם , זו

 .  כמותיותולא לנסות להגיע לתובנות , העסקאות

מחירים מסוגים שונים וקיבלה תמורות  העסקאות 12 -בלמה ישראל שי -מסוגים שוניםעסקאות  )4

, וכן. והיו עסקאות בהן החזירה גם גופות, היו עסקאות בהן ישראל שיחררה אסירים חיים. שונות

,  יצוין.חיילים חיים והיו עסקאות בהן קיבלה גופות/היו עסקאות בהן ישראל קיבלה אזרחים
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  שלבי המחקר 4.1

  
סקירת כלל העסקאות שמדינת ישראל  הינו השלב הראשון:  שלביםארבעהבוסס על מהניתוח 

 . ששולם עבורן'המחיר'דגש על מתן תוך , במהלך הניתוח יוצגו פרטים רלוונטיים עבור האירוע. ביצעה

 בשלב השלישי. ארבעה מקרים לצורך חקרי אירוע מעמיקיםרועים יכלל הא ייבחרו מתוך ,בשלב השני

יוצג גרף עם התאריכים ,  המרכזיותו ייסקרו ההתרחשויותב, ארבעת המקריםייערך מחקר עומק ל

 צעבו בשלב הרביעי .לאחר מכן בפרק הניתוחנותחו מ ש"נה הסוגיות המרכזיות של המותוצגוהרלוונטיים 

   . בהתבסס על סקירת הספרות, ניתוח על בסיס כלל הנתונים שנאספו במחקר

  

  איסוף הנתונים 4.2
  

  : דה האיכותנית נאספו הנתונים ממגוון מקורות כמפורט דלהלןכמקובל בעבודות העוסקות במתו

ועם איש ציבור ) אורי סלונים ויעקב פרי, עמוס ירון(בעבר מ "מנהלי מושלושה ראיונות עומק עם  .1

איתן (מ "כ כעוזר אישי של שר הביטחון ורה"שליווה את כל העסקאות בתחילה כעיתונאי ואח

 ).הבר

  . מ"ספרי זיכרונות של מנהלי המו .2

 . עבודות אקדמיות .3

 . 'הארץ '- ו' ידיעות אחרונות '-סקירת כתבות מהעיתונות .4

 .כתבות מהאינטרנט .5

  

  מגבלות המחקר 4.3
  

מגבלת מחקר מרכזית . מושפע מאלמנטים שונים ומגווניםועסקאות השבויים הינו מורכב נושא 

חשוף לעיני הציבור עקב ישנו חומר אשר אינו , מעבר לנתונים שפורטו לעיל. היא הנגישות לחומרים

, עלולים לעיתים להיות לא מדויקים, מגבלה נוספת היא שדיווחים בתקשורת. טחוניתירגישותו הב

ידיעה , קרי.  בכדי לשלבו במחקרלעשות מספר הצלבות של המידענעשה ניסיון , על כן. מגמתיים ומוטעים
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, ידיעה בעיתון הופיעה במספר עיתוניםאם , כמו כן. 'כרונות או ראיון וכדיהוצלבה עם ספר ז, בעיתון

. מגבלה נוספת היא זיכרונם של המרואיינים .אמינותיותר יוחסה לה , מכה גם היא על מספר מקורותתוהס

הירידה , ככל שעובר הזמן, מטבע הדברים.  שנה25 עד 10מרבית העסקאות שחקרתי התרחשו לפני 

  .אף היא ויכולת השחזור קשה, לפרטים קשה יותר
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קירת כלל העסקאותס. 5
19  

לשחרור חטופים מידי ארגוני טרור  העסקאות של כלל מיפוי שיטתיאחת ממטרות מחקר זה הינה 

תוצאות העסקה והמחיר ששולם ציון ,  תיאור קצר של האירועכוללמיפוי ה. שראליבשהתרחשו 

הבסיס לבחירת ארבעת את ירה זו תהווה סק. רמסכמים את המחיה גרפים שנייוצגו , בנוסף. בעקבותיה

   . שיקולים בבחירת המקריםהיינתן הסבר לגבי ,  לאחר הצגת המקרים.חקרי המקרה

  

  )בעמודים הבאים( סקירת כלל העסקאות -2' טבלה מס

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  :   כלל העסקאות נלקחו והוצלבו מהמקורות הבאים הנתונים לסקירת19

 האתר הרשמי -צבא ההגנה לישראל  
 האתר הרשמי-הענף לאיתור נעדרים  
  כמפורט בביבליוגרפיה לכל עסקה ועסקה) ידיעות אחרונות והארץ(כתבות מהעיתונות . 
  1999(התזה של אריאלי( 
  2009(הספר של ברגמן( 
  טרנט אתר האינ(מחירון עסקאות השבויים–YNET.(  

  



מחבלים    
 משוחררים

ארגון   תיאור כללי של האירוע
  הטרור

ישראלים  שם האירוע תאריכים 
 משוחררים

חטיפת מטוס  . יר' והוטס לאלגמחבלים על ידי שלושה ף נחטעל שיצא מרומא לישראל- מטוס אל   1
' על-אל'

  ר'לאלגי

   עד23.7.68
31.8.68  

החזית 
העממית  

 -'פלס' לשח
  חבש' ורג'ג

כולם  (וחמישה נוסעים נשארו שבעה אנשי צוות, לאחר שחרור הנוסעים הזרים
  .עסקהריה תיווכה ב'ממשלת אלגי. )םישראלי

16  12  

 שהיה בדרכו מרומא TWAחבש השתלטה על מטוס חברת ' ורג'חולייה מארגונו של ג   2
  . ללוד

חטיפת מטוס
TWA   

29.8.69  
  עד

6.12.69  

החזית 
' העממית לשח

 'ורג'  ג-'פלס
  חבש

 6סוריה עצרה את . שם הוצאו כל הנוסעים והמטוס פוצץ. המטוס הוטס לדמשק
 מהישראליות 4לאחר מספר ימים שוחררו . וסעיםהישראלים ושיחררה את יתר הנ

  .  בשבי ישראלים2ונשארו 
: הערה.  השבויים יחד עם שני שבויים מקהיר2מ מול ממשלת סוריה הוחזרו "לאחר מו

  .  וסוריהמדובר בעסקה מעט  מורכבת משום שכללה גם עסקה מול מצרים

71   

  

4  

. י תשעה מחבלים שהגיעו מלבנון"השומר שמואל רוזנווסר נחטף מן היישוב מטולה ע שמואל רוזנווסר  3
לאחר מגעים באמצעות הצלב . רוזנווסר הועבר בין מספר מדינות במהלך שהותו בשבי

  .האדום הגיעו שני הצדדים להסכם על פיו ישוחרר מחבל אחד תמורת רוזנווסר

ל  א-אל עציפה
  פתח

1.1.70  
  עד

28.2.71  

1  1  

 מסוים נוסעי הרכב עצרו בשלב. בל' ללבנון לאסוף טרקטור מאזור בינת גנכנסרכב צבאי   אברהם עמרם  4
  .  והותקפו על ידי חוליית מחבליםבצד הדרך

5.4.78  
  עד 

14.3.79  

ארגונו של   
  יבריל'אחמד ג

 נוסעים הצליחו להימלט והגיעו למחסום שני.  נפל בשביועמרם, נוסעים נהרגוארבעה 
  .י"צהל

  .   לב האדום הגיעו להסכם להחזרת עמרםמ באמצעות הצ"לאחר חודשים של מו

76  1  

,  מחבלים98  ח"עסקת הפת  ח"פת  5
 עצירי 4700

  מחנה אנצאר

  4.9.82  . ל" חיילי נח8נחטפו , דרום לבנון, ל בבחמדון"בעמדת צה
 מהם לארגונו של 2 -ח ו" חיילים להחזקת ארגון הפת6זמן קצר לאחר החטיפה הועברו  

אולם בשלב מסוים , )בריל יחד'גיח ו"פת(מ נוהל בתחילה בצורה משותפת "המו. יבריל'ג
הוחלט לפצל משום שבלבנון התרחשו אירועים שהיו עלולים לסכן ) 83תחילת נובמבר (

  . את החטופים

  עד
25.11.83  

  .  ח בתיווך אוסטרי"העסקה נסגרה לאחר קיום שיחות בין ממשלת ישראל והפת

6  

הצטרפו , )ח"ראה עסקת הפת(יבריל 'שני החיילים שנתפסו בבחמדון והועברו לידי ג  יבריל'עסקת ג  6
לאחר סיום עסקת .  בקרב סולטן יעקב במלחמת לבנוןשבהנש, לשבוי בשם חזי שי

מ "בסוף מו. מ"אשר לא מיהר לנהל מו, יבריל'ח החלו המגעים האינטנסיביים עם ג"הפת
  ). פירוט בחקר המקרה( אסירים 1150שוחררו שלושת החיילים תמורת קשה 

ארגונו של  
יבריל'אחמד ג

11.6.82  + 
4.9.82     

  21.5.85ד ע

1150  3  
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  3.4.83  סמיר אסעד  7
  עד

12.9.91  

החזית 
הדמוקרטית 

לשחרור 
 -פלשתין

  חוואתמה

בשלב מסויים הארגון של . החייל סמיר אסעד נחטף מבית הממשל הצבאי בצור
  ". תאי הארנבו"חוותאמה טען שישראל הרגה את אסעד בהפצצות על 

טוען כי לפי הבדיקה שנעשתה אסעד לא , ד אורי סלונים"עו, מ בעסקה זו"מנהל המו
 ישראל קיבלה את גופתו של סמיר אסעד תמורת מתן ,מ"לאחר מו. נהרג מההפצצה

  . היתר למחבל לשוב לתחומי ישראל

 הותר -1
למחבל  לחזור 

  .לישראל

   גופה-1

  17.2.86  אלשייך ופינק  8
  עד

21.7.96  

ל הותקפו מספר רכבים שבהם היו גם "במארב של ארגון חזבאללה על שיירה של צה  להחיזבאל
  .החיילים אלשייך ופינק אשר נחטפו

  . שנים העביר החיזבאללה מידע ששני החיילים מתים5לאחר 
  )פירוט בחקר המקרה( שנים נוספות קיבלה ישראל את גופות החיילים בעסקה 5לאחר 

   עצירים45

   גופות123

  ות גופ-2

  4.9.97  איתמר אליה  9
  עד

25.6.98  

במארב זה . ונתקל במארב באזור אנצרייה,  יצא למבצע בדרום לבנון13כוח של שייטת   חיזבאללה
  .  בידי חיזבאללההנלקח, איתמר אליה, וגופת אחד החיילים, נהרגו רוב החיילים בכוח
סים של שלמעשה ייצגה את האינטר, מ מול ממשלת לבנון"ישראל ניהלה את המו

  ).פירוט בחקר המקרה(חיזבאללה 

   עצירים60

   גופות40

   גופה-1

טננבאום   10
  וחטופי הר דב

4.10.00 + 
7.10.00    

  עד
29.1.04  

אלחנן טננבאום על ידי חיזבאללה באחת ממדינות ) 'במיל(מ " נחטף אל4.10.00ביום   חיזבאללה
 ד שהמתווך הגרמני פגשם מטננבאום עלמעלה משנתיים לא ניתן אות חיי. המפרץ הפרסי

  . אותו
חיילי הסיור . על גבול הלבנון במטענים וירי, ל בהר דב" נתקל סיור של צה7.10.00ביום 

  . לאחר שנה הוכרזו השלושה כחללים שמקום קבורתם אינו נודע.  נחטפו ללבנון
פירוט בחקר (בעסקה משותפת שוחרר טננבאום והוחזרו שלוש הגופות של החיילים 

  .)המקרה

 מחבלים 436
  ועצירים חיים

   גופות59

   חי-1

   גופות-3

  20.1.05  גבריאל דוויט  11
  עד

15.10.07  

 ורסםבהן לא פ, לאחר שנתיים וחצי. גבריאל דוויט טבע בים וגופתו נסחפה ללבנון  חיזבאללה
. התקיימה עסקת חליפין להחזרת גופתו, פרט אודות מקרה זהבאמצעי תקשורת כל 
  . לק מעסקה כוללת יותר של החזרת גופותיהם של גולדווסר ורגבייתכן והמקרה הינו ח

   חי-1

   גופות-2

   גופה-1

 גולדווסר ורגב   12
  

  

12.7.06  
  עד

16.7.08  

  . ל על גדר גבול לבנון בסמוך למושב זרעית" הותקף סיור של צה12.7.06ביום   חיזבאללה
לאורך השנתיים . טפוחלץ ושניים נחיאחד הצליח לה,  חיילים מהסיור4בתקיפה נהרגו 

היו ידיעות מודיעיניות שהם אינם . לא היה ידועמצבם של החיילים מ " התנהל המוןבה
  . בחיים

  . מרוצחי משפחת הרן, בעסקה זו שוחרר סמיר קונטאר

   חיים-5

   גופות199

   גופות-2



  : לגבי הסקירהמספר הערות 

יפות המטוסים מוגדרות כפיגועי שתי חט  -)1969 (TWA -ו) 1968(' על-אל'חטיפות המטוסים 

הסיבה . שתי עסקאות אלו הן היחידות שאינן מסוג חטיפה, מקרים ה12מתוך . מיקוח מסוג התבצרות

ח אלו י פיגועי מיקונשש, כפי שיורחב בהמשך, יש לציין. הן נגמרו בעסקההעובדה שסקירה היא בן ללתלהכ

   .  צבאיעבמבצהסתיימו לא אשר ם היחידים מבין פיגועי ההתבצרות שישראל ינה

 והוא ו של סרן אהרון אחיעז בשטח לבנון נפל מטוס6.6.82 -ביום ה -אהרון אחיעז ואהרון הרוש

  של אחיעזשחרורו טרם יומיים .שוחרר, 20.8.82ביום , לאחר חודשיים וחצי. ח" ארגון הפתשבה בידינ

 9ם שוחררו יחדיו בתוספת של שניה. שמירה באחד המוצבים בדרום לבנון מעמדת ה אהרון הרושנחטף

  . ו ממבצע ליטאניל שנעדר"גופות חיילי צה

בספרו של ברגמן נטען כי תמורת שחרורו .  שבוייםלופיהאם מדובר בעסקת חיקיימת אי בהירות 

של ברגמן לא הזכיר את שחרורו ). 2009, ברגמן( גופות 20והוחזרו , ף" שוחררו כעשרים אנשי אששל אחיעז

לעבודה המרואיינים בפני ו צבוות שהשאל, עיתונותבהתבסס על חיפוש ב . כחלק מן העסקההשריונאי הרוש

באחת , זאת ועוד. לנתונים שהציג ברגמן חיזוק נמצא לא ,חיל האווירהאינטרנט של אתר חיפוש בו ,זו

תמורה של  כלסופר על עצירי מחנה אנצאר אשר התאכזבו מכך שלא התקבלה  מאותה תקופה הכתבות

כי אחיעז הוחזר  נכתבבאתר חיל האוויר  .)1982, סוכנויות הידיעות( שני החיילים בעבור מחבלים שחרור

  ).אתר חיל האוויר ("במסגרת פינוי המחבלים בביירות"

. ף מביירות" פינויים של אנשי אש, מבחינה בינלאומית,באותם ימים הוסדר, להשלמת התמונה

 שני החטופים בתמורה לקבלת ערבויות אמריקניות לפינוי בשחרור, ככל הנראה, דוברמ ,לפי העיתונות

שחרור חלט לא להכניס את מקרה וה, לאחר התלבטות. רחב בינלאומימהלך וכחלק מ, שקט של המחבלים

מ כפי שנוהל בשאר "ניהול מו-משום שהיא חריגה מדי הן בהיבט של אי, אחיעז והרוש לרשימת העסקאות

  .בדתית והן בשל אי הבהירות העוהעסקאות

שנכון במסגרת מחקר זה משום  הוכללוגלעד שליט לא המגעים לשחרורו של החייל  -גלעד שליט

 .לכתיבת שורות אלו החייל עדיין מצוי בשבי חמאס

, לאחר נפילתו של ארד בשבילא רב זמן , 1987-1988בשנים , לפי ידיעות ופרסומים שונים -רון ארד

. בנוני וממשלת ישראל סירבה לתנאים שהציב אמל לשחרור ארד הל'אמל'מ לשחרורו עם ארגון "נוהל מו

ובמיוחד לאור ,  מחשש לביקורת ציבוריתממשלת ישראל נרתעה מלבצע את העסקהשאחת ההשערות היא 

והפרטים אודות המחיר שהוצע , עסקה לא יצאה אל הפועלהשמכיוון . ,1985 - יבריל ב'עסקת גתוצאות 

  . במחקרלכלול אותהלא שחלט  הו,מעורפלים ולא ברוריםנותרו 
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של אחת הטענות המרכזיות . הוא ההבחנה בין סוגי מחבלים משוחררים נוסף במחקר חידוש

היא שמבחינה מספרית תמיד יש לישראל , ציסטיתיתיבה הפובלובכ, מ שהתראיינו לעבודה זו"מנהלי המו

 חשיבות לאופי יש,  לפיכך.רארגוני הטרויותר מחבלים בבתי הסוהר שלה מאשר ישראלים שנמצאים בידי 

 בכלא ומחבלים שנשפטו בישראל וישבבין ההבחנה המוצעת במחקר זה היא  .המחבלים המשוחררים

ל "או צדל "צההיו בשליטת כ במחנות ש"ויושבים בדר, מחבלים שמוגדרים עציריםלבין , הישראלי

בלבנון

 חיילים/ ניתן לקבל אזרחים -ל לגבי התמורה"כנ. ם

חיי

4.

למשל החזרת מחבלים חיים (ואילך שולבו סוגים שונים של עסקאות 

ומתים 

מצוינת מעל לשם ה כאשר השנה ,אות מסודרות לפי סדר כרונולוגי

העסקה

                                                

20  

שני סוגי קיימים . ים ותמורותלמחירהיא החלוקה , היא חידושאף מהווה ה, הבחנה חשובה נוספת

מחבלים חיים או מתי: בעסקאות חילופיןמחירים 

   :   סוגי עסקאותארבעהלפיכך יש . ם או מתים

 .מחבלים חיים תמורת ישראלים חיים .1

 .מחבלים חיים תמורת גופות של ישראלים .2

  .  חייםגופות מחבלים תמורת ישראלים .3

 . תמורת גופות ישראליםגופות מחבלים 

שביצעה נות והעסקאות הראש. עסקה מן הסוג השלישי לא התקיימה מעולם בישראל, בפועל

. היו מן הסוג הראשון וכללו שחרור מחבלים חיים תמורת החזרת ישראלים חיים) 1991עד שנת (ישראל 

כפי שניתן יהיה לראות בבירור , בפועל. ופותעסקו בהחזרת ג, למעט טננבאום, כל העסקאות 1991משנת 

בכל העסקאות מכאן ,  להלןגרפיםב

   ). ' וכדתמורת גופת ישראלי

בכל עסקה ספרים המ. סוגי העסקאות לעילבין בשני הגרפים שיוצגו להלן יושמו ההבחנות 

האזרחים / היחס שבין מספר המחבלים ששוחררו לעומת מספר החייליםקרי , 'המחיר'מתארים את 

ואילו הגרף השני מתאר את , הגרף הראשון להלן מתאר את המחיר ללא עצורים. הישראליים ששוחררו

העסק .המחיר בתוספת העצירים

  . העסקה היא מועד ביצוע 

לולא . הסיבה לכך היא נוחות הבנת הגרף.  באופן לוגריתמימוצג, 'המחיר'מתאר את ה, Y -ציר ה

עלול דבר ש, בראש הגרף עסקאות היו מספרקמות בתחתית הגרף וו רוב העסקאות היו ממ,זומעין הצגה 

בהבנת עיוות  לבדרך ההצגה הלוגריתמית קיים חשש ,יחד עם זאת.  התמונה המלאהת הבנלהקשות עלהיה 

 מהמחיר ששולם 5יבריל הינו פי ' המחיר ששולם בעסקת ג,לדוגמא.  בין העסקאות השונותפרופורציותה

 
אולם קיימת בעיה לסווג את המקרים לאור הגדרות שונות של ,  בתחילה נשקלה האפשרות לניתוח כל מחבל לפי סוג הפיגוע שהוא ביצע20

כאלו שנשפטו (ההבחנה עליה יתבסס מחקר זה היא בין מחבלים , על כן. ובעיה של השגת המידע בעניין זה, מערכת הביטחון לאורך השנים
 .לבין עצירים)  וישבו בכלא הישראליבישראל
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עמודות הכחולות בגרף מציינות את  ה.הגם שאין זה הרושם הנוצר באופן ויזואלי ,בעסקת אברהם עמרם

ת את הסוג חורות מציינוהש, "חיים תמורת חיים"העסקה הוא מהסוג הראשון קרי העסקאות בהן סוג 

  ."גופות תמורת גופות "-  מן הסוג הרביעיעמודות הסגולות הינן וה-"חיים תמורת גופות "-השני

תרשים מס' 2- 'מחיר' ללא עצירים
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תרשים מס' 3- 'מחיר' עם עצירים
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. 6  בחירת חקרי המקרים
  

החוקר ישתמש באופן מכוון בחקר .  הינו שיטה נפוצה במחקר איכותני(case study)חקר מקרה 

וממנה , ות האנושית שהיא לרוב בעלת דפוסים קבועיםמקרה כגישה במחקרו ויבקש לבחון את ההתנהג

כל מקרה . חקרי המקרה במחקר זה הינם העסקאות עצמם ). 2002 ,יוסיפון(לצאת להכללות רחבות יותר 

  . אל הפועלהעסקהיצאה  ועד ליום בו ת הישראלי בשבי בידי ארגון הטרורמתוחם מיום נפיל

כי , האחת:  על שתי השערות,בין היתר, ה נשענבחירת המקרים. במחקר זה נבחרו ארבעה מקרים

 עוצמת הסיקור התקשורתי משפיע על ,השנייה. המחיר של עסקה משפיע על גובה המחיר בעסקה העתידית

 .)Hancke, 2009(מהשערות המחקר לעיל שבנויה , 2X2 נבנתה מטריצה של,  ולכן.גובה המחיר בעסקה

בקו תחתון הם המקרים המסומנים המקרים כאשר , ונים אלהסיווג כלל העסקאות על פי שני קריטרילהלן 

   ):'ג+ 'בנספחים בההסברים המפורטים לבניית המטריצה מצויים  (.מקרהחקרי שנבחרו כ

  

   מטריצת עזר לבחירת המקרים-3' טבלה מס

כיסוי 
 תקשורתי

  
  מחיר 

  בעסקה קודמת

  גבוה  נמוך

1. TWA - 69  
2. 

  נמוך
  

  

1. TWA - 69  
85 -בריל'עסקת גי .2   71 - שמואל רוזנווסר
 79 -אברהם עמרם .3
  96 -אלשייך ופינק .4

  

  גבוה
  

  91 -סמיר אסעד .1
 98 -איתמר אליה .2
  07 -דוויט .3

  

  83 -ח"עסקת הפת .1
  85 -יבריל'עסקת ג .2

04 -טננבאום וחטופי הר דב .3 
  08גולדווסר ורגב  .4

  

  : בבחירת המקריםשיקולים נוספים 

חקרי  בארבעת וכללנ, ים שוניםהעסקאות סווגו למספר סוגשיוון כ -סוגים שונים של עסקאות .1

  ). 'חיים תמורת חיים וכו(המקרה כל סוגי  העסקאות 

עסקת נראה כי , הזיכרון ההיסטורי של מדינת ישראללפי  לפי העיתונות ו- המקרה המשפיע ביותר .2

 . (seawright & gerring, 2007) נצרבה בתודעה כמשפיעה ביותר יבריל'ג

מעין מודל של אירועים טיפוסיים מהוות  פינק ואיתמר אליה, אלשייך עסקאות - אירועים טיפוסיים .3

)Typical (שולמו המחירים ש. גופות תמורת גופות וחיים תמורת גופותעסקאות מסוג של ל
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 נבחרועל כן ו,  השוואה בין עסקאות שונות לאורך השניםלערוך המחקר מתיימר - מקרים לאורך זמן .4

חרה בתחילה עסקת בנ, שבעקבות שיקול זה, יש לציין. 2000-עד שנות הו 80-אירועים משנות ה

נוצרו ,  הרב שעברחומר והזמןהמיעוט ות של מסיב, אולם. )70 - שנות הסוף התרחשה ב (עמרם

21  .ניתוח מעמיק של המקרהקשיים משמעותיים ב

 :לצורך בחירת העסקאות נעשה תהליך אלימינציה -אלימינציה .5

 מחירלפניו ראשון ולכן אין המקרה  הינו ה1968 שנת בעל-חטיפת מטוס אל.  

  חטיפת מטוסTWAובגלל נגישות , 70 - שנות הת בתחילחשו התררוזנווסרחטיפת  ו

 .  עסקאות אלו ירדו מהפרק,חומריםה

  עסקה מסוג של  לא נבחרה משום שהיא למעשה המקרה הראשון של סמיר אסעדעסקת

  .גופות תמורת גופות

  ועל כן קשה להבין ,  נפסלה משום שמדובר על מקרה שבו רב הנסתר על הגלוידוויטעסקת

  .   שמאחורי קבלת ההחלטה לביצוע העסקההשיקוליםאת 

, )1985(יבריל 'עסקת ג: חקר מעמיק הםמהמקרים שנבחרו ל, יקולים לעיללאור הש ,סיכוםל   

  ). 2004(וטננבאום ) 1998(איתמר אליה , )1996(אלשייך ופינק 

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
אמר לי , ד אמנון זכרוני שהיה פעיל מאוד בעסקה זו"גם עו. כ אחיטוב שנפטר לא מזמן" האיש הדומיננטי בעסקה זו היה ראש השב21

אזכורים על בעיתונות של אותם ימים לא היו כמעט , כמו כן. מעבר לדברים כלליים, הוא כמעט אינו זוכר פרטים על העסקה/טלפונית ש
 .  מ עצמו היה מעט מאוד חומר"על המו. נפילתו בשבי ועל מצבו של עמרם
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  ארבעת חקרי המקרה. 7
  

תואר על כל מקרה י. ההמקרחקרי ארבעת העובדות הרלוונטיות ליתוארו חלק זה של המחקר ב

תהיה התייחסות מסוימת ו ים מרגע החטיפה ועד לביצוע העסקהועים המרכזיתרשים זרימה של האירידי 

, בנוסף. ' וכדהות ארגון הטרור שביצע את החטיפהז ,החלטות הרלוונטיים במדינת ישראלמקבלי הל

ויהיו רלוונטיים לניתוח שייערך בסוף הצגת , מ"המושהתרחשו במהלך אירועים שונים יתוארו בהרחבה 

  . המקרים

  בריל'ת גיעסק 7.1
  

נכנס גדוד טנקים לקרב עקוב , מספר ימים לאחר תחילת מלחמת לבנון הראשונה, 10.6.82ביום 

נכון לכתיבת , אחדים מהם עדיין נעדרים. מספר חיילי שריון נפלו בשבי. יעקב בלבנון-מדם בכפר סולטן

היכן הוא מוחזק  ידעו  ובישראל לאנפל בשבי אחד מארגוני הטרור, שמוחזי שי , חייל נוסף. שורות אלו

 פלסטינים מחבלים פו תק,4.9.82ביום ,  שלושה חודשים לאחר מכן). 1985, בן פורת(במשך תקופה ארוכה 

 ל" שמונה חיילי נחם לבנון ושבובגזרה המרכזית בדרוש בחמדוןב את עמדת התצפית ף"מארגון אש

הועברו שישה מתוך שמונת החיילים ) המועד המדויק אינו ידוע(זמן לא רב לאחר מכן ). 1982, עמיקם(

ארגונו ידי הועברו ל, יוסף גרוף ונסים סאלם ,והשניים הנותרים, ף"אשארגון אחד מהפלגים של , 22ח"לפת

ח לא היה מקום ברכב שבו "שלפת, ככל הנראה, הסיבה להעברת החיילים הייתה .יבריל'של אחמד ג

     ).1983, סוכנויות הידיעות( הועברו החיילים

את הטייס אהרון , מספר חודשים לפני כןח החזיק "הפת. ף"אשחלק מארגוני הטרור היו שני 

רת פינויים של אנשי כנראה תמו, כמפורט בסקירת המקרים, אחיעז והשריונר אהרון הרוש אשר שוחררו

, כןעוד קודם ליבריל היה ניסיון בעסקת שבויים 'לארגונו של ג). 1982, סוכנויות הידיעות(ף מביירות "אש

כתב ( מחבלים 76תמורת  1979בשנת  והוחזר היה בשבי הארגון, אברהם עמרם,  המילואיםכאשר חייל

אשר , ף הייתה יריבות במגוון נושאים"כי בין הפלגים של אש,  יש לציין).1979, לענייני ערבים" הארץ"

  ). 1983, סוכנויות הידיעות(מ לשחרור החיילים החטופים "ם והמותשפיע בעתיד גם על הדיוני

ולאחר זמן מה הוחלפה זו ,  בישראל ממשלת ימין בראשותו של בגיןכיהנהבעת החטיפות 

שר ויצחק רבין כיהן כ, יצחק שמיר ושמעון פרס כיהנו כראשי ממשלה ברוטציהבה , בממשלת אחדות

 לאחר מספר חודשים הוחלף. ד אריה מרינסקי"מ היה עו"המתווך מטעם ישראל בתחילת המו. הביטחון

   . בשמואל תמיר שניהל את העסקה עד סופהד מרינסקי "עו

                                                 
  אבי קורנפלד, אליהו אבוטבול, אברהם מינטבלסקי, עזריאל גלבוע, רפאל חזן, ראובן כהן: ח" שמות החיילים שנפלו בידי הפת22
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 23יבריל' גבעסקת השתלשלות האירועים -4' תרשים מס

  

על כל שמונת החיילים מ "ישראל התעקשה לנהל מו )1983נובמבר (ח "עד לביצוע עסקת הפת 

לא . ח"ותף עם פתמ במש"יבריל שידר מסרים עמומים לגבי רצונו לנהל את המו'ארגונו של ג ).1983, הבר(

 הודיע 83באוגוסט ). 1983הבר (מ "של המובגלגליו יל תקע מקלות יבר'פעם ולא פעמיים ארגונו של ג

 83 וחודש לאחר מכן יבריל' גבידי המוחזקיםכי אינו יכול לשחרר את החיילים , ח"מנהיג הפת, ערפאת

). 1985, בן פורת(ותו שברשרק על ששת החיילים ערפאת דן לצלב האדום באורח חד משמעי כי  נאמר

                                                 
הנתונים עבור השתלשלות , כמו כן.   מחבר מחקר זההינו פרי יצירת,  כמו גם שאר הגרפים בעסקאות הבאות,  הגרף שמוצג להלן23

  .  המקרים12האירועים נלקחו מאותם מקורות המידע שהוצגו בסקירת כלל 
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רק לאחר שששת החיילים הועברו לעיר , 1983מ נפלה באוקטובר " המובדבר פיצולההחלטה בצד הישראלי 

בריל ' חטופי גי).1984, עמיקם( ב מהומות שפרצו בעיר שם נשקפה להם סכנת חיים עק,טריפולי בלבנון

   . ח"שיחות הקרבה עם הפת החלו 1983  לאוקטובר13- ב. הוחזקו על ידי הארגון בדמשק

משך ב. יבריל'מ עם ג"מואת עמדה ישראל בפני הדילמה כיצד להתחיל , ח"לאחר ביצוע עסקת הפת

לא תטיל וטו על כי  מראש התחייבההתרצה רק לאחר שישראל ומ "בריל לנהל מו'סירב גיתקופה ארוכה 

ששת החיילים שנשבו אצלו באופן לצלב האדום לבקר את ח איפשר "כי הפת, יצוין). 1985, שביט( אף שם

טען  1983בפברואר . 24בריל כמעט ולא אפשר את הביקורים'גי ואילו )פחות או יותר אחת לחודש(תדיר 

במרץ ). 1983, עמיקם(אל יבריל שישראל מסרבת לאפשר לצלב האדום לבקר את אנשיו הכלואים בישר'ג

 סטינים רשימה של פלתגיש ישראלום עד ש יאפשר ביקור צלב אד לאבריל' של גכי ארגון ,מראנ 1983

, התקבל אות חיים ראשון, באותו חודש). 1983, יות הידיעותוסוכנ( לישראל 25אנצארמחנה שעברו מ

ביוני ). 1983, רכטמן (בריל בסרט וידאו'חודשיים לאחר מכן צולמו חטופי גי. באמצעות המתווך האוסטרי

שני  התקיימו 1983 בספטמבר ונובמבר ). 1983, הבר(תון זר התראיין לעי, אחד מהחטופים, יוסף גרוף 1983

 1984ביולי . כלל ביקוריםהתקיימו לאחר מכן הייתה הפסקה ארוכה בה לא  .ביקורי צלב אדום נוספים

הצלב כניסת התירה את  ישראל ).כולל חזי שי (השגריר האוסטרי ביוון בסוריה עם שלושת החייליםנפגש 

   . אצל החטופיםב האדום יבריל את ביקור הצל'התיר ג ורק לאחר מכן בארץהאדום לבקר את המחבלים 

סולטן  בקרב נשבהאשר  לחזי שינוגעת רה לקבלת אות חיים קשוהיבריל 'לעסקת גוגיה ייחודית ס

ידיעות עלו בשלב מסוים . שימוחזק במשך שנתיים לא ידעה מדינת ישראל היכן . 1982 יעקב ביוני

אמר לצלב האדום שישראל לא , מ"המתווך במו, שמואל תמיר. יבריל' מצוי אצל גהוא לפיהן תומודיעיני

בכדי להפעיל לחץ לקבל מידע על  וזאת, הכלואים בישראליבריל ' אנשי ג120 אצלמוכנה לאפשר ביקורים 

  ). 2002, תמיר(שי 

ל בן אחותו כאשר נתפסו בידי ישרא 1984היה ביוני יבריל 'להימצאותו של שי אצל גהרמז הראשון    

, תמיר(חייל דובר עיראקית מוחזק הארגון בידי כי טענו  אלו. יבריל'של גמארגונו  יבריל ולוחם נוסף'של ג

יבריל 'ג. יבריל לשחרר את שני החיילים עבור בן אחותו והלוחם הנוסף'ישראל ניסתה ללחוץ על ג). 2002

26בשיחות הקרבהאולם . סירב והתרברב שהוא כמו סטלין אשר הקריב את הבן שלו
הודיעה כי היא ישראל  

יבריל 'נציגי ארגון ג. יבריל במסגרת רשימות האסירים אותם העלתה בהצעה'את בן אחותו של גתכלול לא 

  ). 2002, תמיר(יבריל ' ברשימה כי הוא קרוב של גאמרו שישראל חייבת לכלול אותו

                                                 
  ).1983, סוכנויות הידיעות(שמונה חודשים לאחר נפילתם בשבי , 1983 הביקור הראשון היה במאי 24
 . ל הקים בלבנון" מחנה אנצאר הינו מחנה עצורים שצה25
". הקרבה"נולד מושג שיחות , באותו החדר עם ארגוני טרור, מ ישיר" מכיוון שישראל לא הייתה מעוניינת לנהל מו-"הקרבה" שיחות 26

המתווך . וכל משלחת הייתה התמקמה במלון אחר, נפגשו במדינה נייטרלית, ח שנתיים קודם לכן"כמו הפת, יבריל'ישראל וארגונו של ג
 . מקבל את התנאים והולך לצד השני, האוסטרי היה יושב עם כל צד בנפרד
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יבריל דרש 'ג, למשל .חשיפת שי לכתנאי לישראל יבריל'גהיו מספר דרישות שהציב , מ"במהלך המו

ממשלת ישראל . אזוריבריל ב'ליד מקום הולדתו של ג שפחות השבויים יצטלמו עם המתווך האוסטרישמ

דרישה נוספת הייתה שישראל תשיג מסמך בחתימת מנהיג הפלאנגות על כך ששני מחבלים . נענתה לבקשה

 יבריל'גפנה להמתווך האוסטרי ). 2002, ירתמ( ישראל בדקה ועשתה. מארגונו נרצחו על ידי הפלאנגות

מסר לו המתווך ". יאמר לאשתו שתאמין באלוהים ותבטח במוסר המוסלמי"- שבנושא זה ותגובתו הייתה

, 1984רק ביוני . רק שיימסר, לא אמר למי. ך יימסר"יבריל אמר לאחר שלוש שעות שהתנ'ג. ך לשי"ספר תנ

, תמיר(יבריל את חזי שי 'הציג גחודש לאחר מכן  .יבריל'י אצל גשכי , תמירהודיע , שנתיים לאחר היעלמו

2002 .(  

  מהכלא הישראלי מחבלים1187 הייתה שחרורם של  לביצוע העסקהיבריל'דרישתו המקורית של ג

החלו שיחות חודשיים לאחר מכן . יבריל'גמול מ משמעותי "החל מו 1984בסביבות יולי ). 1985, שביט(

על הודיעה המשלחת הישראלית  .  בלבד מחבלים250הן ישראל הייתה מוכנה לשחרר ב הקרבה בין הצדדים

מ עלה על שרטון "בריל בפני קרייסקי כי המו'טען גי 1984באוקטובר . מ וחזרה לישראל"הפסקת המו

 מכתבים  העביר המתווך האוסטרי1985 בינואר .בעובדה שבן אחותו אצלה עשתה שימוששישראל משום 

ההצעה נדונה  1985בפברואר .  החייליםשלושת מחבלים תמורת 1000ציע לישראל לשחרר ה בהם לצדדים

יבריל 'ג. רבין אישר להמשיך במגעים. לההתנגד , מ"מנהל המו, שמואל תמיר. בלשכת שר הביטחון רבין

  ). 2002, תמיר( כבסיס למשא ומתן קיבל אותהאך , להצעהלסרב החליט 

בו ואמר שלא יגיע לוינה לגיבוש ההסכם אלא אם ישראל תסכים יבריל חזר 'ג 1985בסוף פברואר 

הדרג המדיני נענה להצעה זו , לאחר ישיבה סוערת .כפי שדרש מלכתחילה,  המחבלים1187לשחרור כל 

  .מתוך הרשימהאסירים  36אי שחרורם של הייתה מעוניינת בישראל . 1985בישיבה שהתקיימה במרץ 

  וכך היהתעקש שהוא יקבע מי ישתחרר ומי לאהיבריל 'כאשר ג, שוחררו אסירים לא י18נקבע כי לבסוף 

נסים סאלם וחזי שי חזרו לישראל תמורת , יוסף גרוף. יבריל' יצאה לפועל עסקת ג21.5.85 - ב).1985, הבר(

המתאים " המחיר"בישראל נפתח דיון ציבורי נוקב וחריף אודות מהו .  מחבלים1150שחרורם של 

         . ובעסקאות מעין אל

  אלשייך ופינק 7.2

  
רצועת צפון  כיווןבל בדרום לבנון ל'בינת גהעיירה ל מ" יצאה שיירת רכבים של צה17.2.86ביום 

מ דרומית למעברים של רצועת "הותקפה באחד העיקולים כק, שכללה שלושה רכבים, השיירה. הביטחון

הרכב השני נפגע ונוסעיו . ה ללא פגעהרכב הראשון הצליח להיחלץ מאזור התקיפ. הביטחון על ידי מחבלים

יוסף פינק ורחמים אלשייך היו אלו . הרכב השלישי ספג פגיעה קשה והוצאו ממנו שני חיילים. נהרגו
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במשך מספר ימים סגרו . מתים או חיים, רחבות למציאת החייליםנל ערך סריקות "צה ).1986, עמיקם(

 קיבלובשלב מסוים . קבותיהם של החיילים לא נמצאואך ע, ל אזורים נרחבים בדרום לבנון"כוחות של צה

  .)1986, עמיקם(כרה שהחיילים נחטפו מתוך ה, בכירים בפיקוד צפון את ההחלטה להפסיק את החיפושים

כאחראי על הוצג , ארגון גג המכיל את ארגון חיזבאללה, ארגון החזית ההתנגדות האיסלאמית

הטלוויזיה הלבנונית . פצועים קשה ומקבלים טיפול רפואי המחבלים כי החטופים הודיעולמחרת . החטיפה

, בן ישי (הצילום מטושטש ולכן לא ניתן לזהותם. שידרה קטע של סרט שבו נראים לכאורה שני החטופים

  .   ל"מ להחזרת גופותיהם של אלשייך ופינק ז" של חיפושים ומו ארוךרו עשלהחבכך ). 1986

בעיתונים למחרת תקיפת . יבריל'חר ביצוע עסקת גתרחש תשעה חודשים לאה פיגוע החטיפה

היה ראש הממשלה , ממשלת אחדות לאומיתהיתה הממשלה . ח"בריל והפת' שבויי גיצוטטוהשיירה 

שהאחרונה שבהם הייתה , מ התחלפו מספר ממשלות"לאורך המו. רביןיצחק פרס ושר הביטחון שמעון 

ד אורי סלונים לאורך רוב "עואורי לובראני ולצידו ה מ מטעם ישראל הי"מנהל המו ).1996 (ממשלת נתניהו

    . יעקב פרימ "ניהל את המומ "בחודשים האחרונים של המו. מ"שנות המו
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 בעסקת אלשייך ופינקהשתלשלות האירועים  -5' תרשים מס

 אך ,ם"האובאמצעות ישראל ליצור קשר עם החוטפים ניסתה תקיפת השיירה מספר ימים לאחר    

פנה שר הביטחון רבין למשפחות החטופים ואמר להם כי כל הניסיונות לפנות  1986בספטמבר . ללא הועיל

  ). 1987, מור (עלו בתוהום והצלב האדום "דרך האולחיזבאללה 

זרת אלשייך על העסקה להח השפיעוככל הנראה ששני אירועים משמעותיים התרחשו בשנים אלו    

בשנים . וחזק ארד אצל ארגון אמל הלבנוניהבתחילה . פל הנווט רון ארד בשבינ 1986באוקטובר . ופינק

דרישות כאלו ואחרות של ועלו מעת לעת ה, )אלשייך ופינק, ארד(השלושה הראשונות להיעדרותם של 

קשה להעריך מה היו הדרישות , לכן). 2002, אדליסט וכפיר(ם מספר ארגונים שיעיים בדרום לבנון לשחרור
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 בני רחב לשחרורנמ בינלאומי " מו קיומו שלהשני הואהמשמעותי  האירוע . בלבדלאלשייך ופינקת הנוגעו

, ב"ארה. בני ערובה ממדינות המערב,  באופן תדיר יחסית בלבנוןנחטפו, באותן השנים .ערובה מערביים

, בלבנוןהיו מעורבות במשאים ומתנים עם ארגוני הטרור השיעיים ומדינות נוספות בריטניה , צרפת

  ).ראיון עם סלונים(ות שלושת חיילינו במסגרת השיחות ולעיתים נכרכו שמ

באוגוסט  . במטרה שיהווה קלף מיקוח עבור רון ארד, עובייד' ישראל את השייחחטפה  1989בשנת 

האם  לא ברור ).1989, מחניימי( עובייד ' את השייחללהציע עסקת חילופי שבויים שכהחיזבאללה  1989

ייתכן  .שחרור חלקםבעבור  או רק אלשייך ופינק ביחד, ייד עבור ארדהציעו את שחרור עובה חיזבאלל

  . בני ערובה מערבייםשבה ישוחררו גם חלק מעסקה כוללת היה בהצעה שהיא מדובר ו

עד היוודע דבר מותם , מ לאורך חמש השנים הראשונות"סוגיית אות החיים ליוותה את הליכי המו

יומיים לאחר . מחזיק בחיילים מתים שהואבשנים אלו חיזבאללה לא הודה . 1991שנת  בשל אלשייך ופינק

מידע זה העיד על כך ). 1986, מיקםע (לה את פנקסי השבי של שני החייליםהחטיפה הציג חיזבאל

 1987באוקטובר . מידע אמין לגבי מצבםלא סיפק אולם , בידי חיזבאללה, בסבירות גבוהה, שהחיילים נשבו

). 1987, מחניימי ( הארגוןמוחזקים בידיבעקיפין כי אלשייך ופינק , מוסוואי, נהיג חיזבאללהרמז מ

פינק העשויים להעיד כי ו סימן כלשהו הודה שר הביטחון רבין כי אין אות חיים א 1988באוקטובר 

ל "צה. יםאמר בחקירתו כי אלשייך ופינק מת, השייח עובייד 1989באוגוסט ). 1988, קיזל(ואלשייך חיים 

       ). 1989, לואיס(החיילים עדיין נעדרים והמשפחות טענו שהחיילים בחיים כי קבע 

 ).1991, מחניימי(מחזיק בחייל אחד חי ושתי גופות  ואכי ה, לראשונההודיע חיזבאללה  1991במאי 

ספטמבר ב ).1991, שקד, סלוניםראיון עם (מ בהשגת אות חיים "ל את פתיחת המו ישראהתנתהבשלב זה 

 גופות 9הוחזרו  עצירים ו51 ובתמורה שוחרר. קיבלה מידע אמין שאלשייך ופינק אינם בחייםישראל  1991

ולא היו קשורים ישירות למידע שהתקבל , שחרורים אלו היו חלק מעסקה בינלאומיתעולה כי . של מחבלים

  ). ראיון עם סלונים (על אלשייך ופינק

 .)1992, פפיברלט(מאות מחבלים הכלואים בישראל חרורם של את שדרש חיזבאללה  1992בינואר 

אמר שעמדת ישראל היא  דובר שר הביטחון.  חיזבאללהבידיהוחזקו  בשלב זה נראה שרק אלשייך ופינק

לפיהן  הצטברו ידיעות 1992לקראת סוף  .)1996, בר( החזרת הגופות תמורת של עצירים לבנונים םשחרור

 אסירים לבנונים 250 חיזבאללה דרש 1993 בדצמבר .)1996, בר(  חיזבאללהמ ישיר עם"חלה במוהישראל 

 עצירים כולל עובייד 300דרש  1995במרץ  ו)1996, פישמן(  תמורת אלשייך ופינקואת שחרור השייח עובייד

 ןרצוה  בגללהתוישראל דחתה אאולם , נוספתחיזבאללה הציע עסקה  1996ברואר בפ ).1996, פישמן(

מ נבעה מכך שישראל החליטה לוותר בנוגע "פריצת הדרך במו .)1996, גליקמן ( בעסקהרון ארדלהכליל את 

 - התעקש חיזבאללה לקבל יותר מביצוע העסקהטרם ימים ספורים  .) סלוניםראיון עם( למידע על רון ארד
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סירים א 45בסופו של דבר שוחררו . את ביצוע העסקהובכך עיכב  אסירים חיים ויותר ממאה גופות 200

אלו מספרים נמוכים בהרבה מאלו שחיזבאללה דרשו לאורך ). 1996, גליקמן( גופות 123-לבנונים חיים ו

  . מ"המו

מ הייתה ביצוע עסקה מסוג של גופות תמורת "במושל ישראל מן הנתונים עולה כי עמדת הפתיחה 

ל חיאם ובישראל וכ- בכלא אלרי הארגוןדרש את שחרור כל אסי, מצידו, חיזבאללה ). 1996, פישמן(גופות 

כאשר ) 1996, גליקמן( בעמדת ישראל  הגמשה מסוימתחלה 1996רק ביוני . ישראלהמוחזקות בידי הגופות 

שראל בצורה נדמה שבעסקת אלשייך ופינק התמודדה י. חיאם-אל לשחרר אסירים חיים מכלא הסכימה

   . שחרור אסירים חיים תמורת גופות משמעותית עם שאלת

   

  איתמר איליה 7.3

  
  ביצוע לדרום לבנון לצורך13שייטת יחידת  פשט כוח של 1997 בספטמבר 5 - ל4 -בלילה שבין ה

החלו , לאחר הנחיתה על החוף. אנצאריההלבנונית הכוח נחת מהים סמוך לעיירה . משימה חשאית

, ילוץ הכוחלאחר לחימה עזה וח. מארב של חיזבאללהנתקלו בכשלפתע , הלוחמים להתקדם לעבר יעדם

נשארה , איתמר איליה שמו, גופת לוחם אחד.  לוחמים מהכוח נהרגו ואחרים נפצעו11. התברר גודל האסון

  ). 1997, פישמן(טח ונלקחה על ידי לוחמי חיזבאללה בש

לממשלת לבנון ואמרה לה , בראשות בנימין נתניהו, בימים לאחר האירוע פנתה ממשלת ישראל

החליט חיזבאללה , משיקולים טקטיים פנימיים. זרת גופתו של איליהשהיא רואה בה אחראית להח

 1998בסוף יוני ). 1997, פישמן (מ עם ישראל להחזרת גופת איליה"לאפשר לממשלת לבנון לנהל את המו

יעקב , כ לשעבר"ראש השבהיה מ מטעם ישראל "מנהל המו. העסקה בה הוחזרה גופתו של איליהבוצעה 

   . פרי
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  :בעסקת איליהים השתלשלות האירוע -6'  מסתרשים

  

עמידה את התנאים הבאים ה מסר הצלב האדום כי ממשלת לבנון חטיפהימים ספורים לאחר ה

כל גופות אנשי חזבאללה ואמל מסירת חיאם ו-באלהעצירים הכלואים כל שחרור : לקיום העסקה

רק גופות תמורת גופות וכנה לשחרר היא מ ובתגובה אמרה כי ,ישראל השיבה בשלילה. הקבורים בישראל

    ). 1997, פישמן(

מ " ישראל סירבה אך הציעה לנהל מו. עצירים100את שחרורם של דרשה לבנון  1997בדצמבר 

, רפפורט(ם " של האו425 לנסיגה לפי החלטה קידום היוזמה הישראליתבשל מ הואט " המו,בפועל. ישיר

 של רונותעקהתתבסס על  והיא ,ילופי האסירים קרובהאמר נסראללה כי עסקת ח 1998 במרץ). 1997

אמר נסראללה  1998במאי ). 1998, גליקמן(ומסירת גופות , הכלואים בישראל ובאל חיאם, שחרור עצירים

עביר ה 1998בסוף מאי . ללה מעוניין ביותר אך חיזבא, גופות ועשרות עצירים40כי ישראל מוכנה להחזיר 

יוני בראשית  . עצירים60-  גופות ו40: ה האחרונה של ישראלתכתב ובו הצעמ, נשיא המדינה, ויצמןעזר 

  זוטרים מדי שאמורים להשתחרראסיריםתנגד לקיום העסקה בטענה כי ההצטרף ארגון אמל לתמונה וה

  ). 1998, בן ישי(בשחרור אסירים משלו גם והוא מעוניין 

 שהיו כלולים ,רים מהאסי30%שחרורם של טען כי ישראל סירבה ל, מ"מנהל המו, יעקב פרי

לא ,  כלומר."דם על הידיים"סירים בלי ישראל הסכימה לשחרר רק א). ראיון עם פרי (ברשימה הלבנונית

מחסן המחבל דופן היחיד הינו היוצא .  של ישראליםתם ופציעתםחיכאלו שהיו מעורבים ישירות ברצ
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לקראת סיום ). 1998, פישמן(גרת העסקה  ושוחרר במסשנפצע בעת תכנון פיגוע במזרח ירושלים, מקדאד

  : צוטט כאומר ו אסירים חייםשוחררושיהוא עמד על כך , מ טען נסראללה שלמרות התעקשות ישראל"המו

  

. 30ואז . 20לאחר מכן הסכימו על . תחילה ישראל לא הסכימה שהעסקה תכלול עצירים חיים"

  ). 1998, פישמן" (60 - להעד שהגיע

    

  טופי הר דבטננבאום וח 7.4
  

אלחנן ) 'במיל(מ " מגיע אל4.10.00 -הביום . תחיל בשני אירועים נפרדיםהמ בעסקה זו "המו   

כי טננבאום הסתבך בחובות , הסתבר. בכדי לבצע עסקת סמים, דובאי שבמפרץ הפרסינסיכות ל, טננבאום

טננבאום . ביצוע העסקהמספר ערבים ישראליים שכנעו אותו להגיע לדובאי ל. הימוריםבשל בעיקר , כבדים

כי בידי , ל חיזבאללה"מזכ, ודיע נסראללההלאחר שבוע וחצי . נחטף על ידי ארגון חיזבאללה ומוטס ללבנון

.  כי טננבאום אינו נמצאגילוולאחר זמן מה ,  לבדוק מי חסר בשורותיוהתחילול "בצה. 'מ במיל"הארגון אל

שחרורו של טננבאום לניסיונות בתחילה ישראל ה את שמו של טננבאום ומכאן והלאה פירסםנסראללה 

  ). 2009, ברגמן(

לבנון באזור ה שעל גדר גבול 590ל לנקודה "סיור של צהרכב   בשעות הבוקרצאי, 7.10.00-ה, בשבת

מטען רב עוצמה הופעל . כיסוי של מצלמות התצפית-אינקודה זו הייתה בעייתית עקב . הר דב לסיור שגרתי

שהגיע עד לרכב לרכב פתחה פתח ו, האותפוצצה , לגדרהתקרבה חיזבאללה ארגון ל חוליה ש. כנגד הסיור

עד מהרה .  ועדי אביטןני אברהםב,   עומר סוועד-שלושה חייליםהמחבלים הוציאו מתוכו . י"הסיור הצהל

) ת"פקודת החטיפה הצהלי" (חניבעל"  פקודת הופעלהועד ש, עט הרכב של חיזבאללה לתוך שטחי לבנוןש

  ).2000, שיפר(במקום לא ידוע ,  לבנוןבעומק ופים והחיילים כבר נמצאהחוט

אשר מכהן גם , בראשות הממשלה עומד אהוד ברק. הימים הם ימי תחילת האינתיפאדה השנייה   

 בבחירות בפברואר ניצחולאחר שאריאל שרון ,  הראשוניםומ בחודשי"המוניהל את עקב פרי י. כשר ביטחון

בין היתר עקב בקשתו של פרי להשתחרר , מ" מונה אילן בירן כמנהל המו, לראשות הממשלה2001

מ עיקש ומלא תהפוכות נוהל במשך שנתיים וחצי עד אישור מתווה "מו. מטעמים אישייםמהתפקיד 

, אלחנן טננבאום חזר לישראל. בוצעה העסקהחודשים ספורים לאחר מכן . 9.11.03-העסקה בממשלה ב

  .ר דב חזרו בארונותושלושת החיילים מהסיור בה
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  בעסקת טננבאום וחטופי הר דבים השתלשלות האירוע -7' תרשים מס

  

  

 ).2000, פרי(בראשותו של יעקב פרי מ "מו הקימה ישראל צוות ת החיילים בהר דביום לאחר חטיפ

חיזבאללה אמר כי ישחרר את החטופים רק תמורת אסירים . המטרה הראשונית הייתה לקבל אות חיים

חיזבאללה כי הוא הודיע מספר ימים לאחר החטיפה . ללא תמורה םאודות גורלנים ולא יגלה מידע לבנו
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ם "ה לצלב האדום ולאותישראל פנ, )15.10.00(תגלה כי טננבאום נחטף הלאחר ש. ם"מוכן לתיווך של האו

  ).2000, שיבי(

 להצהיר על מה על גורל החיילים מבלי מידע רצתהישראל .  החלו מגעים לעסקה2000בדצמבר 

בדבר נכונותה ישראל הודעה לחיזבאללה זמן מה העבירה לאחר .  מוכנה לשחרר בסופו של דברתהיה

 הבנה בקרב מקבלי -יאחת הסיבות לשינו.  לבנונים שנמצאים בישראל כולל עובייד ודיראני19שחרר ל

ניצחון קטן   זההיה. ן ארדשחרור רולצורך  מועילה יותראינה   החזקתם של עובייד ודיראניההחלטות לפיה

מוכנה בשלב הזה לדבר רק על הייתה  ישראל ). 2000, פרי(מ "בתמורה להתחיל מוהסכים לנסראללה אשר 

 אמר כי ,ל חיזבאללה"מזכ, נסראללה . שחרור עצירים לבנונים שבתחומה ועל גופות אנשי חיזבאללה

מפות קבלת דע על הנעדרים של ארגונו ומיקבלת , אסירים פלשתיניםשל אלפי שחרור תעקש על מארגונו 

  ). 2000, שיבי(של שדות המוקשים בלבנון 

מציע להחזיר את טננבאום חיזבאללה התפרסמה ידיעה לפיה , "חומת מגן"במהלך מבצע , 2002באפריל 

עביר חיזבאללה דרישה ה 2002ביולי ). 2002, עבאס(נין ' ממחנה הפליטים גתמורת נסיגה של ישראל

יש לציין שבפרסום זה מצוין . 27אחד מן האסירים הוא מרואן ברגותיש אסירים ביטחוניים 100לשחרור 

את שחרורם של נסראללה דרש  2003במאי ). 2002, בק(ל  טננבאום ולא של שלושת החיילים רק שחרורו ש

  ). 2003, פרי(מ הוקפא ביוזמת ישראל "וטו והמומ שרון הטיל "רה. סירבהאבל ישראל , מאות פלשתינים

ד על  והכמות תעמו,מוכנה לשחרר אסירים מעבר למה שתכננה לעשותהייתה  ישראל 2003ביולי    

זבאללה יו כי חהמתווכים טענ. מ מסיבי בתיווך גרמני" החל מו2003 באוגוסט ).2003, פרי( מחבלים 350 -כ

יהאד 'ס ומהג והכניס לרשימת המשוחררים שמות של אסירים פלסטיניים מהחמאהציב דרישות גבוהות

החליטה באותו חודש ). 2003, פישמן(מ "נאים הללו ודרשה להקפיא את המוישראל סירבה לת. האסלאמי

הסירוב לשחרר כי הבהירה אך עם זאת , )2003, פישמן" (דם על הידיים"ם שוחררו מחבלים עלא ישישראל 

  ). 2003, שיפר (אסירים פלשתיניים ולא על לבנונים חל רק על "דם על הידיים"מחבלים עם 

 על מידע אודות רון ארדסופית ויתרה  חלה פריצת דרך כאשר ישראל 2003לקראת סוף אוגוסט 

 העמידה ישראל דרישות, כי מול הדרישות של חיזבאללההעידו המתווכים הגרמנים ). 2004, יחזקאלי(

ני ועובייד ישוחררו מ שרון למשפחת ארד כי ייתכן שדירא"ודיע רה ה2003בספטמבר . קשיחות משל עצמה

, לבנונים, שחרור אסירים פלשתינים וציב דרישות שכללה , מצדו,נסראללה). 2003, שיפר(בעסקה הקרובה 

בתחילת . ישראל הסירה כל התנגדות לשחרור האסירים הפלשתינייםזמן קצר לאחר מכן . סוריים וירדנים

). 2003, שיפר(ם עובר עינויים קשים בשבי  טננבאולפיהם, בעיקר מהמתווך,  דיווחיםהגיעו 2003 אוקטובר

   . מ עקב חשש לחייו של טננבאום"מ שרון לקדם את המו"חליט רההלפי מידע זה 

                                                 
 . ח מרכזי שהורשע בישראל על ביצוע מספר רב של פיגועים" מרואן ברגותי הינו פעיל פת27
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לפיהם , נפגש עם המתווך והעביר לידיו את ההצעות הסופיות של ישראל, מ"מנהל המו, אילן בירן

נראה ). 2003, ברגמן(נשי חיזבאללה  ועשרות גופות של אמאות אסירים פלשתינים, ועוביידני ישוחררו דירא

 שהוא לא מהווה ומר של דיראני אותומכי שחרור. יראניסביב דהיה מ "בשלב זה במוהוויכוח המרכזי כי 

המליצו להתעקש על סוגיית ו שרון ארד הוא סמל ומתנגדי השחרור אמר. יותר קלף מיקוח עבור רון ארד

    ).2004, ירקוני( במקומו יםולכל היותר להציע אסירים נוספים אחר, דיראני

ודרש שחרור מאות על גורל החטופים  שום מידע לא לגלותחיזבאללה התעקש  -לגבי אות החיים

 את החיילים באופן מטושטש אךהציגה  הגיעה קלטת ממקור אנונימי ש2001ביולי .  המידעתמורתאסירים 

 הסכים חיזבאללה לקבל 2001בר באוקטו). 2001, פישמן(לא היתה ברורה אמינותה של הקלטת מידת 

, א"ראש אכהודיע  אותו חודשבסוף . אולם לא ברור האם החבילה הגיעה לייעודה, חבילה עבור טננבאום

במסיבת עיתונאים כי ההערכה היא ששלושת החיילים אינם בחיים בעקבות מידע , האלוף גיל רגב

 חללים הינםכי שלושת החיילים , איהרב הצב, ל ישראל וייס" תאקבעלאחר מכן זמן קצר . מודיעיני

  .  נסראללה אמר כי הדבר לא משנה את עמדתו). 2001, מושקוביץ(שמקום קבורתם אינו נודע 

מר נסראללה  א2003ביולי ). 2003, גליקמן(שטננבאום חי , לראשונה, הודיע נסראללה 2003ינואר ב

באמצע אוגוסט אמר שר  ). 2003, פרי(י  חיילים שגורלם לא ידוע ואזרח ח3זבאללה מוחזקים יכי בידי ח

דרישה זו אינה שחרור סיטוני של אסירים רק בתמורה למידע ו מעונייןזבאללה יהחוץ סילבן שלום כי ח

סר שמצבו  ומ, קיבל ממנו מכתב, ביקר המתווך הגרמני את טננבאום 23.8.03-ביום ה. מתקבלת על הדעת

חיזבאללה  -לגבי החיילים). 2003, בק(זבאללה ישל אנשי ח גופות שתי ישראל בתמורה לביקור מסרה. טוב

ההחלטה של ישראל להכריזם כחללים היה . האם החיילים מתים או חייםלא גילה עד הרגע האחרון 

  ). 2009, ברגמן ( בלבדעל חומר מודיעינימבוסס 

זרת החלשחרור טננבאום ובתמורה ש, 11 מול 12ברוב של , ממשלת ישראלהחליטה  9.11.03 -ב

,  סודנים3,  מרוקנים3,  סורים5,  אסירים לבנונים21,  אסירים פלסטיניים400ישוחררו , החייליםגופות 

ל בדרום "ת המוקשים של צהת שדוו גופות מחבלים ומפ59 יועברו בנוסף. בריטי וגרמני, ואסירים לובי

שהיה , סמיר קונטאררור  שח-דרישה נוספתחיזבאללה לאחר קבלת ההחלטה העלה  ).2003, אייכנר(לבנון 

מ שרון הגדיר את שחרורו "רה. 7028-בין חברי החולייה שרצחה את בני משפחת הרן בנהריה בסוף שנות ה

אזי ,  המשוחרריםברשימהייכלל  כי אם קונטאר לא  הודיענסראללה.  והיה מוכן לפוצץ את העסקהכטאבו

הודיע אילן בירן כי  2004באמצע ינואר  ).2003, אייכנר(מוחלט מ נכנס לאיפול "המו. העסקה מבוטלת

  ). 2004, שיפר(והחליט לוותר בעניין קונטאר  "ירד מהעץ"חיזבאללה 

                                                 
  . 2008 - קונטאר שוחרר במסגרת עסקת גולדווסר ורגב ב28
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  אסירים אחרים36 , אסירים פלסטינים400ישראל שיחררה .  יצאה העסקה אל הפועל29.1.04 -ב   

שת גופות רו שלווהוחז, שוחרר אלחנן טננבאום, בתמורה. גופות 59 - ו, שהוגדרו בעבודה זו כעצירים

  ). 2004, יחזקאלי(החיילים שנחטפו בהר דב 
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  ניתוח. 8
  

 עומקהמחקר את והן ) תרשימיםבטבלה וב(סקירת כלל המקרים את הן הכוללים , הנתוניםר ולא

פי הניתוח או.  המחקרבמטרה לענות על שאלתהשוואתי של המקרים   ניתוחבוצע ,מקריםה תשל ארבע

.  וכושר המיקוחהמחיר : לשתי קטגוריות מרכזיותחולקיאיכותני ו-  פרשניהינווההשוואה בין המקרים 

כיצד המחיר , האחת - לשתי שאלות משנהיש חלוקה גם כאן , כאמור. מקורה של חלוקה זו בשאלת המחקר

מ " הדינאמיקה של מואיזו מידהב -השנייה. הסופי של עסקה השפיע על המחיר של עסקה מאוחרת בזמן

וסבר בקצרה אופי הניתוח ועל הבראשית כל קטגוריה . מ מאוחר בזמן"פלוני השפיע על ההתנהלות של מו

     . במטרה להקל על הניתוח, קטגוריות נוספות-מספר תתיוצגו ה, ובנוסף, מה הוא מבוסס

  

  השפעת המחיר 8.1
  

קבעו נהמחירים שנקבע בעסקה פלונית על כי קיימת השפעה של המחיר שמן הניתוח עולה 

הינו אחד מן השיקולים ובמידה מסוימת תקדים היווה , המחיר שנקבע בעבר. עסקאות מאוחרות בזמןב

בראש ובראשונה . כבדי המשקל שמקבלי ההחלטות התמודדו איתם בהקשר של עסקת החזרת חטופים

כי המחירים שנקבעו בעבר ,  אישים אלואין חולק בין. מ"ניתן ללמוד זאת מהתייחסויות מנהלי המו

נושא , ואיתו גם מקבל ההחלטות, מ"כל מנהל מו. מ"השפיעו על העסקה הרלוונטית שבו הם ניהלו את המו

ניתן לזהות קו עלייה מסוים , שנית.  ואת תוצאות העסקאות שהתרחשו לפני כן, על גבו את תקדימי העבר

 ועד )1968 (עסקה הראשונה של חטיפת מטוס אל עלמההחל , במחיר שישראל שילמה לאורך השנים

 ,ולא ניתן ,קשה לאמוד את מידת ההשפעהחשוב לציין כי , יחד עם זאת .)2008 (גולדווסררגב ועסקת ל

המורכבות של עסקאות עקב . חד משמעיותמסקנות לכמת אותה למספרים או ל, בנתונים הקיימים

או מכריע לעלייה עצמאי גורם בעסקאות העבר הוא  מסובך לקבוע מפורשות שהמחיר, חטופיםלשחרור 

 :   להלן יוצגו מספר תתי קטגוריות שיקלו על הניתוח.במחיר

  העסקאות הראשונות שש -)העסקאות הראשונותשש (עסקאות מסוג של חיים תמורת חיים 

נעמוד על העלייה במחיר . שביצעה ישראל להחזרת חטופים היו מהסוג של חיים תמורת חיים

  .  מ"ווה עסקאות אלו ואת ההתייחסויות של מנהלי המושמל

  האחרונות העסקאות שש ב-)שש העסקאות האחרונות(עסקאות בהם ישראל קיבלה גופות 

שני סוגים של נבחנו , במסגרת זו.  חייליהשלגופות שיחררה ישראל אסירים וגופות תמורת 

ת קטגוריה זו תנותח גם עסקת במסגרת ת.  וחיים תמורת גופותפות תמורת גופות גו- עסקאות
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 של כלל פיגועי המיקוח , עבור מחקר זהבוצעה ש,סקירה מקדימהמתוך  -פיגועי מיקוח בישראל 

 . לשאלת המחקרהנוגעת עלתה תובנה מעניינת  )הן התבצרות והן חטיפה(שראל בי

 בתת .  אופי הכיסוי התקשורתינוחקרי המקרה היבחירת  אחד הקריטריונים ל-כיסוי תקשורתי

  .  והנוגעות לשאלת המחקרקטגוריה זו יועלו מספר מסקנות שקשורות בכך

  

  )אות הראשונותשש העסק(עסקאות מסוג חיים תמורת חיים  8.1.1

 
מסווגות שכולן ) הראשונות בתולדות ישראל(סיימה סדרה של שש עסקאות ) 1985 (בריל'עסקת גי

מלמד כי , עציריםששולמו בעסקאות ללא  יםהמחירהמתאר את , 2' תרשים מס .חיים תמורת חייםכ

לא חצו את  ,)1983( ח"פתעסקת ה עד )1968 (על-אל מטוס חטיפת, נותוהראש העסקאות בחמש המחירים

, )1968 (על-אל(בשלוש העסקאות הראשונות , יתרה מכך. מחיר של מאה אסירים תמורת חטוף אחדה

TWA) 1969 (ורוזנווסר) 1979(עסקת עמרם . נחשב יחסית נמוךעל כן ו 20 -מעל להמחיר לא עלה ) )1970 (

התייחס  שמואל תמיר.  מחבלים תמורת חטוף אחד76 -עד אז היחסית ה הגבוהמחיר בשל חריג מהווה

  :תוך שהוא מנסה להסביר את הסיבות למחירים שנקבעו, לסוגיית המחיר בעסקאות המוקדמות

   

מתוך ,  במיוחד בעקבות מלחמת יום הכיפורים-הקושי העיקרי נעוץ בכך שממשלות ישראל"

 שהבליטו את הרגישות היהודית הטבועה בכך חשפו עקב אכילס ישראלי -תחושת אשמה כבדה

שיחררה ישראל , 1968הדבר החל כאשר בקיץ .  עמוק לגורלו של כל אדם הנתון בשביבנו

... יר'תמורת חטופי מטוס אל על שנחטף לאלג, אסירים שנידונו כדין על ידי בית משפט ישראלי

והדבר ילך , טענתי שתהיה זו ראשיתה של בכיה לדורות. את ההתנגדות לחילופיםאז הבעתי 

  ). 1992, תמיר" (בכל פעם לנקודה נמוכה יותר,  מאז הדרדר המצב...ויחמיר

  

 העסקה שקדמה לעסקה זו .1983ח בשנת "מ בעסקת הפת"המוצוות  למנהל ,כאמור, ונהמ תמיר

והיה לו ברור כי , עסקת עמרם יצרה תקדים בעייתי מבחינת ישראל, לדעת תמיר. הייתה עסקת עמרם

  :  בגלל עסקה זול יהיה גבוההמחיר שייקבע בעסקה אותה הוא מנה

   

. מצאתי מציאות והווי שנקבעו קודם לכן ושמהם לא היה אפשר להשתחרר, בבואי לתפקיד"

. יבריל עבור עמרם' מחבלים מארגונו של ג76הובאה הצעה לשחרור , ממשלת בגיןבתקופת 

ושלומם  שלמותם ,חשבתי שטובתם... הייתי בוועדת השרים לענייני בטחון והתנגדתי לעסקה 
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ההחלטה , לדעתי. של חיילים רבים מאוד בעתיד וגם אזרחים תלויה בהכרעה שלנו עכשיו

לפיהם ידע כמה אפשר , בריל כאות וכקריטריון לאפשרויות במשא ומתן לעתיד'נתפסה בעיני גי

 1968 - המשך השגיאה מ, זו הייתה שגיאה. תמיד תוך העלאת המחיר, לדרוש בעבור שבויינו

   ). 1992, תמיר("

  

כיהן לצידו של יצחק רבין וגם , מלווה שנים ארוכות את עסקאות השבוייםהעיתונאי , איתן הבר

  : הוא את עסקת עמרם כמשפיעהאף בשלל תפקידים מזהה 

  

זו הייתה הפעם הראשונה . הייתה החזרת השבויים בעסקת עמרם, מבחינתי קו פרשת המים"

, מה שנקרא דם על הידיים,  במעשה רצחכל מי שהשתתף. שרוקנו את בתי הכלא מרוצחים

כל אחד שצריך לקבל החלטה ... עד פרשת עמרם התעריף היה בערך אחד לאחד ... שוחרר אז 

וגם עסקה , שבעסקה הזו זה היה אחד לאחדאם אתה שומע . ד מה היו התקדימיםשואל תמי

סקה אחת זה אבל אם אתה שומע שבע. גם אני אלך על אחד לאחד, אומראז אתה , לאחר מכן

כ אחד מול "ואח, כ אחד מול ארבעים"ואח, כ אחד מול שניים עשר"ואח, היה אחד מול אחד

  ). ראיון עם הבר" (זה בוודאי אחד השיקולים, אני אומר לעצמי. שמונים

  

שניתוחה הוא מעט יותר יותר  )1983 (ח"סקת הפתעהיא , לאחר עסקת עמרם, העסקה הבאה  

 לפני עסקת עמרםצב דומה למה, 16.33 הינו  ללא עציריםח"ל עסקת הפתהמחיר ש, מחד גיסא. מורכב

 משוחררים 800 כמעט -לעומת זאת המחיר כולל העצירים הוא גבוה. ) שלוש העסקאות הראשונות-קרי(

הרי , מחבלים ששוחררו מהכלא הישראליבולא , מכיוון ומדובר בעצירים ששוחררו מאנצאר. לחטוף

 עצירים של מסיבי שחרורזאת בנוסף לעובדה כי . מנה את משמעות העסקהשהמחיר הגבוה לא משקף נא

לבנות היא שלא ניתן , מחקרהאחת ממגבלות . נידון לא אחת בקרב מקבלי ההחלטות בעבר אנצארמחנה מ

, מחד. ח היא במידה מסויימת דואלית"ההתייחסות לעסקת הפת, לכן. מדד משוקלל של אסירים ועצירים

ומאידך המחיר עם עצירים , אינו שונה משמעותית מזה ששולם בעסקאות שקדמו לוהמחיר ללא עצירים 

  .  ח"עשוי להעיד במידה מסוימת על השפעת עסקת עמרם על עסקת הפת

 משוחררים תמורת  חטוף 383.33( של המחירים  מהווה למעשה מעין שיא)1985 (יבריל'עסקת ג  

, של שמואל תמירמ "חבר צוות המויבריל ו'ח וג"הפתן עסקאות א בזמ"ראש אכ, עמוס ירון. עד אז) אחד

  :יבריל'ל עסקת גנשאל כיצד העסקאות הקודמות השפיעו ע

    

  אני חייב:ולכן אמר, שמע שהוא השיג ככה, שהיה בויכוח עם ערפאת, יבריל'ג. כאן נכנס האגו"

ובוודאי , תוושל איך כל אחד מהם ייראה מול צאן מרעי,  יש פה עניין של תדמיות.להשיג יותר

  ).ראיון עם ירון" (יבריל על פני העסקה הקודמת'א יתרון לגושה שזה נתן איזו
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  :יבריל אמר ירון'ח השפיע על התוצאה הסופית של ג" האם המחיר שנקבע בעסקת הפתהלשאל

  

ואז . הלחץ על הדרג הפוליטי רק הלך וגבר, ברגע שהסתיימה עסקה אחת ועדיין נשארו אנשים" 

והיה . כל הדברים האלו הביאו לידי זה שצריך לסיים את הפרשייה. ור עם חזי שיהופיע הסיפ

 ואי אפשר יהיה לרדת במחירברור לכולם שבשביל לסיים אותה צריך לשלם את המחיר 

להחליט שאנחנו לא עושים את הדרך שלנו היחידה לא להיקבע למחיר היא .. .)ג. א-הדגשה שלי(

  .)2009, ראיון עם ירון( "העסקה

   

תייחס לסוגיית המחיר וקבע כי לא הייתה ה, יקותיאל מור, מ של תמיר"חבר נוסף בצוות המו

  :  וכבר שילמנו בעבר מחירים דומיםברירה

  

. זו טעות. הנקודה שבה התחלנו להתקפל, אני יודע שכולם ראו בעסקה הזאת אם כל חטאת"

, אם לא היינו מסכימים, ניתש. לא הייתה זו הפעם הראשונה שבה שילמנו מחיר כבד, ראשית

  ).   109, 2009, ברגמן (ספק רב אם החיילים האלה היו חוזרים הביתה וראה מקרה רון ארד

  

יבריל לא יכול להרשות עצמו להסכים 'גכי יבריל אמר 'ח וג"בעסקאות פתהאוסטרי המתווך 

 אמר לאחר ביצוע ,יןרביצחק , שר הביטחון). 1985, בן פורת (יותר מזה ששולם לערפאת נמוךלמחיר 

  :יבריל השפיעו מאוד על המחיר'העסקה כי המחירים הכבדים ששולמו לפני עסקת ג

  

אין זכות מוסרית לומר לחייל . אין ספק שהמחיר כבד אבל זה היה הנוהג מאז הקמת המדינה "

 4700 חיילים 6 נתנו לערפאת תמורת 83בנובמבר ... ולמשפחה שיירקב בכלא כי המחיר כבד

לכן היה ברור לי שתמורת . בכך נקבעו אמות מידה ברורות.  מחבלים בישראל98ים ועוד עצור

מאחר שלא נותרו פלסטינים . יבריל נצטרך לשלם מחיר גבוה'שלושת שבויינו שנמצאו בידי ג

 בשחרורם של ...המחיר היה גבוה. ואכן כך היה. היה לי ברור שהמחיר יהיה כבד, באנצאר

יש .  במדינת ישראלושנקבע, אין כל שינוי בנורמות,  השבויים3ורת למעלה מאלף מחבלים תמ

  ). 1985, עמיקם( "אך הוא לא פגע בנורמות, אמנם שינוי ביחס המספרי

   

בשבי ארגון אמל  שנפל, מ להחזרת הנווט השבוי רון ארד"יבריל התקיים מו'לאחר ביצוע עסקת ג

השפיע על מקבלי  ,יבריל'שילמה ישראל בעסקת ג שגבוה המחיר הכיטענה קיימת . 1986הלבנוני בשנת 

תימוכין לכך . לבצע עסקה לשחרור רון ארדמלקבל את ההחלטה , ובראשן שר הביטחון רבין, ההחלטות

  :ניתן למצוא באמירותיו של איתן הבר
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יבריל שגרמה לו לסרב בתקיפות 'לא פעם ולא פעמיים שאלתי את רבין אם היתה זו עסקת ג" 

, אם תשאל אותי. הוא סירב בתוקף להודות בכך. ראשוני שנדרש תמורת רון ארדכזו למחיר ה

או , אשם גדולההוא נשא על גבו תחושת . אומר שאשים ידי באש אם לא זו הייתה הסיבה

  ).150, 2009, ברגמן ("לפחות אחריות כבדה

  

עסקת  בדבר אי ביצועההחלטה בריל השפיעה על 'גם עמוס ירון סבור כמו הבר שעסקת גי

  :ארד

    

אז אתה חורק שיניים ואם אין כללים ואין , כשברור לך מראש מה הולך להיות הכיוון הכללי"

זה מה שהשפיע על רון , אגב. אז השמיים הם הגבול, נורמות מה שאנחנו מנסים עכשיו לתת

תע נוספת ולכן נר,  הדרג הפוליטי לא היה מוכן לביקורת...בגלל הביקורת. לכיוון ההפוך. רדא

למשל בעסקת אלשייך , העסקה השפיעה על התשלומים ששילמנו אחר כך, וגם אחר כך. מהעניין

  )ראיון עם ירון( "דבר שנחצה והיה לא נכון לעשותו. על סוגיית גופות תמורת חיים, ופינק

    

אולם , בגדר השערה בלבד  נותרהיבריל על אי קיום עסקת ארד'גהמחיר הגבוה בעסקת ת השפע   

או לחילופין , מחיר של עסקה עתידיתבעסקה פלונית משפיע על לפיה מחיר התובנה דד את ויה לחעשהיא 

היא שבמקרים של חטיפות המדינה , אחת מהנחות המחקר, כזכור. עסקה בכללהחלטה לא לקיים על 

  .  או לא לבצע את העסקה בכלל, תיאלץ לשלם מחיר כלשהו

בעסקאות הראשונות . ניתן לראות עלייה במחירם בעסקאות מסוג של חיים תמורת חיי, לסיכום

 הגבוה זהובחלוף השנים המחיר האמיר עד , )אחד תמורת אחדמחיר של בחלקם אף (זוהו מחירים נמוכים 

השפעה בין מחיר בעסקה פלונית לעסקה העלייה במחיר עשויה להצביע על . יבריל'עסקת גשנקבע ב

מ מעידים שמחירי עסקאות העבר השפיעו על "נהלי המו כמו כן מ. בסוג זה של עסקאותמאוחרת בזמן

  .  המחיר של העסקה שאותה ניהלו

  

  )שש העסקאות האחרונות(עסקאות בהם ישראל קיבלה גופות  8.1.2
  

 כל שש העסקאות ,למעשה.  קיבלה ישראל גופותהןביבריל החל רצף של עסקאות 'לאחר עסקת ג

לגבי שלוש . שבה הוחזרו גם גופות וגם חטוף חי, נבאוםלמעט עסקת טנ, שלאחר מכן כללו החזרת גופות

קשה לאמוד את , ))1998(ואיליה) 1996(אלשייך ופינק , )1991(אסעד (העסקאות הראשונות להחזרת גופות 

של משום שהעסקאות הקודמות היו מסוג , הןאו כל עסקה אחרת שהתבצעה לפני, יבריל'השפעת עסקת ג
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נתפס בקרב מקבלי ההחלטות , להבדיל משחרור אסירים חיים, ר גופותששחרו, נדמה. חיים תמורת חיים

  :יעקב פרי סבור כך. והציבור כקל יותר

   

 שעם גופות היא, ולפי דעתי זו אווירה שנושבת גם היום, האווירה שנשבה, לגבי החזרת הגופות"

עסקה קלה זו , דאות שהם מתיםכלומר חיילים שאתה יודע בוו, א אם זה רק גופות"ז, קל יותר

איזו שהוא , עסקה שבסופו של דבר לא תיצורב מדובר, לגבי מסירת גופות של מחבלים. יותר

דעת הקהל הייתה מעדיפה  ...כמו שמחבלים חיים יוצרים, זעם ציבורי או ביקורת ציבורית

ראיון עם " (יש בזה הגיון.  אסירים חיים2מאשר , תמורת חייל, להחזיר עשרת אלפים גופות

  ). פרי

  

וייתכן כי , הטרור למעגל לחזור ויעש מחבלה -כבדות משקל השלכות יש חיים מחבלים לשחרור 

קיימת גם . הבאה בעסקה צפויים להשתחרר שהם בידיעה פיגועים לבצעאחרים  מחבלים ימריץהשחרור 

ים ואי ריצוי עונשו עקב החלטה מדינית ולא בדרכ, פגיעה בעיקרון המשפטי של ענישת המחבל על מעשיו

  . מסירת גופות תיתפס כפחות קשה, לכן. המשפטיות המקובלות

בעסקת אלשייך ופינק כשבוחנים את סוג העסקאות שמוגדרות גופות תמורת גופות מגלים כי 

מגמת הירידה ממשיכה גם בעסקת . 40גופת ישראלי ובעסקת איליה תמורת  גופות מחבלים 61.5הוחזרו 

 99.5 ואילו בעסקת רגב וגולדווסר כבר הוחזרו  גופות לאחד19.66 שבה הוחזרו,  וחטופי הר דבטננבאום

חזקה דיה  אינדיקציה ים מהווהמספרים בכל מה שקשור לגופות אינםנדמה ש. גופות לגופת ישראלי

ונראה כי , בזמן מאוחרת עסקהשל  מחיר על תפלוני עסקהשל  מחירלקיומה של השפעה כלשהי בין ה

הסיווג  יצר למשל שבו במובן תקדימים מייצר אינו גופות תמורת גופותשל סוג העסקה ב במספרים העיסוק

  . חיים תמורת חיים של

חיים מסוג של עסקאות נוגעת ל,  לעסקאות החזרת גופותיחסהסוגיה המשמעותית יותר ב, אם כך

התאפיינו בשחרור ) 2008(ועד רגב וגלודווסר ) 1991(מסמיר אסעד (כל שש העסקאות . תמורת גופות

יעקב פרי . מעט שונהבאופן שך משתסווג בה, להוציא את עסקת טננבאום, אסירים חיים תמורת גופות

כי ישראל מעולם לא גיבשה קריטריונים ברורים לפיהם היא לא משחררת אסירים חיים תמורת אמר 

  :גופות

    

של ן  לא קריטריו.קריטריונים, וזה נכון לרגע זה, לא קבעה מעולם, מדינת ישראל כממסד"

 למעשה הדברים נשארו .לא מדד של כמה אסירים מול שבוי חי או נעדר, גופות תמורת גופות

" של הדרישות שאתה מקבל מהצד השניבתחום הגמיש והאלסטי , וכך הם עומדים גם היום

  .)ראיון עם פרי(
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לקיום שה בדרימ להחזרת אלשייך ופינק ואיליה "את המועולה כי ישראל החלה , לפי העיתונות, אולם

, בעסקת סמיר אסעד, זאת ועוד). 1998פישמן , 1996, פישמן, 1996, בר(גופות תמורת גופות עסקה מסוג של 

כאשר דחתה , שחרור מסיבי של אסירים חייםדרישה לישראל סירבה ל, הראשונה שבה הוחזרה גופת חייל

 בעסקת אלשייך ). 1986, עמיקם( מחבלים חיים 50סמיר אסעד בעבור הצעה לשחרור גופתו של  1986ביוני 

 תבעסק). 1996פישמן (ים חיים לשחרר אסירהסכימה ומ "רק לקראת סוף המוהתגמשה ישראל ופינק 

הוא קיבל אסירים חיים , אמר נסראללה כי למרות התעקשות ישראל לשחרור גופות בלבד, כזכור, איליה

   ). 1996, גליקמן(

29  )1991 (עסקת אסעדב . בעת קבלת גופותריםעצי לשחרור מחבלים שחרור ביןלהבחין יש 

ואיליה ) 1996 (בעסקאות אלשייך ופינק.  בתמורה לגופת אסעדש"יו טחילש מחבל של חזרתו התאפשרה

 שוחרר מחבל )2007 (בעסקת דוויט. ) בעסקת איליהנכההמחבל הלמעט ( שוחררו עצירים בלבד )1998(

ניתן . תמורת גופה אחת מחבלים 2.5 שוחררו )2008(רגב  וואילו בעסקת גולדווסר, כפי שקרה באסעד, אחד

הויתורים כי , ניתן גם להסיקייתכן שו, )ם תמורת גופותימחבלים חי (לראות מעין קו עליה בפרמטר זה

 גולדווסרדוויט ות או חיים בעסקאות אלשייך ופינק ואיליה השפיעו גם על עסקעציריםשנערכו בשחרור 

השינויים  עקב, יחד עם זאת. תמורת הגופות, ולא רק עצירים, מחבלים בכך ששוחררו בהם כבר ורגב

 לגבי רצון משביעות מסקנות סיקלה קשה, בעמימותלוקה  דוויט שעסקת העובדהעקב ו, במחירמינוריים ה

   .קריטריון זה

, שש עסקאות אלונוגע ל השפעת המחיר על עסקאות מאוחרות בזמן בבדברתמונה השלמת הל

מ באותה תקופה בהתייחס להשפעת תקדימים מהעבר על "ר התבטאויות של מנהלי המומספלהלן יובאו 

  : מ בעסקאות סמיר אסעד ואלשייך ופינק אמר"המוצוות מנהל , סלוניםד "עו. העסקה שלהם

  

אין ספק שביחסים בין מדינות לבין מי שעומד מולה לתקדימים יש משמעות והשאלה היא איך "

 זה ,תשמע, מדי פעם מסביר לצד השני, ה ומדי פעם שובר אותאתה לוקח את המשמעות הזאת

  ).סלוניםראיון עם  ("פה אין תקדימים, לא בית משפט

    

התייחס , מ להחזרת איליה"מ להחזרת אלשייך ופינק ואת המו"שניהל את סוף המו, יעקב פרי

  :מ" על גב מנהל המו תמידיתלסוגיית התקדימים בעבר וקבע כי הדבר הינו מעמסה

   

, מלחמת השחרורדרך , ח"מהפלמ,  ובשבויים מלאה בנעדריםמדינת ישראלההיסטוריה של "

אתה סוחב . מיהםעד היום המון צעירים שהגיעו מהאונייה ונסעו לקרב לטרון ולא יודעים שבה 

                                                 
רים שעל פי רוב ישבו בכלא ואילו עצירים הם אותם אסי, מחבלים הינם אותם אסירים שנשפטו בישראל וישבו בכלא הישראלי,  כזכור29

  . לבנוני או בשטח לבנון
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אתה לא . ואתה גם בכל זאת מסתכל על מה עלול לקרות .היסטוריה ארוכה של דברים שקרו

... וכל היתר מסביב הוא לא שייך, החטוף המשימה היא להחזיר את - ומרשאתה א, עובד בבועה

עסקאות קודמות ותקדימים הייתה בפירוש ל, מבחינתי. אני יכול להגיד לך באופן חד משמעי

  .)פריראיון עם ( "קאין לי בכלל ספ, השפעה מרחיקת לכת

  

ינק ואיליה אינו גבוה פרי הודה שהמחיר ששילמה ישראל עבור החזרת אלשייך ופ, יחד עם זאת

  :יבריל'גששולם בעסקת משמעותית יחסית למחיר 

    

זהו , ת של עשרותבריל כל מספר שהוא ברמו'אחרי גי. יבריל'אנחנו מדברים אחרי ג, תראה"

. פרופורציוניהדברים הם איך שהם באופן ,  במשאים ומתנים מן הסוג הזה.אפקט פסיכולוגי

 אתה משחרר אלפים, יקורת גדולה על ההתנהגות שלהם חיילים שהייתה ב6מצד אחד עבור 

אתה ,  במילוי תפקידםכ עשו את תפקידם ונהרגו"שבסה, ים חייל2 ועבור .)ג. א-ח"עסקת הפת(

  ).  פריראיון עם )" (ג. א-אלשייך ופינק (מחזיר כמה עשרות

  

בה שולבו למעשה  משום שסיווג עסקה זו מורכב. עסקת טננבאום לניתוח הינההעסקה האחרונה 

קיבלה בתמורה ו,  והן גופות)מחבלים ועצירים(הן אסירים חיים ישראל שיחררה . כל סוגי העסקאות יחד

 .סווג את העסקהיש לעל בסיס איזה מפתח , עולה השאלה. ופות של שלושה חייליםגו) טננבאום(אזרח חי 

י סוגי לשנ) ולו של המחברעל פי שיק(באום חולקה עסקת טננ, בהיעדר תשתית תיאורטית ראויה בספרות

,  כלומר.פות תמורת גופותווג) עם הסיווג הרלוונטי של עצירים ומחבלים( חיים תמורת חיים - עסקאות

ואילו תמורת החזרת שלושת גופות החיילים ,  מחבלים ועצירים יחד436תמורת החזרת טננבאום שוחררו 

, כי אם היה מדובר בהחזרת גופות בלבדהסיבה לחלוקה זו היא הסברה .  גופות של מחבלים59הוחזרו 

ומכיוון שלא ניתן לדעת כמה . ישראל הייתה משלמת בדומה לעסקאות אלשייך ופינק ואיליה שקדמו לה

    . הוחלט לסווג את החזרת טננבאום לפי סיווג של חיים תמורת חיים, עצירים היו משוחררים

 לאחר באהעסקה הוה למעשה את העסקת טננבאום מהו, חיים תמורת חייםהסיווג של מבחינת 

 436בעסקת טננבאום שוחררו . ) אחדחטוףתמורת ם מחבלי 383.33המחיר היה כאמור (יבריל 'עסקת ג

עסקת מחיר ביבריל היוותה מעין תקדים ל'שעסקת גוייתכן , מדובר בעלייה במחיר. אסירים לחטוף

הן בגלל ,  כלשהי מעסקה קודמתעה קשה להניח השפ-'גופות תמורת גופות' מבחינת הסיווג .טננבאום

 אינדיקציה טובה ,כאמור לעיל, והן בגלל המסקנה שכמויות הגופות אינן מהוות) 19.66(המחיר הנמוך 

  .לתקדימים כאלו או אחרים

הם היו בהן מ היא שבכל העסקאות "נקודה מעניינת נוספת שהתגלתה בראיונות עם מנהלי המו

.  במפורש שהמחיר שייקבע בעסקה שלהם תשפיע על עסקה עתידיתהם לא ציינו, מ"מוניהול האחראים ל

תשובה אפשרית לשאלת הוות עדות לליכול דבר ש(, הם לקחו בחשבון את המחירים שנקבעו בעברכלומר 

 55



הווה . אך כמעט ואין התייחסות להשפעה שתהיה לעסקה זו על עסקאות עתידיות, )הנדונה כאןהמחקר 

היא לגרום לעסקה לא להיגמר בצורה כזו שתשפיע לרעה , מ" מנהלי המוגם אם אחד השיקולים של, אומר

   . עולה באופן מפורש בשיקוליהםאינו הדבר , על עסקאות מאוחרות בזמן

אין למחיר של עסקה פלונית השפעה , של גופות תמורת גופותמסוג נדמה שבעסקאות , לסיכום

 מחוסר החשיבות שמיוחסת אצל מקבלי זה נובע בין היתר. עסקה מאוחרת בזמןהמחיר בכלשהי על 

ניתן לזהות עלייה , בסוג העסקאות של חיים תמורת גופות, אולם. ההחלטות למספר הגופות שיוחזרו

. אלשייך ופינק ואיליה, לאור הממצאים של עסקת אסעד, אחרתהשפעה בין עסקה אחת לכך גם מסויימת ו

בעסקת רגב וגולדווסר מעידה על השפעה כלשהי ) להבדיל מעצורים( מחבלים לגופה 2.5גם השחרור של 

  .  ועלייה במחיר

  

  פיגועי מיקוח בישראל 8.1.3
  

להאיר באור מסוים את המסקנות על השפעת עשויה , עולה מן המחקרהסוגיה כללית נוספת 

 ודרך  את גישתהמשנה  פלוניתכאשר מדינה, לפי הספרות המחקרית. המחיר על עסקה מאוחרת בזמן

חלה , )מדיניות קשיחה(אמצעים למיגור התופעה ונוקטת ב, סוג פיגוע טרור מסויםמול התמודדותה 

  . וארגון הטרור החל לבצע סוג אחר של פיגוע טרור באופן משמעותיהפחתה בכמות הפיגועים מסוג זה

30  חפיגועי מיקו ביצעו ארגוני הטרור 70 - בשנות ה.  בישראל המיקוחיפיגועכלל סקירת עלה ב ןממצא מעניי

צבאי מבצע ל יצאהו ,מ"א ניהלה מוול, ישה קשיחהבגישראל נקטה בתגובה לפיגועים אלו . מסוג התבצרות

החריגים . גם במחיר של אובדן חיי אדם, ניסיון לשחרר את בני הערובהבלהשתלטות על החוטפים 

סיקו ארגוני הפ, לקראת שנות השמונים .הן נסגרה עסקה ב,נותו היו חטיפות המטוסים הראש לכךםיהיחיד

 )1988 -ב" אוטובוס האימהות"למעט פיגוע (הטרור כמעט לחלוטין את פיגועי המיקוח מסוג התבצרות 

  . 31 באופן מכווןלא חזרו ארגוני הטרור לדפוס פעולה זה) 2010שנת (ועד לכתיבת שורות אלו , מאזו

ועי מיקוח מסוג פיגכמעט אך ורק ביצעו ארגוני הטרור , )1979 -עסקת עמרם(מסוף שנות השבעים 

חשוב .  ברצח החטופים החטיפות הסתיימוויתר, בעסקאותהסתיימו החטיפות מרבית . חטיפות בלבד

משום שארגוני וזאת  .מוגדרת חטיפה לפי הסיווג התיאורטי של עבודה זו, לציין שגם חטיפה שנגמרה ברצח

. לוצים הם נאלצו להרוג אותובגלל אי, אולם. מ"החייל במטרה לנהל עליו מו/הטרור חטפו את האזרח

                                                 
 .  סקירת כלל פיגועי המיקוח נעשתה בראשיתו של מחקר זה ונועדה לחדד את שאלת המחקר ונושא העבודה30
רק עקב . ארגוני הטרור התכוונו לחטוף את החייל ולבקש תמורתו שחרור אסירים, עקרונית.  נחטף החייל נחשון וקסמן1994 בשנת 31
האירוע , בגלל הידיעה על מיקומו של וקסמן. שגת מידע מודיעיני הצליחה ישראל לגלות היכן מוחזק וקסמן ויצאה למבצא צבאי לחילוצוה

ראה נספח (כך קרה גם עם חטיפת נהג המונית אליהו גוראל . למרות הכוונה המקורית של ארגון הטרור, מסווג כהתבצרות ולא כחטיפה
  ).  'ג
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, 'ג בנספחמצויה ) צבאי או חטוף הרוגמבצע , עסקה(ותיהם רשימת כלל פיגועי המיקוח בישראל ותוצא

 נושא זה של הפסקת פיגועי המיקוח מסוג התבצרות ומעבר .שתוארה לעילוניתן לראות בבירור את המגמה 

  . ראוי למחקר בפני עצמו, חטיפותביצוע פיגועי ל

לאורך עלייה לשרטט מגמת ניתן  הןלגבי,  של עסקאותןשמחירלהצביע על כך נה לעיל עשויה התוב

העובדה , כלומר. משפיע במידה זו אחרת על הרצון והמוטיבציה של ארגוני הטרור להמשיך ולחטוף, השנים

של  ביצועהובילה את ארגוני הטרור לנקוט רק ב, שישראל הפעילה מדיניות קשיחה בפיגועי התבצרות

יה ההדרגתית בגובה המחיר שהסכימו ממשלות יוהעל לאורך השנים  החטיפה המשך פיגועי.פיגועי חטיפה

עשויה להוביל למסקנה כי בראייתם של ארגוני הטרור הם נוחלים הצלחה ,  החטופיםתמורתישראל לשלם 

   . דפוס זהבסוג פיגוע זה ולכן ממשיכים 

, ר עברו מביצוע של פיגועי התבצרות לפיגועי חטיפההמגמה בישראל לפיה ארגוני הטרו, לסיכום

 להעיד על השפעה של המחיר והויתורים העשוי, וממשיכים לאורך תקופה להתמיד בסוג זה של פיגועים

   .    מסקנה זו עולה בקנה אחד עם הספרות בתחום. שישראל עושה בעסקה פלונית על המחיר בעסקה הבאה

   

  כיסוי תקשורתי 8.1.4
  

, על פי התיאוריה. כיסוי התקשורתיית היהיא סוגאת הדיון במחיר שעשויה להאיר  וספת נסוגיה

תהיה השפעה גדולה במקרים אלו לכן . נמוך יותר כושר המיקוח של ישראל ,במקרים בהם יש סיקור גבוה

ק יתוח שנעשה בפרממצאי אופי הכיסוי התקשורתי בעסקאות השונות על פי הנלהלן . המחירעל גובה יותר 

  ):'בנספח איק נערך מהניתוח המע(בחירת המקרים 

  

   כיסוי תקשורתי של העסקאות-4' טבלה מס

  32כיסוי תקשורתי
  גבוה  נמוך

1. TWA- 69  
2. 

1. TWA33- 69  
  71 -שמואל רוזנווסר  83 -ח"עסקת הפת .2
  85 -יבריל'עסקת ג .3 79 -אברהם עמרם .3
 04 -ם וחטופי הר דבטננבאו .4 91 -סמיר אסעד .4
  .5 96 -אלשייך ופינק .5
 98 -איתמר אליה .6
  07 -דוויט .7

  08 -גולדווסר ורגב

                                                 
כמו כן המספר בסוגריים מציין את השנה של . לא נכנסה לכיסוי התקשורתי משום שלא היה מחיר קודם בזמן) 1968(על – עסקת אל 32

  . מועד ביצוע העסקה
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  כיסוי תקשורתי גבוה

טננבאום וגולדווסר , בריל'עסקת גי, ח" פת-ניתן ללמוד כי התיאוריה מתאימה לארבעה מקרים

.  ישנה השפעה של תקדימי העברכיו, בכל המקרים הללו קיימת עלייה במחיר לעומת עסקה קודמת. ורגב

ועסקת עמרם ,  הגבוה תרם ככל הנראה להחלשת כושר המיקוח של ישראלהכיסוי התקשורתי, רוצה לומר

  ).  1985(יבריל 'ח השפיעה על עסקת ג"ועסקת הפת, )1983(ח "השפיעה על התוצאה בעסקת הפת) 1979(

אולם בהשוואה )  מחבלים לחטוף17.75(מאופיינת מחד במחיר שהוא יחסית נמוך  TWAעסקת 

עסקה זו אינה חד , גם בסוגיית הכיסוי התקשורתי. דובר בעלייה מ)1.33 ,על- אל (עסקה הקודמתל

בגלל המורכבות של המחיר והכיסוי . חלק מן הקריטריונים שלה גבוהים וחלק נמוכים. משמעית

עסקת הכיסוי התקשורתי על המחיר בנדמה שקשה להגיע למסקנות בנושא ההשפעה של התקשורתי 

TWA .  

  

  י נמוךתכיסוי תקשור

בכל . איליה ודוויט נראה שהתיאוריה מתאימה, אלשייך ופינק, אסעד, רוזנווסר עסקאותלגבי 

העסקאות הללו הכיסוי התקשורתי היה נמוך וגם המחירים שנקבעו בסופו של יום היו יחסית נמוכים 

וכך גם ,  שהקדימה אותהTWAנראה שעסקת רוזנווסר לא הושפעה מעסקת , כמו כן). ראה ניתוח לעיל(

כי בעסקת אסעד היה מדובר על החזרת , יש לזכור. יבריל' שנים לאחר עסקת ג6שהתרחשה , עסקת אסעד

נדמה שגם בעסקאות אלשייך . ולכן יש להיזהר עם השוואה זו, יבריל שהיה מדובר בחיים'לעומת ג, גופות

  . עה של המחיר הקודם הייתה יחסית קטנהפופינק ואיליה ההש

בעסקה . ינה תואמת את התיאוריה היא עסקת עמרםיחידה שאעסקה המכל העסקאות נראה שה

תקופה בה יחסית ל,  היה גבוה)76 (המחיר שנקבע בה, לעומת זאת. זו הכיסוי התקשורתי היה נמוך

והיה ניתן לצפות שבעסקת , )1(המחיר היה נמוך מאוד ) רוזנווסר(בעסקה שקדמה לה , כמו כן. התרחשה

לאור העובדה שהכיסוי התקשורתי לא הוריד את כושר ת גם יעמרם יהיה ביטוי למחיר הנמוך יחס

על החריגות של עסקה זו וייתכן ויידרשו כלים שונים בכלי הניתוח במחקר זה לא ניתן לענות . המיקוח

  . ליה הזומלהבנת האנו

משפיע  לפיה כיסוי תקשורתי, מרבית המקרים שנסקרו עולים בקנה אחד עם התיאוריה, לסיכום

נקבע באותה שהמחיר  בהתאם על עשוי להשפיעך גם המחיר שנקבע בעסקה קודמת על כושר המיקוח וכ

                                                                                                                                                         
ובמקרה , סוגית הכיסוי נבדקה על בסיס שני קריטריונים-הסיבה. גם כבעלת כיסוי תקשורתי נמוך וגבוה, כזכור,  סווגהTWA עסקת 33

  .   באחד מהם ונמוכה בשנייה היא הייתה גבוהTWAשל 
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מחזקת את המסקנה לפיה קיימת השפעה בין מחיר שנקבע סוגיית הכיסוי התקשורתי , הווה אומר. עסקה

בה הכיסוי התקשורתי ,  עסקת עמרםה הינההיחידהעסקה החריגה . בעסקה פלונית לעסקה מאוחרת בזמן

        . בעסקה)יחסית לאותה תקופה ( ולמרות זאת נקבע מחיר גבוהכים נמוינםקה הקודמת הוהמחיר של העס

  

  מ"כושר המיקוח של ישראל במהלך המו 8.2
  

חקרו שנ בארבעת המקרים מ" במומתוך ההתנהלות של ישראלזה ינותחו מרכיבים  פרקבמסגרת 

מ " תוך כדי המווהתנהלותה ) או גמישהקשיחה(בחינת מדיניותה ו, ישראלניתוח כושר המיקוח של . לעומק

פיגועי להקטגוריות הרלוונטיות  פירוט להלן .)Dolnik) Dolnik, 2003קטגוריות הניתוח של  לאור נעשו

 : על כל אחת מהןקצר והסבר חטיפה 

1. 34: במסגרת קטגוריה זו תיבחן הסוגיה של מסגרת הזמן שבה ישראל  מ"ההחלטה להיכנס למו

מ ותיבחן השאלה האם היא החליטה לעשות כן באופן " מקיימת מוהצהירה על כך שהיא לא

גישתו גם ל, בנוסף. גמישה או קשיחהבאסכולה  העיסוק בשאלה זו עשוי להצביע על נקיט. מיידי

שעליו , מ" של כניסה למוכל עיכוב.  יש השפעה על כושר המיקוחארגון הטרור בהקשר הזהשל 

 .כושר המיקוח שלומת החליט ארגון הטרור יכול להעיד על עוצ

2. 35 באמצעות קטגוריה זו נוכל לעמוד על עמדות הצדדים : מ"דרישות למחיר הסופי לאורך המו

ככל שהדרישות של ארגון הטרור בתחילת האירוע היו קרובות יותר למה שסוכם . בסוגיית המחיר

כושר  יעיד על  והדבר,מ מוצלח מבחינתו"מוד על מוכך נוכל לל, התהליךובוצע בסופו של 

 .36המיקוח

קטגוריה זו שולבו מספר קטגוריות משנה ובהן דרישות מיוחדות לאורך -תתב :מ"התנהלות המו .3

מ "דרישות שלא ניתן לנהל עליהן מו, מ"הקפאות במו, מ שלא קשורות לתוצאה הסופית"המו

מ שרואיינו "מנהלי המוכפי שבאה לידי ביטוי אצל מ "והתרשמות כללית על דרך ניהול המו

אם אחד , למשל. ממכלול התנהגויות זה ניתן לעמוד על כושר המיקוח של ישראל .דה זולעבו

. אפשר להניח שהדבר מעיד על כושר מיקוח גבוה יחסית, מ מיוזמתו"הצדדים יזם הקפאה במו

                                                 
  )Faure, 2003(מ "שלב זה מוגדר כשלב שלפני המו. מ של חטיפות" זהו השלב הראשון בניתוח של מוZartman לפי 34
. מ"כלומר השלב בו מתגבשים העקרונות שעל פיהם ינוהל המו, Zartman לפי (Formula)מדובר על שלב הנוסחה ,  החל מסעיף זה35

  .   Dolnikים בפירוט אצל הכללים עצמם מנותח
 יש לקחת את המידע על נושא הדרישות בעירבון מוגבל משום שעיקר המידע הגיע מדיווחים בתקשורת אשר - הערה מתודולוגית36

על בסיס מידע שהוצלב או , במידת האפשר, הניתוח נעשה, יחד עם זאת). ראה מגבלות המחקר בפרק מערך המחקר(לעיתים אינם אמינים 
  .  אמיןנחשב כ
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מ וייתכן "על רצון לנהל את המו, במידה מסוימת, מ יכול להעיד"רצון להמשיך את המו, ולהפך

  .  ה לחולשהאינדיקציגם שישקף 

מ לשחרור חטופים היא קבלת אות "אחת הסוגיות המרכזיות המלוות כל מו - סוגיית אות החיים .4

האלמנטים שיעידו על כושר המיקוח בתת קטגוריה . או לחילופין מידע על גורלו של החטוף, חיים

ת משך הזמן בו מנע ארגון הטרור את מסירת או, קבלת אות חייםעבור ' מחיר'זו הן תשלום 

 .37'ד וכהחיים

     

משא ומתן לשחרור בני ערובה בפיגוע מיקוח הינו הליך מורכב ולכל משא , סקירת הספרותלפי 

, מ" של מוולכן מבחינה מעשית לא ניתן לספק אסטרטגיה אחת, ש את הייחודיות והמורכבות שלויומתן 

שהספרות העוסקת  ההעובדמסקנה זו יש להוסיף את  ל.(Dolnik, 2003)שתתאים לכל מקרה ומקרה 

עולה , זאתכל למרות  .דלההינה מדידת כושר המיקוח של מדינות בפיגועי מיקוח מסוג חטיפה במ ו"במו

וכי  ,מ "סוג זה של מוכי כושר המיקוח של ישראל התדרדר עם השנים ב,  לאור הנתונים והניתוחהרושם

, יוזכר. קטגוריות-במספר תתימיקוח דרדרות בכושר היהלראות ניתן . משפיעה על המחיר שנקבעעובדה זו 

   . מ יובילו לויתורים נוספים"ויתורים לארגוני טרור במו, כי לפי הספרות

  

  מ "ההחלטה להיכנס למו 8.2.1
  

 במרבית פיגועי התגישהייתה וזו , ישראלהוא ש החוט המקשר בסוגיה זו בין ארבעת המקרים

הפנייה לצלב האדום ולגורמים בינלאומיים , ומרכל. מ"להיכנס מיידית למוהייתה מעוניינת , החטיפה

. הייתה פחות או יותר מיידית בכל העסקאות, כמו גם לארגוני הטרור עצמם דרך מתווכים פרטיים, אחרים

לא ו,  בגישה גמישה לחלוטיןהקטישראל נ, מ במקרי חטיפה"ניסה למובכל מה שקשור לכ, הווה אומר

על מנת לאמוד את כושר המיקוח של ישראל  .מ" אי ניהול מומעוניינת לנקוט בגישה קשיחה שלתה יהי

ניסה עד לכהשהו שהם  הזמן ךה מש ולבדוק מזו יש לנתח את התנהגות ארגוני הטרורתת קטגוריה ב

ככל שהמדינה הריבונית נאלצה לחכות זמן , לפי התיאוריה. כךהציבו כדרישה לאת התנאים שהם ו, מ"למו

  .ל כושר המיקוח של ארגון הטרוררב יותר בניגוד לעמדתה כך גד

מ "ניהל ישירות מויבריל לא 'ג. מ"את הכניסה למוזמן רב השהה ארגון הטרור , יבריל' בעסקת ג

עסקאות אלשייך ופינק . וגם לאחר מכן לא שידר מיידית שברצונו לסגור עסקה)  1983(ח "עד עסקת הפת

                                                 
להיכלל תחת תת , עקרונית, היו יכולות) מ וקבלת אות חיים בהתאמה"דרישות למחיר סופי במהלך המו (4 - ו2תת הקטגוריות :  הערה37

  .  עקב חשיבותן הוחלט להפרידן ולהציגם כקטגוריות משנה בפני עצמן, אולם. מ"הקטגוריה התנהלות המו

 60



ארגון הטרור במשך חמש שנים את הכניסה ה השה, באלשייך ופינק. וטננבאום היו זהות במאפיינים אלו

 בה, יתה עסקת איליהיה, בעניין הזהה החריגהעסקה . שנתייםמ ארכה כ"הכניסה למוובטננבאום מ "למו

,  נראה. וגם גורל החטוף היה ידוע מההתחלהמ נוהל מול ממשלת לבנון"מוההסיפור היה מעט שונה בגלל ש

ניתן , לפיכך. עסקאות המאוחרות בזמןיבריל ל'סקת גבעמן השפעה מסוימת בין פרק הזשקיימת , אם כן

  .  מחזק את כושר המיקוח של ארגוני הטרורנתון ה, דרדרות בקטגוריה זו לאורך השניםילזהות ה

סוגיית , יבריל'בעסקת ג. לחיזוק טענה זו מובאות להלן מספר דוגמאות ספציפיות מתוך המקרים

קרי ההחלטה לנהל , מ"סוגיית פיצול המו, הראשון. נושאים- תתימ התחלקה לשני "ההחלטה להיכנס למו

ההחלטה , השני. יבריל'מ על ששת החיילים בנפרד משני החיילים שהוחזקו אצל ג"ח את המו"מול הפת

מ מעידה על "הסכמת ישראל לפצל את ניהול המו .ח"יבריל לאחר קיום עסקת הפת'מ עם ג"להיכנס למו

. ח"ולא לסגור עסקה יחד עם הפת, להמתין נכונות ביעהאשר יבריל ' ועל עוצמתו של גמ"במוחולשתה 

  : אמרח"מ לקראת עסקת הפת"בתחילת תקופת המומ "מי שמונה לראש הצוות המו, אריה מרינסקי

  

לעסקאות נפרדות לגבי , אם כי בלי להודות בכך, המערכת הייתה מוכנה מבחינה נפשית"

  ).397, 1992, מרינסקי (" הסכמתי לכךלא. ף"השבויים שבידי הפלגים השונים של אש

  

מודע לכך שהדבר כי היה ו,  את העיסקאותעמוס ירון אמר שלישראל לא הייתה ברירה אלא לפצל

  :  שלהפגע בכושר המיקוחי

  

הבנו שזה  לגמור את העניין בעסקה אחת ו היהאי אפשר. היו אצל שני גופים שוניםהחיילים "

הרי אם היינו . שאנחנו מתקדמים או שאנו דורכים במקוםזה היה או ... יצטרך להיות מחולק

 שהפיצול פגע אני חושב...  להסתכל על כולם כגוף אחד הרי לא היינו מגיעים לתוצאהממשיכים

אבל הייתה החלטה . זה לא שהתעלמנו מהעניין הזה. אנחנו ידענו שזה יהיה. בכושר המיקוח

    .)ראיון עם ירון(" פרשייה הזו ולכן נקטנו בדרך הזולסיים את ה

  

. יבריל'מ עם ג"לאחר ההחלטה על הפיצול עמדה ישראל בפני הדילמה כיצד להתחיל את המו

ישראל החליטה שהיא מעניקה התחייבות מראש לא להטיל וטו על אף שם מרשימת האסירים שדרש 

לה לכתחיכבר ממ היה נמוך משום ש"כושר המיקוח של ישראל בכניסה למו, לומר כ).1985, שביט( יבריל'ג

שישראל פנתה לצלב האדום מייד לאחר , חשוב לציין. מ"המושם התחלת יבריל ל'תכתיב של גקיבלה היא 

 61



כמעט בכל , כאמור, כפי שקרה, מ באופן מיידי"היא הייתה מעוניינת לפתוח במו, כלומר. חטיפת החיילים

  .מ להחזרת חטופים"מו

 הארוך עד להתחלת  הזמןךמש. כבר מההתחלהניסתה ישראל ליצור קשר  בעסקת אלשייך ופינק 

יתכן גם שבסוגיה זו חיזבאללה הושפע . חיזבאללה מצד  מעיד על כושר מיקוח גבוה)חמש שנים(המגעים 

ואף אימץ את דפוס הפעולה של כניסה מאוחרת ,  חודשים קודם לכןמספרשבוצעה , יבריל'מעסקת ג

  .מ"למו

כך ב, ושונה מקודמותיה, ה זו מהווה מעין חריגעסק. מ החל יחסית מהר"המו, בעסקת איליה

ישראל דרשה המיוחד בעסקה זו הוא ש. היא הפגינה כושר מיקוח גבוהמ "שבסוגיית ההחלטה להיכנס למו

למרות . מ ועמדה על כך שלא תנהל אותו מול חיזבאללה"שממשלת לבנון תהיה זו שתנהל את המו

הציב את , מ דרך גורם עקיף וריבוני" שניהול מוהרי, חיזבאללה היה דומיננטי, שמאחורי הקלעים

   : יעקב פרי התייחס לסוגיה ואמר.  נוחפחותחיזבאללה במקום 

  

.. .נוזה שיחק לידי. חשש שאנחנו עשויים לעשות דיל נפרד עם חריריל חיזבאללה "מזכ ,לרגעים"

הרי , קבלחיזבאללה י, הם באיזה שהוא מקום אמרו. הלבנונים לא דרשו מחירים משמעותיים

, פי דעתי השיקולל...  נתרום את חלקינו, נו בעניין הזהואנח, חיזבאללה יעמוד על הדרישות שלו

השיקולים . היו מוטי חיזבאללה, )ג. א-ראש ממשלת לבנון דאז(או חלק מהשיקולים של חרירי 

 "יים שיקולים פנימיים פנים לבנונאלא היו, מ מול מדינת ישראל"שלו לא היו שיקולים של מו

   ). יראיון עם פר(

  

מ מול לבנון לא הפחית באופן משמעותי את כושר "מבהיר פרי שסוגיית המו, למרות זאת, אולם

  :המיקוח של חיזבאללה

  

ידענו מראש שנלך לעסקה כוללת עם . כושר המיקוח של נסראללה היה מספיק משמעותי" 

את גופת לקבל שהמפתח , מ"מווגם הבנו בשלבים די מוקדמים של ה, ממשלת לבנון וחיזבאללה

  .)ראיון עם פרי( "הוא חיזבאללהאיליה 

  

מיד לאחר החטיפות מ "ישראל החליטה שהיא מעוניינת במו, העסקאותכביתר , בעסקת טננבאום

, רק לאחר שישראל שינתה את גישתה.  קבלת מידע וביקור צלב אדום-מ"הציבה תנאי לפתיחת המוו

 בסוף  לבנונים שנמצאים בישראל כולל עובייד ודיראני19מוכנה לשחרר והעבירה הודעה לחיזבאללה שהיא 

שמתחבר , ויתור זה של ישראל עשוי להעיד על כושר מיקוח נמוך .מ" התרצה נסראללה להתחיל במומ"המו

מ המהותי עצמו החל רק "המו, בנוסף. לשרשרת ההחלטות והסיטואציות שתוארו לעיל בעסקאות השונות
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משך זמן זה מעיד גם הוא על כושר המיקוח הנמוך . נכנסו המתווכים הגרמניים לתמונהעת , לאחר שנתיים

  .  של ישראל

ובמידה זו או , הוא נמוךמ "כושר המיקוח של ישראל בסוגיית ההחלטה להיכנס למו ,לסיכום

 הדבר נובע הן מגישתה הבסיסית של. יבריל ועד טננבאום'החל מעסקת ג, מדרדר לאורך השניםאף אחרת 

 . והן מהתנהלות ארגוני הטרור בסוגיה זו)גישה גמישה (מ בכל עסקה"ישראל להיכנס מיידית למו

שכאמור , ההידרדרות מעסקה לעסקה עשויה להצביע גם על השפעה של תת קטגוריה זו על המחיר הסופי

   .  עלה עם השנים

  

  מ " המודרישות למחיר הסופי במהלך 8.2.2
  

 השפעה כלשהי בין המקרים לא נמצאה, מ"יר הסופי במהלך המודרישות למח, קטגוריה זותת ב

כאשר ישראל הצליחה לכופף במשהו את דרישותיו מסוים לפיו דפוס ניתן לזהות , יחד עם זאת. שנחקרו

תופעה זו ניתן לראות .  יחסית לעסקאות קודמות בזמןהמחיר הסופי לא היה גבוה במיוחד, של חיזבאללה

בו התנהלה באופן , לעומת זאת, יבריל'עסקת ג. ק ואיליה והן בעסקת טננבאוםהן בעסקאות אלשייך ופינ

  למדי גבוהשהיה, וכך נקבע גם המחיר הסופי, יבריל' של גיו על דרישותישראל כמעט ולא יכלה להשפיע

  . לעומת העסקאות שקדמו לו בזמן

 משמעותית ותרחוקו הישל ארגון הטרור לא הראשוניות הדרישות במרבית המקרים כי , יש לציין  

לתיאוריה לפיה אירועי חטיפה מתאימות עושה רושם שרוב העסקאות של ישראל , בכך. מחיר שנקבעמה

 ,על פי רוב, המחיר. ם המקרים הקשים ביותר להגעה לעסקה נוחה מבחינת המדינהינבידי ארגוני טרור ה

ח של החוטפים כל כך גבוהה עד יכולת המיקו. מ"מויהיה קרוב לדרישות שארגון הטרור הציב בתחילת ה

  . שאין להם כמעט שום אינטרס לוותר על פחות מהדרישה המקורית שלהם

לפניו דרש  ח"טען שהפתהוא .  מחבלים1187את דרישתו לשחרור מ "הציג בתחילת המויבריל 'ג

 63ומכיוון שבסופו של דבר שוחררו רק , מ שהוא ניהל מול ישראל" מחבלים במו1250את שחרורם של 

ישראל הייתה מוכנה  1984 בספטמבר .38 הנותרים1187יבריל יש לשחרר את 'הרי לתפיסתו של ג, מחבלים

 ישראל והצליחה בשבועות הנעלבסוף נכ. בריל'כלומר חמישית ממה שדרש גי.  מחבלים250לשחרר רק 

ד קרוב מאו מחיר זה . במספר1150 ,משוחרריםה המחבליםמספר את מעט ב אך האחרונים להוריד

                                                 
ח מלבד העצירים " אסירים בעסקת הפת98י הגנתונים שהוצגו במחקר זה ישראל שיחררה  לפ- יש כאן סוגייה מספרית שחייבת בהסבר38

 מחבלים מהכלא הישראלי ואת יתר 63ישראל שיחררה , ובכן?  משוחררים63יבריל בדבר 'ובכן מהיכן לקוח הנתון של ג. של אנצאר
מבחינת הסיווג של מחקר זה הם נחשבו כאסירים . ראלבאונייה במים הטריטוריאליים של יש, בסמוך למועד העסקה, המחבלים היא תפסה

 ). 1250(ח "יבריל התייחס למספר של המחבלים המקורי שדרש הפת'לעומת זאת ג. 98 -לכל דבר ולכן נכנסו לתוך ה
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 .יבריל'בקטגורית הדרישות לגלחלוטין  כמעט ויתרהישראל למעשה ,  בכך.יבריל'לדרישה המקורית של ג

  ). ראיון עם ירון" (אפס "- הגדיר את כושר המיקוח של ישראל כעמוס ירון

, הסיבה נעוצה. מ"ך ופינק קיים קושי אובייקטיבי לזהות את הדרישות לאורך המויבעסקת אלשי 

מ " נפילתו של ארד בשבי והמו- מ"בשני האירועים שהתרחשו בזמן המו, עובדתיהבחלק כמוזכר 

עולה כי חיזבאללה דרש את שחרורם בסוגיה זו ניתן לדלות שמהמעט  .נלאומי לחילוץ בני ערובה זריםיהב

ימים .  של עצירים לבנונים בלבדםישראל התעקשה על שחרור. של מאות מחבלים הכלואים בישראל

 אסירים ויותר 200 -חיזבאללה את העברת הגופות כיוון ודרש יותר מעיכב יצוע העסקה ספורים לפני ב

מספרים אלו נמוכים משמעותית .  עצירים לבנונים45  גופות ושוחררו123הוחזרו לבסוף . ממאה גופות

מ זה הייתה בעלת כושר מיקוח "נראה שהתנהלות ישראל במו, לפיכך.  חיזבאללהאותם דרשמהמספרים 

   . המחיר היחסית נמוך שנקבעגם על , ככל הנראה,  וכי הדבר השפיע,יבריל'זה של עסקת ג יותר מגדול

את  ו'חיאם-אל'כלא העצירים הכלואים בבעסקת איליה דרשה ממשלת לבנון את שחרורם של כל 

 מסורובתגובה אמרה כי היא ת, ישראל השיבה בשלילה. זבאללה ואמל הקבורים בישראליכל גופות אנשי ח

לפי פרי ישראל סירבה . לבנון היו יחסית גבוהות גם שאר ההצעות של ממשלת. רק גופות תמורת גופות

  : מהאסירים30% -לשחרורם של כ

   

 אחוז יותר ממה 40 או 30  שלאבל אני זוכר שהייתה דרישה, כמויותאני לא זוכר את ה"

מ בדיוק כמו "עשינו מו. יםעל חשבון אסירים חי, סיתי להעלות את כמות הגופותני... שהחזרנו

, הם ירדו ואני קצת עליתי,  אחוז10אני נתתי ,  אחוז100הם ביקשו . מ עסקי"שאתה עושה מו

  ).ראיון עם פרי" ( מהדרישה המקורית שלה אחוז פחות40 -30בר זה היה באמת בסופו של ד

   

מלוא  לא קיבל נראה שכושר המיקוח של ישראל היה יחסית גבוה יותר בעסקה זו וכי חיזבאללה

גם בהשוואה , התוצאה הסופית הייתה יחסית סבירה ובמחירים הגיוניים. אלא נאלץ להתפשר, מבוקשו

   .לעסקת אלשייך ופינק שהתרחשה שנתיים קודם לכן

חלק שראל במידה מסוימת להוריד הצליחה י, יחסית גבוההמחירה  על אף, עסקת טננבאום

 בסיום העסקה ישראל שיחררה . ללה אלפי אסירים פלשתיניםחיזבאדרש בתחילה . דרישות חיזבאללהמ

ששחרור הפלסטינים מהווה ויתור של ישראל לאחר שבתחילת הדרך הסכימה רק , יש לציין.  אסירים400

 בהרבה מזה שבסופו של דבר הוא הגבוהתמורה  קיווה לקבל חיזבאללהנראה ש .עצירים לבנוניםלשחרור 

וגם העובדה שהמחיר הסופי היה , ל את דרישתו לשחרור אסירים פלשתיניםהוא כן קיב, לעומת זאת. קיבל

  .  מ"יבריל מעיד על עוצמתו של חיזבאללה במו'גבוה מזה של ג
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 זו עקב השונות תת קטגוריהבאחרת לא ניתן לזהות השפעה כלשהי בין עסקה אחת ל, לסיכום

דרישות במהלך שבא לידי ביטוי ביקוח ניתן לראות קשר בין כושר המ, יחד עם זאת. הגדולה בין המקרים

, כאשר ישראל התעקשה יותר בנושא הדרישות הסופיות, כלומר. למחיר הסופי בעסקה עצמהמ "המו

    .  המחיר הסופי היה נמוך יותר בהשוואה למחירים של עסקאות אחרות

  מ"מוהתנהלות ה 8.2.3
  

ככל , יבריל והיא'עסקת גתה ייהבעייתית ביותר הנראה ש, מ"מוההלות בתת הקטגוריה של התנ

מה , לא ניתן לזהות קשר ברור בין העסקאות, גם כאן, לעומת זאת. השפיעה על התוצאה הסופית, הנראה

    .וחרת בזמןמא בהכרח על עסקה השפיעמ המ פלוני אינ"שמלמד שהתנהגות במו

וץ על על ישראל ניסתה ללח. יבריל' בן אחותו של גתפוס אתבריל הצליחה ישראל ל'בעסקת גי

. תמורת בן אחותו ולוחם נוסף שנתפס) אז חזי שי עוד לא התגלה(יבריל שישחרר את שני החיילים 'ג

התרחשה התנהלות דומה ). ראיון עם ירון(יבריל זה פשוט לא השפיע 'עמוס ירון אמר כי על ג . יבריל סירב'ג

 ישראל לא שינתה במאום את בנו של נסראללה בידיגופת קבע כי נפילת פרי יעקב . גם בעסקת איליה

  : מ"המו

  

מה שלא , כותזה ייצור אצלו איזו שהיא ר, חשבתי שברגע שנחזיר את גופת בנו של נסראללה" 

לא ,  הנושא של גופת בנו עשויה להיכלל בעסקהלפחות כלפי חוץ...  הוא לא הניד עפעף.קרה

טקטיקה , אם תרצה, רגילשמדובר באיזו שהוא ת, נסראללה הבין מיד. הזיזה אצלו שריר בגוף

נמנע מזה הוא בחוכמתו . ישראלית שנועדה לבוא ולומר בסופו של דבר גם אתה רק אבא

ממש .  מחיר כזה או מחיר אחראו משהו שעלול להטות, כלומר זה אף לא עלה כמקדם. לחלוטין

  ).ראיון עם פרי ("אפס

  

, 1998בתחילת יוני .  גופת בנונדמה כי בכל זאת נסראללה לא היה סוגר עסקה ללא, יחד עם זאת

עוד הוסיף כי בתחילה . בתוך הרשימהמר נסראללה כי הבן שלו חייב להיות א, זמן לא רב מסיום העסקה

ראיון עם , 1998, גליקמן(ת בנו בלבד אך הוא סירב בכל תוקף ישראל רצתה להחזיר את איליה תמורת גופ

  ). פרי

יחד . מול ישראלשל ארגוני הטרור גבוה יותר  מיקוח על כושרמעידים לעיל המקרים י ששנ, נראה 

, כלומר.  מעידה על כרסום קטן בכושר המיקוח שלהם,לפחות ברטוריקה, הנסיגה המסוימת, עם זאת

יבריל אך לא 'ובן אחותו של ג, ישראל ניסתה להשפיע על כושר המיקוח בהשתמשה בגופת בנו של נסראללה

  .באופן משמעותיבכך הצליחה 
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 – םכפי שמקובל לכנותאו ,  רוצחיםאי שחרורם שלא התעקשות ישראל על ינוספת הה סוגי

שחרור מחבלים , האחת: בעסקת טננבאום ישראל התעקשה על שתי סוגיות". דם על הידיים"אסירים עם 

 הסירוב לשחרר מחבלים עם דם על הידיים חל כיהבהירה ישראל .  שחרור סמיר קונטאריהוהשני, רוצחים

 .דבר שיכול להוות נסיגה מסוימת בכושר המיקוח של ישראל, ירים פלשתיניים ולא על לבנוניםרק על אס

לא רצחו בדרום לבנון אך ל ברצועת הביטחון "היו מספר אסירים לבנונים שלחמו עם צהבסופו של דבר 

ה ישראל בסוגייה זו הפגינ, כלומר. מ שרון" שהיה חשוב לרהקריטריון, אזרחים ישראלים על אדמת ישראל

בסוגיית סמיר קונטאר הפגינה  .התפשרה במידה מסוימת היא הלמרות שגם ב, כושר מיקוח גבוה יחסית

כושר עמידה  ישראל הפגינה.  עמד על אי שחרורו של קונטארמ שרון"רה. ישראל כושר מיקוח גבוה במיוחד

  . חורגת עסקת טננבאום מעסקאות אחרות, בכך. מרשים בסוגיה

מ "את המו) 1984ספטמבר (הקפיאה בשלב מסוים היה שלב בו ישראל , יבריל'בחזרה לעסקת ג

בריל התלונן בפני 'גי, בנוסף. מ"כך ניסתה ישראל להשפיע במידה מסוימת על המו. לשבעה חודשים

יבריל ' עובדה זו מעניינת משום שהיא מעידה כי ג.ישראלמ עלה על שרטון בגלל "המתווך האוסטרי כי המו

מ עולה "מעדותיהם של מנהלי המו. טיפה ביםב מדובר אך נראה ש,מ"לחזור לשולחן המוהיה מעוניין 

  :יקותיאל מור. יבריל פשוט התעלל בישראל'הרושם כי ג

  

ניסינו . יבריל היתה סופר אכזרית בכל מה שקשור בניהול המשא ומתן'ההתנהלות של אחמד ג"

 אצלו )ג. א-המתווך האוסטרי (מריר א"שורה של אמצעי לחץ כדי לאפשר קודם כל ביקור של ד

הוא . אחותו- גם לגבי אנשיו וגם לגבי בן. זה לא עבד. ובנוסף להוזיל משמעותית את המחיר

יבריל לא היה מוכן להתפשר אפילו 'חודשים על חודשים עברו וג. הפגין קשיחות בלתי מתפשרת

 ולגלות את שם הצלחנו לאתר את נקודות התורפה, ף"בשונה מאש. על שם אחד ברשימה

  ).1992, תמיר(" לא התגמש אפילו במילימטרהוא , הרגישויות

  

  : גם עמוס ירון אמר דברים דומים

  

  ). ראיון עם ירון ("הוא התעלל בנו. שהוא הולך להישברלא הרגשנו בשום שלב  "

  

 להיות עשויהמ "להתנהלות המועולה כי ) יבריל'טננבאום וג(לפי שני המקרים לעיל  ,לסיכום

ונדמה שהדבר בא לידי ביטוי גם , במספר סוגיותהתעקשה בעסקת טננבאום ישראל .  למחיר הסופיעההשפ

ישראל נכנעה למרבית תכתיביו של . יבריל קרה ההפך'ובעסקת ג.  לא גבוהה במיוחדבתוצאה סופית

 השפעה יש לציין כי לא ניכרת, יחד עם זאת.  הגבוהונדמה כי הדבר בא לידי ביטוי גם במחיר, יבריל'ג

  . מ בעסקה אחרת"מ מסויים להתנהלות במו"כלשהי בין התנהלות במו
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  סוגיית אות החיים 8.2.4
  

הנחת העבודה היא . היישראל מעוניינת לדעת מה עלה בגורל חטופ, מ להחזרת חטופים"בכל מו

חטופים בובר דהידיעה אם מ. מ על השחרור עצמו" לנהל מולאחר מכןורק ,  סימן חייםלקבלקודם כל יש ש

בעסקה לשחרור , כלומר. מ ועל המחיר הסופי" השפעה עצומה על דרך ניהול המו הינה בעלתחיים או מתים

 יאם מדובר בגופות אז לעומת זאת. מימד הדחיפות משפיע ככל הנראה גם על המחיר הסופי, חיילים חיים

  :קת אלשייך ופינקד אורי סלונים בהתייחסו לעס"ביטא זאת יפה עו. ההתייחסות היא מעט שונה

   

הם אמרו . הן היו אצילות נפש. ואז גם מבחינת המשפחות לא היה לחץ. ם מתיםחייליידענו שה"

אנחנו , וזה חשוב להביא אותו לקבר ישראל, אחרי שאנחנו יודעים שהוא מת, במיוחד, לי אז

  ). ראיון עם סלונים" (משפט כזה מקל עליך. לא משנה כמה, מוכנים לחכות

  

נראה שיש קשר בין לפחות , ביקורי צלב אדוםבת ארבעת המקרים בסוגיית אות החיים ומהשווא

שם היה ברור מלכתחילה , עסקת איליה הינוהחריג . )אלשייך ופינק וטננבאום, יבריל'ג (שלושה מקרים

משיכת . נדמה שארגוני הטרור למדו היטב את הנקודה של אות החיים והחליטו לנצל זאת .שאיליה נהרג

להגדלת רווחיהם מן  ונוצל על ידם שראלנמוך של יכושר מיקוח  להובילמן של גילוי גורל החטופים הז

כפי שמעידה העדות הבאה , בריל הניסיונות לקבל אות חיים מהחיילים לא צלחו'בעסקת גי. הסיטואציה

   : מרינסקיד "עושל 

  

י יודע איך להגיע אתה הר, )שגריר אוסטריה ביוון ששימש כמתווך(ר אמרי "אמרתי לד"

שאלות אינטימיות . סאלם וגרוף, יש איתי רשימת שאלות לשני הבחורים. יבריל'לג

לא ניתן לזייף תשובות לשאלות . שקיבלנו מההורים ומחברתו של אחד מהם, ואישיות

 מאנשיו ממחנה 40יבריל 'תמורת אות חיים ותשובה לשאלות האלה אשחרר לג. הללו

. ואפעל בהתאם, אסיק את המסקנות,  לשאלות הללואם לא אקבל תשובה. אנסאר

  .)1992, מרינסקי( "יבריל התמיד בשתיקתו'אך ג, ר עברהמס. במלחמה כמו במלחמה

  

יבריל כאמור עיכב באופן משמעותי את אות החיים מהחיילים ורק לאחר חצי שנה התקבל אות 'ג

כן ח "ט לאור העובדה שארגון הפתבלב אדום לקיים ביקורי צלהיכולת חוסר . חיים באמצעות המתווך

השפיעה ככל הנראה משמעותית על כושר סוגיית חזי שי  .אחת לחודשם ריו ביקאצלופשר לחטופים שהיו א

  : הסוגיה הפכה למסע ייסורים של ממש כפי שמתאר אותה ירון. המיקוח של ישראל
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כ לובה "רי ועם חר אמ"הוא דרש שמשפחות השבויים יצטלמו עם ד. יבריל ממש התעלל בנו'ג"

דרישה נוספת . ממשלת ישראל נענתה לבקשה. יבריל בעיר אזור'אליאב ליד מקום הולדתו של ג

בריל הייתה שישראל תשיג מסמך בחתימת מנהיג הפלאנגות על כך ששני מחבלים 'של גי

  ).  עם ירוןראיון ("ישראל בדקה ועשתה. מארגונו נרצחו על ידי הפלאנגות

    

הוא תכנן להסתיר את שי עוד תקופה ארוכה ורק , לדבריוכך לפחות , יבריל' געל פי התכנון של

כך שתצטרך לשלם עבור שי את אותו תג , ולהעמיד את ישראל במבוכה, לשלוף אותו, מ"לקראת סוף המו

אבל המסר , זה לא צלח לו בסופו של דבר.  עבור שני החיילים האחריםבעסקהוהיה נקבע מחיר שכמעט 

  .יבריל בסוגיה היה כמעט מוחלט'ושר המיקוח של ג כ- ברורהיה 

ל עיכוב בגילוי גורלם של החיילים כאשר בעסקת אלשייך ופינק הגיעה לשיאה התופעה ש  

כושר עיד על מכל כך רב העובדה שחיזבאללה חיכה זמן .  את גורלםמש שניםחיזבאללה לא גילה במשך ח

 הוביל מהלך חיזבאללהשוהיה נראה ,  לקבלת המידעישראל לא הציבה תנאים ברורים. שלוהגבוה המיקוח 

  : סיכם זאת סלונים. זה

  

הם היו שולחים תמונות . מבחינתם בחוכמה רבה. אמל וחיזבאללה התעללו במדינת ישראל"

  ). ראיון עם סלונים ("חשבנו שהם מתיםרק . לא ידענו שהם מתים. שהם נראים חיים

  

אות החיים על כושר המיקוח וקבע כי נקודה זו יעקב פרי תיאר את ההשפעה שיש לסוגיית 

  : מ"מרכזית בכל מו

  

חיזבאללה במשך הטקטיקה של . אי אפשר להתעלם מזה שיש לזה משמעות. יש לזה משמעות" 

זה נתן להם כוח אדיר ". ב"פצוע וכיוצ,  מת,חי "-הייתה להסתיר את גורלו של הנעדר, שנים

גם אם ,  את המידעמעמעם או מטשטש או לא נותןאין בכלל ספק שברגע שהצד השני . מ"במו

 לך הוכחה חותכת שהוא ןמ כל עוד אי"אתה מנהל מו, הסבירות גדולה שהוא איננו בין החיים

  ). ראיון עם פרי" (אינו בין החיים

  

הוא לא גילה עד יום .  חיזבאללה את ההודעה לגבי גורלם של החטופיםעיכבבעסקת טננבאום   

א נודע ם לתוישראל הכריזה עליהם כחללים שמקום קבור, ם של החיילים מהר דבהעסקה מה עלה בגורל

. רק לאחר שנתיים ורבע אמר נסראללה כי טננבאום חי). 2001, מוסקוביץ(רק על בסיס מידע מודיעיני 

גופות של אנשי שתי סירת והתמורה לביקור הייתה מ, 2003אותו באוגוסט ביקר המתווך הגרמני 

וכי הדבר מעיד אולי על , כי מחיר זה אינו נחשב גבוה, יש לציין). 2003, פישמן, 2003, מןגליק(חיזבאללה 

של חיזבאללה בסוגיה זו החזק נראה שכושר המיקוח . חולשה מסוימת בכושר המיקוח של חיזבאללה
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התבטא במיוחד במשך הזמן שהוא דחה את הביקור אצל טננבאום ובכך שלא גילה עד היום האחרון את 

  .ם של החיילים על אף המחיר היחסית נמוך של ביקור המתווךמצב

דבר שמשפיע גם על , מ"חלישה את כושר המיקוח של ישראל במוהסוגיית אות החיים , לסיכום

כאשר ארגוני הטרור למעשה , ניתן לזהות גם השפעה כלשהי בין העסקאות השונות. התוצאה הסופית

דרדרות יולאורך השנים חלה ה, ל את כושר המיקוח שלהםמנצלים את סוגיית אות החיים בכדי להגדי

  . בכושר המיקוח של ישראל בסוגיה זו
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   המשךי המסקנות והמלצות למחקרסיכום. 9
  

  : ד אורי סלונים בראיון לעבודה זו"סיכום מחקר זה ייפתח בדבריו של עו

  

ואחרי . אלה אחרי כל אמירה שלךשאיר סימן שת. תשתדל לא להיות מתמטיקאי בתזה שלך"

  ).ראיון עם סלונים" (זה שם המשחק .תגיד גם אולי לא, כל דבר שאתה אומר אולי כן

  

 להחזרת חטופים בעסקאות המשולם 'המחיר'השאלה שנשאלה במחקר זה היא באיזו מידה 

". עוקבים בזמן"או / עתידיים ו חטיפהפיגועימ מול ארגוני הטרור ב"שפיע על מדיניותה של ישראל במוה

יחד . משפיע על המחיר בעסקה עתידיתאכן י המחיר של עסקה פלונית המסקנה היא כלאור ניתוח הנתונים 

 -ניתוח הקטגוריות המרכיבות את המחירלאור זו עולה מסקנה . קשה לאמוד את מידת ההשפעה, עם זאת

  .  מ"השפעת המחיר הסופי וכושר המיקוח במהלך המו

בעסקאות : החיזוקים הבאים לטענה לעילעלה את המחיר הסופי  השפעת הניתוח הנתונים של

ורות של רבתוספת ההתייחסויות הב, עלייה זו.  עלייה במחירזהותמסוג של חיים תמורת חיים ניתן ל

עשויים להצביע על השפעה בין מחיר שנקבע בעסקה אחת לזו , מי העברימ בדבר השפעת תקד"מנהלי המו

  .  ת בזמןשנקבעה בעסקה מאוחר

ת אולאור הממצאים של עסק, תמונה זהה ניתן לראות בסוג העסקאות של חיים תמורת גופות

בעסקת רגב וגולדווסר ) להבדיל מעצורים( מחבלים לגופה 2.5גם השחרור של . אלשייך ופינק ואיליה, אסעד

ה לעמוד על תנאי לזה יש להוסיף את העובדה שישראל לא הצליח. מעידה על השפעה כלשהי ועלייה במחיר

נאלצה בכל עסקה ו,  בלבדגופותתמורת החזרת גופות  רצופים בדבר הפתיחה שלה במספר משאים ומתנים

  .  לפי תקדימי העבר ולשחרר אסירים חיים תמורת גופותפעולמחדש ל

, שארגוני הטרור מעדיפים לבצע פיגועי חטיפהמניתוח של כלל פיגועי המיקוח בישראל עולה גם 

שעל פי , והן בגלל העלייה במחיר, פיגועי התבצרותעקב תגובה ישראלית של מבצעים צבאיים ב בין היתר

את בכל פעם  ולהעלות  בו הם קוצרים הצלחההספרות גורמת לארגוני הטרור לבצע שוב את הפיגוע

  . יהםרישותד

 כל) עמרם(משום שלמעט עסקה אחת , לעילבטענה אף היא וגיית הכיסוי התקשורתי תומכת ס

 השפעה נמוכה או גבוהה יותרשל עסקאות קודמות הייתה למחיר ו, העסקאות תואמות את התיאוריה

  .  לעוצמת הכיסוי התקשורתיבהתאם

למוד על השפעה כלשהי לא ניתן ל, יש לציין שבסוג העסקאות של גופות תמורת גופות, יחד עם זאת

 אלא מגורמים ים מתקדימי העברעסקאות אלו לא מושפעמחיר ב ונדמה שהשיקולים בבין המחירים

  . מחקר זהנחקרו במסגרת שאינם , אחרים
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נעשה ניסיון במחקר זה לאפיין את כושר המיקוח של ישראל , כושר המיקוחקטגוריית בנוגע ל    

. אחת לזו המאוחרת בזמןעסקה פלונית משפיע ממהווה גורם הוא וללמוד האם , במשאים ומתנים השונים

אולם נדמה כי לפחות בשתי תתי ,  מאלו של המחיר הסופי קצת פחות ברוריםהממצאים בקטגוריה זו

  . ניכרת השפעה כלשהי בין העסקאות) וסוגיית אות החיים, מ"ההחלטה להיכנס למו(קטגוריות 

ונדמה כי ,  הידרדרות לאורך העסקאות השונותמ"החלטה להיכנס למוהניתן לזהות בסוגיית 

להיכנס של ישראל למרות רצונה , מ" לתחילת המוישראל משך זמן ארוךארגוני הטרור הצליחו לכפות על 

  . הידרדרות זו עשויה להעיד על השפעה כלשהי בין העסקאות. מהר ככל שאפשר

ניתן . באופן משמעותיכושר המיקוח של ישראל היחלשות מעידה אף היא על , סוגיית אות החיים

  .  לעיכוב בעסקה מאוחרת בזמן, ת בעסקה אחלזהות השפעה בין עיכוב למתן אות חיים

) מ"מ למחיר הסופי וההתנהלות במו"דרישות תוך כדי המו(אחרות הקטגוריות הלגבי שתי תתי 

 בעסקה ות השפעה בין כושר המיקוחכן ניתן לזה, אולם. לא זוהתה השפעה בין המשאים ומתנים השונים

ניתן לראות שכאשר כושר טגוריות בכל ארבע תתי הק, רוצה לומר. פלונית למחיר הסופי שנקבע בה

מחירים של עסקאות גם בהשוואה ל, המחיר שנקבע בסופו של דבר היה גבוה, המיקוח של ישראל היה נמוך

היה ניתן לראות השפעה גם , אפילו במעט, וכושר המיקוח גדל, ואילו כאשר ישראל עמדה על שלה. אחרות

   . בהשוואה לעסקאות אחרות, במחיר הסופי

  

   
לקוראי מחקר זה כי נועד להזכיר ) בתחילת הסיכוםהמובא (סלונים ד "עושל וט מדבריו הציט

. אינה משימה פשוטה כלל ועיקר, ח עסקאות מורכבות כמו החזרת חטופיםותי ונהעיסוק במספרים

מכיוון . במחקר זה היה ניסיון להתחקות אחר סוגיית המחיר והשפעתו על המחירים בעסקאות אחרות

מומלץ , חסרב  לוקהעסקאות להחזרת חטופים מארגוני טרורמאפיינים השונים של  בקדמיעיסוק האוה

   :בזאת לבצע מספר מחקרים נוספים שיאירו בזוויות נוספות את הסוגיה

   

 יש . מ בפיגועי התבצרות"מרבית הספרות עוסקת בקטגוריות המו -מ של פיגועי חטיפה"רכיבי מו

מ לעסקאות חטיפה וכך "ר את המאפיינים המיוחדים של מוצורך לנסות לאפיין בצורה טובה יות

לנסות להגיע לתובנות מכלילות לגבי אופן הטיפול האופטימאלי במקרים מן הסוג הזה ובמיוחד  

 יעוד פיגועלאור המסקנה שהועלתה במהלך הניתוח לפיו ארגוני הטרור בישראל אינם מבצעים 

  . בלבדחטיפהפיגועי  ועברו לדפוס פעולה של התבצרות
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 הייתה מיפויאחת ממטרות מחקר זה  -תמיפוי שיטתי של עסקאות חטופים של מדינות אחרו 

מיפוי , יחד עם זאת. המטרה הושגה, במובן זה. ישראלבהעסקאות לשחרור חטופים שהתרחשו 

והשוואתן לעסקאות שביצעה ישראל עשוי , עסקאות לשחרור חטופים במדינות מערביות אחרות

 .  נוספות בסוגיהלהאיר זוויות 

 פיגועי התבצרותעיקר המחקר האקדמי בעולם ממוקד בהשפעת התקשורת ב -יכיסוי תקשורת. 

נראה שיש צורך , חטיפהפיגועי למצוא קווים דומים בין פיגועי התבצרות ל, מן הסתם, גם אם ניתן

  . פיגועי חטיפהיתמקד בהשפעת התקשורת על במחקר ש

  

**  

  

. חטופים היא אחת מן הסוגיות הרגישות ביותר בציבוריות הישראליותעסקאות להחזרת הסוגיית    

, ביטחון לאומי, כאשר עקרונות וערכים של פדיון שבויים, הדיון הציבורי בנושא הופך עד מהרה לדיון רגשי

איתן הבר סבור כי נקודת . אפשרות להפרידםשקיימת הרתעה ועוד מתערבבים יחדיו מבלי , ל"ערכי צה

על ידי , כגיבורי מלחמהארצה כאשר שבויי המלחמה חזרו , ה זו התרחשה במלחמת יום כיפורהמפנה בסוגי

  לאיום כיפורמלחמת טרם המלחמות   שבויי,לתפיסתו. ממשלה שניסתה להכות על חטא המחדל הגדול

לפני מלחמת . מחקר זהב המובאיםלנתונים אף היא עובדה זו מתחברת .  בשובם לישראלקבלו בתשואותנת

העסקה הראשונה . נקבע מחיר נמוךובכולן )  ורוזנווסרTWA, אל על(ם כיפור בוצעו שלוש עסקאות יו

  . אמיר עד היוםהלאחר יום כיפור הייתה עסקת עמרם בה נקבע מחיר גבוה שרק הלך ו

אין זה מעניינו של מחקר זה להבחין סוציולוגית מתי החלה מדינת ישראל להפוך את סוגיית 

ולו הבנת הסוגיה וישפר ליתרום במשהו מחקר זה  היא שהתקווהאך . לאסטרטגיתעסקאות החטופים 

  . את התמודדותה של ישראל איתהבמעט 

  

  . "ושבו בנים לגבולם"
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. 10   ביבליוגרפיה
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  14.10.09, מ"יבריל וחבר בצוות המו'ח וג"א בתקופת עסקאות הפת"ראש אכ, )ראיון אישי(, ירון עמוס
  

  .19.10.09, מ בעסקאות סמיר אסעד ואלשייך ופינק"ראש צוות המו, )ראיון אישי(, סלונים אורי
  

עסקת איליה ותחילת , מ בחלקה האחרון של עסקת אלשייך ופינק"ראש צוות המו, )ראיון אישי(, פרי יעקב
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   25.10.09, ת השבוייםעיתונאי עשרות שנים שסיקר ומסקר את עסקאו, )ראיון אישי(, הבר איתן
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  .4מ "ע, 26.6.98, ידיעות אחרונות, ) אסירים60,  גופות40 -מחיר העסקה", 1998', פישמן א

  
  טננבאום

  
-2מ "ע, 8.10.00, ידיעות אחרונות, "מ"מתקפה או מו: הדרך. לשחרר החטופים: המטרה", 2000', שיפר ש

3 .  
  

  . 11מ "ע, 11.10.00, ונותידיעות אחר, "ם"חיזבאללה מוכן לתיווך של האו "2000 ',פרי ס
  

  . 2-3מ "ע, 16.10.00 ,עות אחרונותידי, "זו חטיפה כמו במאפיה ", 2000 ',רפפורט ע
  

  .   1מ "ע, 12.12.00, ידיעות אחרונות, "החלו מגעים לעסקה על שלושת החטופים", 2000', פרי ס
  

  . 16מ "ע, 13.12.00, אחרונותידיעות , "מ לשחרור החטופים אך הסוף רחוק"יש מו: מופז", 2000', שיבי ח
  

  . 2-3מ "ע, 8.7.01, ת אחרונותידיעו, "קלטת באפילה ",2001 ',פישמן א
  

  . 5מ "ע, 4.11.01, ידיעות אחרונות ,"עכשיו אפשר להתאבל", 2001', מושקוביץ י
  

  . 23מ " ע,11.4.02 ,ידיעות אחרונות, "נין ונחזיר את טננבאום'תצאו מג: חיזבאללה", 2002', עבאס פ
  

   . 21מ "ע, 10.7.02, ידיעות אחרונות, "טננבאום תמורת ברגותי: חיזבאללה ", 2002 ',בק א
  

  . 17מ " ע,7.1.03,  ידיעות אחרונות, "טננבאום חי: השיחח נסראללה הכריז לראשונה ", 2003 ',גליקמן א
  

  .9מ "ע, 19.8.03, ידיעות אחרונות, "מ עם ישראל על חילופי שבויים"יש מו", 2003', פרי ס
  

  . 2-3מ "ע, 26.8.03 ,ידיעות אחרונות, "פתח לתקווה", 2003 ',פישמן א
  

  .  5מ "ע, 27.8.03, ידיעות אחרונות, "עסקת החילופים לא כוללת את ארד" , 2003', פרי ס
  

  .  מוסף לשבת-12מ "ע, 29.8.03,ידיעות אחרונות, "מ הזה מתנהל כמו בזאר"המו", 2003', בק א
  

  . 2מ "ע, 19.9.03, ידיעות אחרונות, " אות חיים מאבא", 2003 ',אייכנר א
  

  . 3מ "ע, 2.10.03, ידיעות אחרונות, "ידי חיות אדםב", 2003', שיפר ש
  

  . 2מ "המוסף לשבת ע, 3.10.03 ,ונותידיעות אחר, "להחזיר את טננבאום חי", 2003 ', שיפר ש
  

  .2מ "ע, 23.10.03, עות אחרונותידי, "תיק טננבוים", 2003', יחזקאלי צ
  

   .4-5מ "המוסף לשבת  ע, 24.10.03,  רונותידיעות אח, "המחיר האמיתי לעסקת טננבאום", 2003', ברגמן ר
  

  .  3מ "ע, 9.11.03,  ידיעות אחרונות, " רוצח משפחת הרן-מכשול חדש בדרך לעסקה", 2003', אייכנר א
  

  . 2-2מ "ע, 10.11.03, יעות אחרונותיד, "שעתם הקשה ", 2003',אייכנר א
  

  . 10.11.03, רונותידיעות אח, "עכשיו הכדור בידי חיזבאללה", 2003', אייכנר א
  

  . 2-3מ "ע, 25.1.04, יעות אחרונותיד, "סוף הסיוט", 2004', שיפר ש
  

  . 5מ "ע, 27.1.04,  ידיעות אחרונות, " לבנונים עם דם על הידיים4ישוחררו  ", 2004 ',ירקוני י
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  .2מ "ע, 30.1.04, תידיעות אחרונו, "המחבלים השתוללו במטוס חיל האוויר", 2004', יחזקאלי צ
  

  דוויט 
  . 2מ "ע, 16.10.07, ידיעות אחרונות, "צעד קטן של אמון ", 2007', שיפר ש

  
  רגב וגלודווסר

  
מ עם ארגוני טרור לשחרור "דרכה הכושלת של ישראל בניהול המו: מות הקונספציה" ,2009 ', מלמן י
 . 2מ "ע, 17.3.09, הארץ, "חטופים

  
  

  אתרי אינטרנט
  

  )20.12.09 -תאריך שליפה ( /main/Eitan/il.idf.aka.www://http, ל" בצההענף לאיתור נעדרים

L,,73401/articles/il.co.ynet.www://http-, המחיר היקר של עסקאות השבויים, YNETמערכת 
html.,002814460) 20.11.09, תאריך שליפה(  

  
, 1998 ועד 1948עסקות חילופי שבויים שקיימה ישראל מאז , צבא ההגנה לישראל

html.idfhxheb/il.org.mia.www://http) 20.11.09, תאריך שליפה .(  
  

, תאריך שליפה(, w?/il.co.walla.news://http//=1288328,  עסקאות שבוייםמחירון, שרגאי תולי
15.11.09 .(  

 

 
  

 80

http://www.aka.idf.il/Eitan/main/
http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-2814460,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-2814460,00.html
http://www.mia.org.il/idfhxheb.html
http://news.walla.co.il/?w=//1288328


  נספחים. 11
  

   הכיסוי התקשורתי לצורך בחירת חקרי המקרים -'אנספח 

הכיסוי . רתי במחקר זההדרך בה נבדקה סוגיית הכיסוי התקשוהסבר על בנספח זה יינתן 

ידיעות 'עיתון לגבי כל עסקה נסקרו כל הכתבות ב. התקשורתי היווה כלי עזר בבחירת חקרי המקרה

 הוא עיתון 'ידיעות אחרונות'עיתון ,  האחת- נבעה משתי סיבות עיקריותעיתון זה הבחירה ב. 'אחרונות

רק , מבחינה טכנית, שנית. עסקאותמתחילת ה, ראשי שעוסק בנושאים אלו באופן שוטף לאורך כל השנים

על ידי מילות , לידיעות אחרונות ישנה מערכת ממוחשבת שניתן להגיע לכל הכתבות בעיתון מראשיתו

  .  וכך לנהל חיפוש מדויק יותרחיפוש

' מס, מילת החיפוש, התאריכים של האירוע, שם העסקה: לגבי כל עסקה יפורטו הפרטים הבאים

ועמודת הסבר בה ניתן הסבר , האם היה כיסוי גבוה או נמוך, 39חודש האחרוןה, הממוצע, בות הכוללהכת

  .  מהותי במידה שהנתונים לא היו חד משמעיים

  

   נתונים אודות עוצמת הכיסוי התקשורתי-5' טבלה מס

כיסוי 
נמוך או 

  גבוה

חודש 
  אחרון

ממוצע 
  כתבות

' מס
כתבות 
  כולל

מילת 
החיפו

  ש

שם     תאריכים
 העסקה

  הסבר

פת חטי 23.7.68  אל על  45  37.5  75    גבוה
מטוס 

על -אל
'לאלגי

  ר

1  
  עד

31.8.68  

  

נמוך או   6  6.4  32   2
גבוה 

מקרה (
  )גבולי

חטיפת  29.8.69  מטוס
מטוס 
TWA  

  עד
6.12.69  

  

שמואל  1  1.5  21  נמוך   3
רוזנווס

  ר

1.1.70  
  עד

28.2.71  

שמואל 
) ליד(

ס*רוזנו
  ר

  

אברהם  2  1.33  16  נמוך   4
  עמרם

5.4.78  
  עד 

14.3.79  

אברהם 
) ליד(

  םעמר

  

: ממוצע הכתבות *שבוי   5
מעל לממוצע ומעל 

 לחציון

  גבוה
  

123  10.5  6  4.9.82  
 

עיסקת
  עד ח"הפת

25.11.83  
נמצא : חודש אחרון

על החציון ומתחת 
  .לממוצע

                                                 
 .   נבע מתוך תפיסה שהתקופה שלפני העסקה משפיעה במיוחד על קבלת ההחלטה' החודש האחרון'הסיבה להוספת קריטריון  39
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 - ממוצע הכתבות *שבוי
מעל לחציון וקצת 

 .פחות מהממוצע

  גבוה
  

עיסקת   6  4.9.82  2  5.26  100
 יבריל'ג

נמוך : דש אחרוןחו
גם מהחציון וגם 

  .מהממוצע
לפי : מסקנה

הנתונים היבשים 
הללו מדובר ככל 
הנראה על סיקור 

  .נמוך
יש לקחת , אולם

בחשבון שהסיקור 
אמור להילקח 
מתחילת החטיפה 

וייתכן שיש , )1982(
כמו . עיוות מסוים

כן ההתעסקות 
ח "בעסקת הפת

הייתה קשורה 
במידה מסוימת גם 

כן ול. יבריל'לג
הוחלט על כיסוי 
גבוה תוך הצבת 

  . סימן שאלה
סמיר   7  נמוך

  אסעד
3.4.83  

  עד
12.9.91  

סמיר 
) ליד(

 אסעד
  

40  0.39  6    

אלשייך  נמוך   8
  ופינק

17.2.86  
  עד

21.7.96  

אלשייך 
) וגם(

 פינק
  

59  0.46  4    

 :ממוצע הכתבות   9
 2 - נמוך ב
 . הפרמטרים

איתמר  נמוך
  אליה

4.9.97  
  עד

25.6.98  

איתמר 
) ליד(
 ליה*א
  

38  3.8  9  

קצת : חודש אחרון
מעל החציון ופחות 

  מהממוצע
  

קצת : ממוצע כתבות  10
פחות מהממוצע 

 ויותר מהחציון

טננבאו  גבוה
ם או 
טננבוי

 ם
  

252  6.27  33  7.10.00 +
15.10.00  

טננבאו
ם 

וחטופי 
  הר דב

  עד
מעל : חודש אחרון  29.1.04

הממוצע ומעל 
  החציון

גבריאל   11  נמוך
  דוויט

20.1.05  
  עד

15.10.07  

גבריאל 
) וגם(
 יט*דו
  

0  0  0    

ס*גולדו  גבוה  12
) וגם(ר 
 רגב

  

גולדווס  84  13.8  345
 ר ורגב 

  

12.7.06  
  עד

16.7.08  

  

      16.5  7.172  93.08      ממוצע  
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    חציון      6  4.53  49.5    

  

  

ממוצע  ולהלן הגרף שמתאר את המיקום של כל מקרה מבחינת הממוצע והחציון של החודש האחרון

  :הכתבות

  

   הכיסוי התקשורתי של חודש אחרון וממוצע הכתבות-8 'תרשים מס

כיסוי תקשורתי

00.390.461.331.5
3.84.535.266.2756.47.24

10.25
13.8

0

6
4

21

9
6

2

33

6

16.5

6

84

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

רחמיםסמיר אסעדגבריאל דוויט
אלשייך ויוסף

פינק

אברהם
עמרם

שמואל
רוזנווסר

עסקתחציוןאיתמר אליה
ג'יבריל

טננבאום
וחטופי הר

דב

חטיפת מטוס
TWA

עסקתממוצע
הפת"ח 

גולדווסר
ורגב

ממוצע כתבות חודש אחרון
  

  

   ניתוח המחיר של העסקאות הקודמות-'נספח ב

  

ניתוח זה היווה כלי עזר בבחירת . נספח זה מתאר את הניתוח של המחיר בעסקאות קודמות

גופות תמורת גופות , תמורת חייםחיים (עקב הסיווג השונה של העסקאות . ניתוח זה אינו פשוט. המקרים

נספח (כפי שנעשה בסוגיית הכיסוי התקשרותי , לא ניתן היה לקבץ את כל העסקאות תחת גרף אחד, )'וכו

הניתוח , על כן. להשוות בין עסקה של גופות תמורת גופות לעסקה של חיים תמורת חייםהיה לא ניתן ). 'א

עם ובלי (למו בעסקה הקודמת והמחירים ששרוכזו  ן שלהלבטבלה, הווה אומר. ינ איכותבוצע באופן

עקב , וםאבעסקת טננב, לדוגמא. היה צורך להבחון אף מעבר לכךובמקומות מסוימים , )עצירים
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והיה ,  קשה היה לבחון רק את עסקת איליה הקודמת לה בזמן, ) מספר סוגים של עסקאות(, מורכבותה

  .   ה של חיים תמורת חייםיבריל בה נקבעה עסק'צורך לנתח אף את עסקת ג

   ניתוח הנתונים לגבי מחיר העסקה הקודמת-6' טבלה מס

מחיר נמוך או     
  ?גבוה

המחיר בעסקה 
הקודמת עם 

  עצירים

המחיר 
בעסקה 

הקודמת בלי 
  עצירים

שם
  העסקה

  הסבר

חטיפת   1  -  -  -
-מטוס אל

על 
  ר'לאלגי

אין . זו עסקה ראשונה
  . קודמת

חיים (1.33   נמוך
  )תמורת חיים

ים חי (1.33
)תמורת חיים

חטיפת   2
מטוס 
TWA 

     
ולכן הוא , 1 -המחיר קרוב ל

נמוך בוודאי בהשוואה 
 . למקרים שיבואו לאחר מכן

חיים (2.33  נמוך
  )תמורת חיים

חיים (2.33 
)תמורת חיים

שמואל   3
    רוזנווסר

  . ל"כנ

חיים תמורת (1  נמוך
  )חיים

חיים (1
)תמורת חיים

אברהם   4
    עמרם

  . ל"כנ

חיים תמורת (76  גבוה 
  )חיים

חיים (76
)תמורת חיים

עיסקת   5
    ח"הפת

יחסית למחירים ששולמו
יש כאן , בעסקאות שלפני כן

קפיצה מאוד גדולה ולכן 
  . סווג המחיר כגבוה

במקרה זה קשה להחליט חד 
ום שבסעקת מש. משמעית

ח שוחררו עצירים "הפת
רבים מאנצאר מה שהקפיץ 

אולם , את המחיר המספרי
רק כמות קטנה של אסירים 

ביחס , שוחררו מישראל
למחיר ששולם קודם לכן 

  . בעמרם

חיים (799.66  נמוך או גבוה
  )תמורת חיים

חיים (16.33
)תמורת חיים

עיסקת   6
    יבריל'ג

 ולכן סווג המקרה או כגבוה 
  . או כנמוך

ה הראשונה זו העסק
בתולדות ישראל להחזרת 

ולכן העסקה . גופות
הרלוונטית הקרובה היא 

  . יבריל'עסקת ג

חיים (383.33  גבוה
  )תמורת חיים

חיים (383.33
)תמורת חיים

סמיר   7
    אסעד

מדובר בשש שנים לאחר 
יבריל ונראה שהיא 'ג

, משפיעה על מקרה אסעד
למרות שכאן מדובר 
בהחזרת גופה ולא חיילים 

  .  חיים
אלשייך   8  מוךנ 

  ופינק
חיים  (1

  )תמורת גופות
   

חיים תמורת  (1
  )גופות

   

זו העסקה השנייה להחזרת
, לאחר עסקת אסעד, גופות

ולכן היא הכי רלוונטית 
  . והמחיר הוא נמוך

 גופות -61.5  גבוה 
  תמורת גופות

 גופות -61.5
תמורת גופות

איתמר   9
    אליה

 חיים -22.5

המחיר הוא גבוה משתי
 קודם כל בגלל כמות - סיבות

החיים תמורת גופות 
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אלשייך שהוחזרו עבור 
, ופינק

  תמורת גופות
והסיבה השנייה בגלל  
הקפיצה הגדולה שהייתה 
בין המקרים של אסעד 

  . ואלשייך ופינק בנקודה זו
עסקת טננבאום היא עסקה 

הוחזרו בה גם . מיוחדת
על כן יש . חיים וגם גופות

להסתכל גם על העסקה 
האחרונה שבה הוחזר 

יבריל 'זו עסקת ג. ישראלי חי
  . ולכן המחיר בה מאוד גבוה

גופות תמורת  (40  גבוה
  )גופות

גופות  (40
  )תמורת גופות

טננבאום  10
וחטופי הר 

חיים  (383.33  דב
 -תמורת חיים

). יבריל'עסקת ג

**- 383.33 
חיים תמורת (

 עסקת -חיים
  ). יבריל'ג

 
חיים תמורת  (60

  )גופות
בנוסף יש להסתכל על עסקת   
איליה בהקשר של הגופות 

עקב השחרור של , וגם שם
שרות עצירים תמורת ע

ניתן להגיע למסקנה , גופות
כ מדובר על מחיר "שבסה
  . גבוה

 גופות 19.66  גבוה 
  תמורת גופות

 גופות -19.66
  תמורת גופות

גבריאל  11
  דוויט

 חיים -436
  תמורת חיים

 חיים -400
  תמורת חיים

העסקה האחרונה לפני
דוויט היא עסקת טננבויום 
שלפי המחירים שלה נחשבת 

  . מחיר גבוהכבעלת 
גולדווסר  12  -מול עסקת דוויט  גבוה 

 ורגב
 

  

מול עסקת 
 גופות תמורת -2   -דוויט

 גופות -2  גופות
 חיים תמורת -1  תמורת גופות

 חיים -1  גופות 
מול עסקת   תמורת גופות 

מול עסקת   : טננבוים
 גופות 19.66  : טננבוים

 גופות -19.66  ותתמורת גופ
 גופות -436  תמורת גופות

 חיים -400  תמורת גופות
  תמורת חיים

  

מכיוון שרב הנסתר על הגלוי
בכל מה שקשור לעסקת 

נראה שיש להתייחס , דוויט
. למחיר של עסקת טננבאום

  .  ולכן המחיר גבוה

  

  

  גועי המיקוח בתולדות מדינת ישראל כלל פי-'גנספח 

 ועד 1968ראל משנת מטרת נספח זה היא לרכז בטבלה אחת את כלל פיגועי המיקוח של מדינת יש

הנתונים בנספח זה מחזקים את התובנה לפיה מדינת ישראל תעדיף לחלץ את בני הערובה במבצע . היום

ואילו תסיים בעסקה את פיגועי , )כ בפיגועי התבצרות"בדר(צבאי כאשר יש לה את האופציה לעשות כן 

 ארגוני הטרור חדלו מלבצע פיגועי ,ניתן לראות שלאורך השנים, כמו כן. שם קשה לה יותר לחלץ, החטיפה

   . חטיפותפיגועי ועברו לדפוס פעולה של , התבצרות
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   סקירת כלל פיגועי המיקוח שאירעו בישראל-7' טבלה מס

מועד   סוג האירוע 
סיום 
  האירוע

מועד 
תחילת 
 האירוע

    שם הארוע

  

 סיוםאופן
  הפיגוע

  1  מטוס אל על  1968  1968  התבצרות
(  )ויינתחטיפת מטוס לארץ ע

  עסקה

  התבצרות   TWA   1969  1969מטוס   2
(  )חטיפת מטוס לארץ עויינת

  עסקה

*  1970  1970  *חטיפה   עסקהשמואל רוזנווסר    3
  מטוס סבנה    4  התבצרות   1972  1972

(  )חטיפת מטוס לישראל
  מבצע צבאי

  מעלות   5
  

  התבצרות   1974  1974
  )ס" ביה-תפיסת מבנה(

  מבצע צבאי

    1נהריה   6  התבצרות   1974  1974
  )תפיסת מבנה(

  מבצע צבאי

  בית שאן    7  התבצרות   1974  1974
  )תפיסת מבנה(

  מבצע צבאי

  8  מלון סבוי  התבצרות   1975  1975
  )תפיסת מבנה(

  מבצע צבאי

  כפר יובל  9
  

  התבצרות   1975  1975
  )תפיסת מבנה(

  מבצע צבאי

  10  מבצע אנטבה  התבצרות   1976  1976
  )עויינתחטיפת מטוס לארץ (

  מבצע צבאי

 כביש החוף    11
  

  התבצרות   1978  1978
  )תפיסת אוטובוס(

  מבצע צבאי

*  1979  1978  *חטיפה   עסקה  12  אברהם עמרם
  2נהריה   13  1979  1979  התבצרות

  )תפיסת מבנה (
  מבצע צבאי

  משגב עם    14  1980  1980  התבצרות
  )תפיסת מבנה (

  מבצע צבאי

*  1983  1982  *טיפהח   עסקה  15  ח"עסקת הפת
*  1985  1982  *חטיפה   עסקה  16  יבריל'עסקת ג
*  1991  1983  *חטיפה   עסקה  17  סמיר אסעד
  300קו   18  1984  1984  התבצרות

  )תפיסת אוטובוס (
  מבצע צבאי

*  -  1986  *חטיפה   -  19  רון ארד
*  1996  1986  *חטיפה   20   עסקה  אלשייך ופינק

אוטובוס   21  התבצרות   1988  1988
  )תפיסת אוטובוס(  האימהות  

  מבצע צבאי

*  1989  1989  *חטיפה אברהם   22
  סספורטס

  החטוף נרצח

*  1996  1989  *חטיפה   החטוף נרצח  23  אילן סעדון
*  1992  1992  *חטיפה   החטוף נרצח  24  ניסים טלודנו
  25  נחשון וקסמן  1994  1994  התבצרות

הפיגוע סווג בתחילה כחטיפה ורק (
ן  היכהתגלה ,מודיעינילאחר מאמץ 

  )קסמןומוחזק 

  מבצע צבאי

*  1998  1997  *חטיפה   עסקה  26  איתמר איליה
*  2004  2000  *חטיפה + חטופי הר דב   27

  טננבאום  
  עסקה

  28  אליהו גוראל  התבצרות   2003  2003
הפיגוע סווג בתחילה כחטיפה ורק (

 היכן התגלה ,מודיעינילאחר מאמץ 

  מבצע צבאי
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  )גוראלמוחזק 
  עסקה  *חטיפה*  2007  2005  גבריאל דוויט  29
  החטוף נרצח  *חטיפה*  2006  2006  אליהו אשרי  30
  -  *חטיפה*  -  2006  גלעד שליט  31
  עסקה  *חטיפה*  2008  2006  גולדווסר ורגב   32
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