
צה”ל באינתיפאדה 1987-1991 
מזווית דובר צה”ל

תא”ל )מיל’( אפרים לפיד
lapide3@gmail.com

1



הסביבה הצבאית
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• אפריל 1987 - רמטכ”ל חדש, דן שומרון. מאמץ מרכזי 
לביטול פרויקט “לביא” והסבת המשאבים לנשק עתידי. 

דיונים על שדה הקרב העתידי ותר”ש. הכומתה חוזרת 
לכתף )25.7(

• מפקדי הפיקודים: דרום- יצחק מרדכי )מאז 1986(, 
 מרכז- עמרם מצנע )ממאי 1987( 

• 25 נוב’ - “ליל הגלשונים” - לראשונה מחבל חודר 
בדרך האויר )גלשון( לגזרת קרית שמונה, וח”ק אלוף יאיר 

)יה-יה( יורם, העברה מתפקיד של מח”ט הנח”ל.
• 7 דצמ’ - תאונת דרכים עם רכב ישראלי בג’בליה. 

התפרעויות ברצועת עזה, תקיפות על חיילי צה”ל. העסקת 
חיילי מילואים. לא מעריכים כי המהומות יהיו מעבר 

להפרעות סדר כבעבר. המהומות מתרחבות לגדה. 



הסביבה הצבאית - המשך

הגדרת המצב “התקוממות עממית” ולא “אינתיפאדה” • 
החיילים מצויידים באלות עץ )“לשבור להם את • 

העצמות”(. סגן הרמטכ”ל ברק מחפש פתרונות לא 
חמושים לפיזור הפגנות: מכת”זיות, חצציות. מקימים 

את “דובדבן” ו”שמשון”.
שינוי תכוף של הוראות פתיחה באש )הגדרת “שטח • 

צבאי סגור”(
פצ”ר אקטיבי - תא”ל סטרשנוב - מורה להעמיד לדין • 

חיילי גבעתי וגולני על מעשים חריגים. חקירות מצ”ח 
של חיילים קרביים. משפטים מתוקשרים. 

בתחילת האירועים- חקירת מצ”ח על כל פלסטיני • 
3 שנורה למוות במהומות.



הסביבה התקשורתית

 • ערוץ טלויזיה אחד
 • שתי תחנות רדיו: קול ישראל וגל”צ

 • גלי צה”ל בעידן דברור
• עתונות כתובה רבה. אין אינטרנט, אין סלולר. 

   אין זמוניות כתובות
• כתבים צבאיים מנוסים

דובר צה”ל, אפרים לפיד, כבר 3 שנים בתפקיד • 
 )מאז דצמ’ 1984(
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תקשורת זרה מגיעה לשטחי יו”ש ועזה בלי קושי.• 
טלויזיה בשטח גורם מתסיס קבוע.

הפלסטינים מזמינים תקשורת לארועי התגרות עם • 
חיילי צה”ל.

מפקדים משתמשים תכופות כלפי תקשורת ב”שטח • 
צבאי סגור”. זוכים לגינוי תקשורתי ולהבלטה 

בסיקור.
כתבי חוץ מגישים בג”צ )30.3.88( לקראת יום • 

האדמה על הכרזת השטח כולו כסגור. בג”צ מורה 
 להיות יותר “ליברלי”.
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הסביבה התקשורתית - המשך



אתגרים דוברותיים

• דיווח מהיר ואמין לעומת הדיווח ממקורות 
פלסטיניים. הדיווחים של הפלסטינים מוטים 

 באופן גורף.
• פתיחת נציגויות דו”צ בפקמ”ז ובפד”ם. נציגי 
דו”צ באוגדות ובחטיבות. חיילי מיל’ של דו”צ 

 בהיקף שלא היה כמותו ברגיעה.
• חיכוך של חיילי צה”ל מול תקשורת בהיקף שלא 

 היה ידוע עד אז.
• תדרוך דו”צ לכל כוח תעסוקה לקראת כניסה 

לפעילות מבצעית בשטח.
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אתגרים דוברותיים - המשך

• סיקור שוטף של חיילי צה”ל חמושים מול 
מתפרעים ומפגינים פלסטינים, רבים מאד מולם – 

 צעירים, נשים וילדים . “האבן מול הרובה”.
• אוירה ציבורית מחייבת תגובה: ”מה אנחנו 

 עושים בשטחים? חיילים לא נועדו לפזר הפגנות”.
• ויכוח עם הדרג המדיני על המינוח “התקוממות 

עממית” לעומת “אינתיפאדה”. 
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• צלם ישראלי בשרות CBS משה אלפרט מאפיקים מצלם 
חיילי צה”ל מכים פלסטינים באבנים באזור שכם. סיקור 
עולמי לתקרית. מ”צ עוצרת את החיילים בהוראת האלוף. 

אלוף פקמ”ז, מצנע, מופיע עוד באותו ערב בתקשורת 
בארץ ובעולם, נותן את גרסתנו, לאחר מעצר החיילים, 

ומנסה להנמיך את הלהבות.

סיקור בינלאומי לאירוע חריג
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