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יותר  רחוק  מקום  שאין  נדמה 
מההוויה הישראלית מבית העץ 
הישן במרכז העיר סיאטל. ובכל 
זאת, מתוך חדר העבודה בבית 
יצאו  ב־1906,  שנבנה  הזה, 

־לאוויר העולם בתקופה האחרו
נה לא מעט ידיעות חדשותיות 
בלעדיות שכבשו את הכותרות 
אחר  בחמש  יום  בכל  בישראל. 
ארה"ב,  מערב  שעון  הצהריים, 
שעוננו,  בוקר  לפנות  שלוש 
חדש  טור  בדייקנות  סילברסטיין  ריצ'רד  מעלה 

)"פוסט"( בבלוג שלו "תיקון עולם". 
סילברסטיין ממושקף ולבן שיער. דיבורו שקט 
ורך. אבל בחודשים האחרונים הפך לאחת הבעיות 

־הגדולות של הצנזורה הישראלית, כשפירסם סי
פורים רבים עליהם הוטל בישראל איסור פרסום. 
דיווחיו נחשבים לרוב אמינים למדי. הוא חשף את 
פרשת ענת קם, ומהבלוג שלו כבר דלפה הידיעה 
לתקשורת הבינלאומית; כתב ארוכות על מעצר 
הסופר החיפאי אמיר מחול בחשד שריגל לטובת 

־חיזבאללה; גילה מי הם ת' ו־י' הרבה לפני שהעי
תונות גילתה כי המועמדים לתפקיד ראש המוסד 
ויורם כהן. בנוסף  וראש השב"כ הם תמיר פרדו 

־פירסם בבלוג שלו את שמם של המועמדים האח
רים לתפקיד, שזהותם עדיין אסורה בפרסום. גם 
כשנחטף באוקראינה המהנדס הפלסטיני דיראר 

אבו סיסי, סילברסטיין כתב על כך בהרחבה. 
־ואלה רק חלק מהדוגמאות. בואו נגיד שסילבר

סטיין מאתגר בחודשים האחרונים את המופקדים 
על שמירת סודות המדינה בישראל. הוא עשה זאת 
שוב בשבוע שעבר, כשפירסם ידיעה שבה פירט את 
תוכן הפתק הסודי שגרם ליו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ 

הישי את  בדרמטיות  לנעול  הכהן,  שאמה  ־כרמל 
של  הספנות  בחברות  לעסוק  אמורה  שהייתה  בה 
שפורסמו  סילברסטיין,  של  לדבריו  עופר.  האחים 

בבעלות  מכליות  הישראלית,  בעיתונות  בהרחבה 
איראן  בנמלי  פעמים  עשרות  עגנו  עופר  האחים 
ושימשו להעברת סוכנים של המוסד אל המדינה. 
ביום חמישי הוא אפילו כינה את חברת הספנות של 
האחים עופר "חברת בת" של המוסד או של אמ"ן. 
המשך  ידיעות  לפרסם  הבטיח  אמנם  סילברסטיין 
לפרשה, אבל מותו של סמי עופר, הוא אומר, גרם 

לו לעצור בינתיים את העיסוק בנושא. 
הרבות  החשיפות  למרות  אבל  מפתיע,  זה 

־ישראלים מעטים בלבד גולשים לבלוג שלו בק
־ביעות. "ביום רגיל נכנסים לבלוג שלי אלף יש

ראלים", הוא מספר. "כשיש לי ידיעות שאסורות 
ל־8,000".  להגיע  יכול  המספר  בארץ  לפרסום 
הישראלים  ממספר  בשליש  רק  מדובר  ועדיין, 

למ רפאלי.  בר  של  הטוויטר  אחרי  ־שעוקבים 
העובדה  את  מסתיר  לא  סילברסטיין  זאת  רות 
שהוא חש סיפוק מכך שהידיעה שפירסם בפרשת 
האחים עופר זכתה להד תקשורתי נרחב בישראל, 

כולל קרדיט לבלוג שלו.
"זה נעים שהגילויים שלי יוצרים הדים. הרבה 
ישראלים שלחו לי תגובות אוהדות, אבל קיבלתי 
שביקרו  ישראלים  היו  נעימות.  לא  תגובות  גם 

לדעתם  לגרום  עלול  שאני  נזקים  על  אותי 
איתי  שמסכימים  רבים  גם  יש  מוסד.  לסוכני 
על  הביקורת שאני משמיע  על  אותי  ומעריכים 

ממשלת ישראל".
איך ממקום מושבך בסיאטל, עשרות אלפי 
קילומטרים מישראל, אתה מצליח לשים יד על 

הידיעות שאתה מפרסם? 
פעילים  אלה  לפעמים  רבים.  מקורות  לי  "יש 

־פוליטיים או פעילי זכויות אדם, לפעמים בלוג
רים ישראלים או אקטיביסטים. המידע הראשוני 
אליי  הגיע  למשל,  עופר,  האחים  של  בפרשה 

מפוליטיקאי ישראלי בדימוס".
לעיתונאים  פה  משמש  שאתה  נגדך  טוענים 

הצנזו את  לעקוף  דרך  שמחפשים  ־ישראלים 
רה.

"הסיפור של אבו סיסי התחיל במשהו ששלח 
־לי עיתונאי ישראלי — קישור לעיתונות האוק

לעבוד  התחלתי  חטיפה.  על  שדיווחה  ראינית 
סיסי  שאבו  טיפ,  עוד  קיבלתי  ואז  הסיפור  על 
נמצא בישראל. נוצר כדור שלג: בלוגרים רוסים 
העבירו לי מידע, ואז הגעתי לאחיו של אבו סיסי 
בהולנד — היו לי מקורות מכל העולם. פנו אליי 
פעילי זכויות אדם שהתעניינו בסיפור על מדינה 

שחוטפת אזרח במדינה אחרת".
ומהצנזורה הישראלית לא פנו?

אותי  ישראלים שאלו  עיתונאים  לא.  "מעולם 
אם פנו אליי מגופי ביטחון ישראליים. התשובה 
שלילית. אבל היה עיתונאי שפנה לצנזורה ושאל 
אסור  שלהם  דברים  מפרסמים  שלי  בבלוג  למה 
מת לא  שהם  לדבריו  לו  ענו  בצנזורה  ־לפרסם. 

עניינים בבלוגים בכלל, הם מפקחים רק על כלי 
מעניינת.  תשובה  זו  לדעתי  ממוסדים.  תקשורת 

־אולי היא חלה גם על בלוגרים ישראלים שפוע
לים בישראל. אני אזרח אמריקאי הנהנה מחופש 
הביטוי לפי התיקון הראשון לחוקה. אינני חושש 
מפעולה של ממשלת ישראל. אינני אזרח ישראל 
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הוא חשף לראשונה 
את פרשת ענת קם, 
כתב שהמוסד השתמש 
בספינות של האחים 
עופר כדי להחדיר 
סוכנים לאיראן והעלה 
לאינטרנט סדרה ארוכה 
של ידיעות ביטחוניות 
שנאסרו לפרסום 
בישראל. מה מניע את 
הבלוגר האמריקאי 
ריצ'רד סילברסטיין?

משה רונן 
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ואינני נמצא בה. החוק הישראלי אינו חל עליי. 
אף גורם רשמי בישראל לא יעז לפגוע בי".

בין נסראללה לבן לאדן
ליברלי,  ציוני  עצמו  את  שמגדיר  סילברסטיין, 
יורק.  ניו  שליד  ההדסון  נהר  בעמק  ב־19�2  נולד 
הוא למד בסמינר התיאולוגי היהודי ובאוניברסיטת 
בספרות  ראשון  תואר  עם  יצא  ממנה  קולומביה, 
השוואתית,  בספרות  השני,  התואר  את  עברית. 
עשה באוניברסיטת קליפורניה שבלוס אנג'לס. הוא 
גם  שנתיים  ללמוד  והספיק  ויידיש  עברית  קורא 
באוניברסיטה העברית בירושלים. הוא אמנם מבין 

עברית, אבל מעדיף לשוחח באנגלית.
לצד  השתייכותו  את  מסתיר  לא  סילברסטיין 

ידיעות חד הפוליטית. מלבד  ־השמאלי של המפה 
שותיות, הוא מפרסם בבלוג הגיגים שבהם הוא תוקף 
את מדיניותה של ישראל בנושאים שונים, בעיקר 

רבים  גולשים  ומדיניים.  ביטחוניים 
שבהם  זועמים,  מיילים  לו  שולחים 
הוא מואשם בפגיעה מכוונת בביטחון 
איסור  צווי  נגד  נלחם  "אני  ישראל. 

ביטחו עצירים  על  מגן  אני  ־פרסום, 
ואני  החוק  בשלטון  מאמין  אני  ניים, 
יותר  לעצמה  עשתה  שישראל  סבור 
מדי הנחות ופשרות כשמדובר בביטחון", 
עונה סילברסטיין. "אני אוהב את ישראל 
פעם  אף  פגעתי  לא  בשגשוגה.  ורוצה 

בביטחון המדינה". 
שיחות  מספר  ניהלתי  האחרון  בחודש 
בן  חוסל  שבו  בשבוע  סילברסטיין.  עם 
ידיעות  לגבי  גם  אם  אותו  שאלתי  לאדן 
נוהג  היה  לארה"ב  הקשורות  ביטחוניות 
לידיעות  מתייחס  הוא  שבה  דרך  באותה 
מת "אינני  לישראל.  הנוגעות  ־ביטחוניות 

אם  "גם  לי.  ענה  סקופ",  כל  בפרסום  עניין 
לפעולה  ההכנות  על  לי  מספר  היה  מישהו 
כדי  רק  בכך  עוסק  הייתי  לא  לאדן  בן  נגד 

שיהיה לי סקופ".
ואם תקבל מידע על כוח ישראלי המתכוון 
לחסל תוך 24 שעות את מנהיג החיזבאללה 

חסן נסראללה, תפרסם זאת?
כזה  מידע  מקבל  הייתי  אם  "היפותטית, 
עקרונית  מתנגד  אני  אותו.  מפרסם  הייתי 
ידי  על  נעשות  הן  אם  בין  חיסול,  לפעולות 
ממשלת ארצות הברית ובין אם הן נעשות על 
ידי ישראל. אבל אם היה לי סיפור שמסכן חיים 
של מישהו, של חייל ישראלי למשל, הייתי נזהר 
הצדקה  שיש  מאמין  אני  מדווח.  שהייתי  לפני 
למודיעין ולביטחון ולפעולות נגד טרור — אבל 
חושב שצריך לעשות אותן לפי החוקים והכללים 
והמשפט הבינלאומי. אינני מתנגד לכך שישראל 
צריך  אבל   — בטרור  ונלחמת  אזרחיה  על  מגינה 

לעשות זאת לפי הדין הבינלאומי".
בעזה  מזל"טים  תקיפות  בין  בעצם  ההבדל  מה 

ובפקסיטן?
בפקיסטן  מזל"טים  של  לתקיפות  מתנגד  "אני 
ובאפגניסטן, כפי שאני מתנגד לתקיפות כאלה בעזה. 
חיילים  שהרגו  מחבלים  באפגניסטן  הורגים  אם  גם 
אמריקאים, לטווח הארוך זה מזיק. אני מאמין שצריך 
שבן  מעדיף  הייתי  לדין.  האלה  האנשים  את  להביא 
הבינלאומי  הפלילי  המשפט  בבית  לדין  יובא  לאדן 

־בהאג. שיישפט לעשרה מאסרי עולם. כששמעתי שז
רקו את גופתו לאוקיאנוס חשבתי: הם מפחדים ממנו 
גם אחרי מותו. כשמביאים אדם לדין זה משדר כוח. 
זה אומר שלא מפחדים ממנו. מראים לו שאנחנו טובים 

מהם. יותר תרבותיים. שופטים ולא מחסלים".

אני בלוג פוליטי
בקרב  במחלוקת  שנוי  סילברסטיין  של  הבלוג 

־הקהילה היהודית בארה"ב. רבים תוקפים ומאשי

מים אותו בכך שהוא גורם נזק רב לישראל. "יש 
כעוכר  אותי  שרואים  מאנשים  חריפות  תגובות 
מנסים  בישראל  ימין  וחוגי  מתנחלים  ישראל. 
הם  שחמאס  לי  כותבים  רבים  איתי.  להתווכח 
רוצחים. מישהו כתב שהוא מקווה שסילברסטיין 
למשפט  ויביא  יחטוף  שהמוסד  הבא  האדם  יהיה 
בישראל. קיבלתי איומים — אבל בעיקר מיהודים 

אמריקאים. לא מישראלים. 
חדשה:  אסטרטגיה  נגדי  הפעילו  "לאחרונה 
ניסו להשחיר את שמי בשיטה שהייתה מקובלת 
ולוחמי  קינג  לותר  מרטין  נגד  השישים  בשנות 
זכויות אדם. פירסמו נגדי מסמכים מזויפים כאילו 
האף־בי־איי עצר אותי כחשוד בפדופיליה. אבל זה 
היה זיוף רשלני ובלתי אמין. כתבו שם שהמשרד 
סגני  עם  ביחד  פעל  בסיאטל  האף־בי־איי  של 
שריף של מחוז שנמצא בפלורידה, בצד השני של 

ארצות הברית". 
הוסיף  שלשום,  שפורסם  שלו,  הבלוג  בסוף 
סילברסטיין "הערה אישית": "אם ישנם טיפוסים 
מנוונים, שחושבים כי באמצעות איומים על חיי 
ילדיי הם יפחידו אותי, ירתיעו אותי או יגרמו לי 
הכתיבה  סגנון  את  עושה,  שאני  מה  את  לשנות 
שלי או את הנושאים שאני בוחר — שיחשבו שוב. 
להפך, זה ישכנע אותי שמישהו חש כל כך מאוים 
ושאני  כזאת  חריגה  בהתנהגות  נוקט  שהוא  עד 
בנתיב הנכון. זה יגרום שאכפיל את מאמציי לסקר 
עוולות  ולחשוף  אותי  שמעניינים  הנושאים  את 

ואי צדק".
למרות הפרסום הרב שלו זכה הבלוג בתקופה 
האחרונה, סילברסטיין מודה שכסף הוא לא רואה 
פרסומות,  קצת  יש  תורמים,  כמה  לי  "יש  מזה. 
אבל זה לא מפרנס אותי. המטרה העיקרית שלי 
היא לא להרוויח אלא להשפיע. אני רוצה להראות 

־מה היה קורה לו ישראל הייתה דמוקרטיה ליב
ואת  האדם  זכויות  את  חילונית, שמכבדת  רלית 
האמונות הדתיות של כל אזרחיה, בלי לתת לדת 
אחת עדיפות על דתות אחרות. זהו בלוג פוליטי. 

לא מסחרי". †
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ענת קם

דיראר אבו סיסי

ראש המוסד תמיר פרדו

ח"כ כרמל שאמה הכהן

אין לו

"לא פנו אליי מעולם 
מהצנזורה בישראל . אני 
אזרח אמריקאי שנהנה 

מחופש ביטוי, החוק 
הישראלי אינו חל עליי. אני 

 לא חושש מפעולה 
של ישראל נגדי"

"זה נעים שהגילויים 
שלי יוצרים הדים. הרבה 

ישראלים שלחו לי תגובות 
 אוהדות, אבל קיבלתי 

גם תגובות לא נעימות. 
 ביקרו אותי על נזקים 

שאני עלול לגרום לדעתם 
לסוכני מוסד"

"פוליטיקאי ישראלי בדימוס 
היה המקור שלי לסיפור על 
האחים עופר". סילברסטיין 
בחדר העבודה שלו בסיאטל 

צנזורה

צילומים: צביקה טישלר, עמית שאבי, אלכס קולומויסקי


