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38
הגייהאדיסגו

צולע,כולו,שרוףאחת,בעיןעיוור
תיקלעזה.מתחתבמנהרותשניםומתחבא

הצבאיהמפקדדף,מוחמדשלהמודיעין

הנוכחיהעימותאתשהציתומיחמאסשל

אילנאיאיתיס־גת!,ר1נןנפתח

עין.ובלימוגבלאותושהותירוהמרוביםההתנקשותניסיונות

הנקמהופיגועיעיאשיחיא"המהנדס"עםהצמודהפעולהשיתוף
התכנוןההיסטוריה.אתושינוישראליםעשרותשרצחוהאכזריים

קוראיםירושליםבמזרחגםבגללוהנוכחי,העימותשלהמדוקדק
לראותמישראלשמנעוהמודיעינייםוהכשליםבשמו.הפורעים

מהבישראל,ותיקהכילמבוקשדףמוחמרהפךאיךבא.זהאת

פעמיםוכמהכעת,המתחוללתהאלימהבמערכהחלקובאמת

נפתחדףמוחמרשלהמודיעיןתיקמעונש?לחמוקיצליחעוד

אילנאי,איתיברגמןרונן

•*!«'

כברירושליםבמזרחהרוחותמאוחרת.לילהשעתשעבר,שלישייום

נראועדייןאבלשכם,ושערג׳ראחשייח׳סביבבעיקרלהתלהט,החלו

אז,דווקאהתיכון.במזרחנפיציםהכיהאזוריםבאחדמקומיעימותכמו

מת־אובונקריםמכמהאחדמתוךהוקלטההנראהשככלאחת,הקלטה

חמים

$TS1$מתחמים$TS1$

$DN2$מתחמים$DN2$דף.מוחמרחמאס,שלהצבאיהמפקדאתהמשמשיםעל־קרקעיים
הכבושה,בירושליםג׳ראחשייח׳בשכונתהאיתניםלאנשינומצדיע"אני
המתרחש",אחרמקרובעוקבתוהקסאםההתנגדותהנהגתכיומאשר
לכיבוש,ואחרונהברורהאזהרהשולח")אני(בוקע.דףשלקולונשמע
לאאחת,בבתג׳ראחשייח׳בשכונתתיפסקלאעמנונגדהתוקפנותשאם

ביוקר".ישלםוהאויבידייםבחיבוקנעמוד
הציבו־ההתבטאותזוזאת,בכלההקלטהעלדיווחוהתקשורתכלי

רית

$TS1$הציבורית$TS1$

$DN2$הציבורית$DN2$מע־אבלשניםשבעלפניאיתן,צוקמבצעמאזדףשלהראשונה

טים

$TS1$מעטים$TS1$

$DN2$מעטים$DN2$ירושלים,למזרחהכבודכלעםשלה.העיתויאוהתוכןעלהתעכבו

ועודביוקר"?"לשלםבגדרשיהיהלעשותדףמוחמרמתכווןכברמה

ועודהאלה,הגרנדיוזייםהאיומיםג׳ראח?בשייח׳מקומיעימותבגלל

נתפסושספג,הפציעותבשלתפקודוקשייכבדהמנכותשסובלמאדם

מילולית.לקהתשישמשהולאלהרתיע,שנועדוריקותכהצהרות

היהאי־אפשרכברממנונוסףמסרדףשיגרכךאחרבדיוקשבוע

הארץחלקיכללעברשנורההמשפיל,המהמם,הטיליםמטחלהתעלם.

להישוכירבתי,להסלמהחמאסשלפניהכיהיטבהבהירשלישי,בערב
הר־במילתועמדדףבישראל.וההנהגההציבוראתלזעזעהכליםאת

צחנית,

$TS1$,הרצחנית$TS1$

$DN2$,הרצחנית$DN2$החדש",העוטףזהתל־אביבאת"להפציץהראשונה.בפעםולא
קורב־ועודעודגובהחמאסשלהליליתהמתקפהבעודלפעיליו,הודיע
נות

$TS1$קורבנות$TS1$
$DN2$קורבנות$DN2$.שנים".למשךלמערכהטיליםמספיקלנו"ישבנפש

שלהצבאיתהזרועמפקדדף,לארכי־טרוריסטהיטבלהקשיבכדאי

הלחימהמערךשלהאדריכללהתבטא.ממעטשהואבגללדווקאחמאס,
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נוסף,אדםהשבועאמרועוד",מאוישים
רבות.שניםדףשלפעילותואחרהעוקב
התחזקורקדףשלוכוחומעמדולדבריו,
אחמדשלחיסולו"לאחרהאחרון.בעשור
משמעוהתחזקענן,עמודבמבצעג'עברי
לפוהפךוהואדףמוחמדשלמעמדותית
ציין.הצבאית",בזרועהבלעדיסק

היהתמידדףכיסבורמילשטייןמאידך,
שלאליהפריע"תמידהאמיתי.הכוחבעל
שימשהואכיהרמטכ"ל,קראוג'עבריחמד
המההנהגהביןהקשרחולייתבתורבעיקר
ומנהלאז,שניהלמיהצבאית.לזרועדינית
החייליםברמתהצבאית,הזרועאתהיום
"זהאומר.הואדף",מוחמדזהוהברגים,
שעבראדםבןעלמדבריםשאנחנומדהים
ההלםועדותשלחוליותלנהלשלמרמה
חאן־יונס,פליטיםמחנהשלבסימטאות
מולוטוב,ובקבוקיגרזניםעםשהסתובבו
בוגרשלסוגהואשהיוםאדםבןשללמצב
פוינט'".ב'ווסטהצבאיתהאקדמיה

כראשבתפקידומסתפקדףלדבריו,
לעברעינייםלוטשואינוהצבאית,הזרוע
לא"דףוהמדינית.הפוליטיתההנהגה
ולאעיניואתנושאלארוצה,לאהּכָּ
התנולהנהגתשלבבשוםעיניואתנשא
מילשאומרפרופר",צבאימפקדהואעה.
המרחבעלשומרהזמןשכלאדם"בןטיין.
אחריםלהרבהובניגודשלו,כמרחבהצבאי
המדיניים,הדרגיםעםהרבהכךכלרבלא
ספקבכללאיןצייתן.דיהכלבסךהואכי

חמאס".שלהרמטכ"להואדףמוחמד
לאחשהשתחררלשעבר,שב”כאיש
מסבירלדף,שעותאין־סוףוהקדישרונה
לצאתהזמןכלדף,שלהזו“הפראנוייהכי
עומדתשלוהבאהשהיציאההנחהמנקודת

וכלישהשב”כהאחרונה,להיות
לויארבוהאווירחילשלהטיס
המיוםשלבסופוהיאשם,בדיוק
ארוכים”.לחייםשלוהמנצחתכון
ממשהואדףכימדגישהואגם
מסויים“בשלבבלבד.סמללא
סוגלהיותהפךיאסיןהשייח
שסועדאנשיו,בידיבובהשל
השוואה.לשםאומרהואכל”,
בשניםסמליותרהיה“הוא
כשנזקקגםדף,אבלהאחרונות.
לא־בהחלטהיהרפואי,לטיפול

אתהרגשנוהזמןשכלמיאלארק־סמל
שלהצבאיתהפעילותאתמלווהשלוהצל
ודרך”.כיווןמתווההוראות,מחלקחמאס,
אתהוציאשחמאסהופתעלאהואלדבריו,
העכשההתלקחותלקראתמהחשיכהדף
והקירושליםענייןאתניצל”חמאסווית.
לעזרתם.לבואשםתושביםמצדלוריאות
אזביותר,החשובהסמלהיאאל־קודסואם
וביןהתנועהביןהחיבוראתלעשותכדי
שלו,גדולהכיהאסאתשלףחמאסהסמל,
שהואהמיתוסעםהאביראתבחייו,האגדה
לסייעבמטרההכלדף,אתהכל,שורד
התוצאה,במבחןגדולה.תבערהלהצית

הצליחו”.דישהםלהגידצריך
כאייקון.גםמשמעותישבכלשלדףכך
אישהואה־55בןדףלמשל,ישראל,עבור
קהילתשללכישלוןעדותשמהווהדמים,
והשב"כצה"לניסופעמיםחמשהמודיעין.
ופטיליםפגעופעמיםחמשאותו,לחסל
פעםובכלשהה,בובביתאוברכבצצות
הישראליבמודיעיןהיום,גםניצל.הוא
המבואתלאתראדיריםמאמציםעושים
מוגבהצלחהאךבחמאס,אחתמספרקש
דףלמוחמדשנוגעהחומר"כלביותר.בלת
המודיבקהילתגורםמסביררגיש",מאוד
לכך.מעברלפרטומסרבעין,

שישהאוחמישהעלבתקשורת“דווח
ראשיעלהמבוסס(פועללטפ”שניסיונות
לחסל,כלומרשלילי”,“טיפולשלהתיבות
שב”כבכיראומרדף”,מוחמדאתוא”א)ר”ב
אתלאחרונהסייםהואשגםלשעבר,נוסף
אחדכלשעלהיאהאמת“אבלשירותו.
שנערביםלפעמיםכמה,עודיששדווח
בשלבכללבדרךיותר,מוקדםבשלבצרו
הניסיון.עצםעלידעלאכללעצמושדף
זמן“לפנימשחזר,הואאחת”פעם“הייתה
עליו.שנעלנובטוחיםשהיינוארוך,לא
קורהמהלראותיודעיםשאנחנווידאנו
המתאימותהיחידותעםוהתכוננושם
מגיעשהואשנראהברגעאותולטפ”ש
עוברות.והדקותהוא.אכןשזהונוודא
דרוכים,כולנוואנחנומרוטיםוהעצבים
אישור,שניתןכבר,שנזההכבר,שיגיע
האישעלהזה,המעגלאתלסגורשנוכל
והייתהשנים.הרבהכךכלאחריהזה,
נפלשזההתרגשותקצתאפילואצלי
הזה.ההיסטוריהרגעשלי,במשמרת
וכלוםושעה,שעה.וחצידקות.עוד“ועברו
ושוב,שובזהאתניתחנוכךואחרקרה.לא
טעינו,איפהחיפשנוהאירוע,עלעברנו
יותרבזהשחפרנוככלאבלעשינו.מה
והאירוערעדברשוםעשינושלאהבנו
פעלדףכיאמורשהיהכמובדיוקהתנהל

שהואהתבררהזמן.כלעושהשהואכמו
דיוניםאוקצרותפגישותקובעהזמןכל
אולשנייהמישהופניעללחלוףאפילואו
מגיע.לאופשוטמסוייםבמקוםלעבור
מורשגרה)(שוברשב”שנוהללהפעיל
קונקרידיעהבליגםהזמן,כלכזהכב
מטורף”.מבצעחתיכתזהסכנה,עלטית
התנקשובבוקררביעיביוםהשבוע,רק
שלמבצעיםאנשיבארבעהוהשב"כצה"ל
הגדיראותועזה,העירמח"טבהםחמאס,
נמצאשגםלדף,מאודכמקורבצה"לדובר
יודעתהמודיעיןקהילתאםבקשר.עימו
להניחסבירלדף,הקרובלאדםלהגיע
יודעתאףואוליאותוגםמחפשתשהיא
עולהמסקרןיותרואולינמצא.הואהיכן
לפנילכן,קודםבופגעולאמדועהשאלה
מידואוליהנוכחי,האלימותסבבתחילת
באחמדההתנקשותבעתכמוכשנפתח,
ב־2102.המבצעאתשפתחהג'עברי

איסוףבמערךשמשהולחלוטיןברור
הבכיריםהחוגיםעלישראלשלהמידע
ההעמושלם.לאהחמאסשלוהפנימיים
המודיעיןגורמישלהמשוקללתרכה
האחרונים.בשבועייםושובשובשגתה
להדליקחמאסכוונתאתראתהלאהיא
לחברהרצוןאתהחמיצהנרחב,עימות
אתפיספסהכךואחרועזה,ירושליםבין
תל־אביב.עללהתנפץוהנכונותהכוונה
שמנווטמיביותר,העדכניהמודיעיןלפי
אנשים:שלושהבעיקרהםהזההאירועאת
שלהמדיניתהלשכהראשהנייה,איסמעיל
מנהיגסינוואר,יחיאפועלמתחתיוחמאס;
במקבילאוומתחתיו,עזה;ברצועתחמאס
הצבאית.הזרועראשדף,מוחמדאליו,

שנים,לאורךחשבושרביםלמהבניגוד
משממוגבלאומשותקבאמתאינודף
בחמאס.ביותרפעילעדייןוהואעותית,
הואאיךמלאבאופןמבינהלאישראל
שהואכדיתוךהענייניםאתלנהלמצליח
החיצוניהעולםעםשלוהקשראתמצמצם

רכבמתוךזוחלשתועדהאדםהחמאסי,
עודלאחרבעזההשאהידים"ב"רחובבוער
אשתואתשאיבדמיכושל,חיסולניסיון
וחיהישראליהאווירחילמטיליוילדיו
המבוקשבמחתרתשנהמ-03יותרכבר
עצוםבפערזמן,הרבההכיששרדהבכיר
מעלאללצוץממהרלאשלפניומזה
כשכללירקזאתעושההואהשטח.לפני
משתנים.המשחק

יותרבלבד,סמלהואדףמוחמדהאם
להלמיתוסשהפךתוכן,מאשרמעטפת
ניסיונותמולאלולהישרדותתנגדות
אקמפקדשהואאוישראלשלהחיסול
שלארוכותשניםאחריגםומעורב,טיבי
חמורותופציעותהציבורמעיןהסתתרות
דווקאצץהואומדועלנכה?אותושהפכו
עכשיו?

הואהזה,בסבבהבמהאליצאלא"דף
מימיכאלד"רמעריךהבמה",אלנדחף
הזירהראששנתייםלפניעדלשטיין,
ומיאמ"ןשלהמחקרבחטיבתהפלסטינית
ה־09.שנותראשיתמאזדףאחרישעוקב
חמאסשלהמדיניתההנהגה"לדעתי
'מוחמדלו,אמרוסינווארהנייה,משעל,
שיודערציני,שהואאחדשלשםישלךדף,
האיוםאתנותןאתהמדבר.הואמהעל
כשדףהפלסטינים,בעיניובאמתהזה'.
שהחושביםאצלנומקיים.גםהואמאיים,
צחק".לאדףאבלמתבדחים,ערבים

מגואלותשידיובדף,מצחיקדברשוםאין
מרוטש,שלווגופוישראליםמאותשלבדם
ב־2002כושלחיסולניסיוןאותובעקבות
יותר.קלנפצעשבוב־6002,נוסףאחדושל

בתקיפהמעיניואחתאיבדדף
ונותרגופו,בכלמכוויותוסבל
עדובתנועותיובדיבורומוגבל
פגיעותיוכלחרף"אבלהיום.
ולאמתפקד,האישהפיזיולוגיות
בראששעומדתבובהשלברמה
כבוד",להנותניםוכולםהשולחן
בכירחוקרהיוםמילשטיין,אומר
במואסטרטגיהלמדיניותבמכון
וראשהרצליההבינתחומירכז
פלסטינייםללימודיםהפורום
ברמהמתפקד"הואדיין.במרכז
ולהכוויןמרות,להטילמורא,להטילשל
המוחהזמןוכלבחמאס.האגפיםראשיאת
השתעלרעיונותועודעודלהפיקממשיך
הצבאי".בממדכללות

ובהכל,אףעלכעת,שגםההערכה
נוכבעלהואדףהנוכחי,בעימותוודאי
הרווחת.הדעהשהיאויוזמתפעילהחות
שאתוביתרהאחרונות,השנים"במהלך
ברצוהשלטוןלהנהגתחמאסעלייתמאז
ומשמעוברורהבהובלהדףעסקעזה,עת
בנייתהסדיר,הכוחבנייתשבבסיסהתית
ימי,קומנדוכוחותכגוןמיוחדיםמערכים
בלתיטיסכלימערךמיוחדים,כוחות

אתנושאלארוצה,לאכמה,לא"דףמילשטיין:מיכאלד"ר
הואהתנועה.להנהגתשלבבשוםעיניואתנשאולאעיניו
המרחבעלשומרהזמןשכלאדםבןפרופר.צבאימפקד
עםרבלאאחריםלהרבהובניגודשלו,כמרחבהצבאי
ספקבכללאיןצייתן.דיהכלבסךהואכיהמדיניים,הדרגים
חמאס"שלהרמטכ"להואדףמוחמד

מילשטייןמיכאלד"ר
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מכאפסשלמדיניותומנהיגלמינימום
מחד,שיאותרמחששאלקטרוניים,שירים
חמאס,שלהצבאיהמערךעלמפקדאבל
רבים,מסריםוהעברתקשרשדורשמה
מצליח.שהואהיאהעובדהאבלמאידך.

הזההדמיםשאישיובלמחצייותרכבר
ימים'ל'7הישראלי.במודיעיןמתעתע
נעלםפשוטהואהאחרונותבשניםכינודע
עסקהיאבמבוקשיםפגיעהכךגםמהמפה.
שכזו,מוחלטתהיעלמותאבלמסובך,די
תפשמתוקףדףשלבמעמדואדםשל
אנשיםעםשוטףבקשרנמצאגםקידו
לחלוטין.אחרסיפורהיא

המוקהילתלצמרתארוך,זמןבמשך
אואפשרויות:משתיאחתהייתהדיעין
הכריעודףשלוהקשיםהרביםשפצעיו
שיטהלמצואשהצליחאומת,והואאותו
ארוכותשניםבמחשכים.להתנהלחדשה
יכלולאאפילובשב"כהחידה.נותרה
ברצועהעדייןדףהאםבוודאותלהגיד
מהמנהרותאחתדרךלברוחשהצליחאו
למצרים.

ידעואםגםכיאומרבכירמודיעיןאיש
דףכמואדםשלחיסולאותו,למצואהיכן
הבדל"ישמכריעות.משמעויותבעליהיה
ועםעושהמישהומהלדעתרצוןביןעצום
אותו",לחסללהתכונןלביןמדברהואמי
לאהמודיעיןקהילת"לדעתיאומר,הוא
למצבלהגיעשאיפהמתוךבשגרהפועלת
המהתנאיםשגםייתכןבו.לפגועשאפשר
דרשלאגםאחדאףאבלבשלולאבצעיים
שימצבשישמאמיןלאאנייבשילו.שהם
סמל,הואהאישרגיעה.בעתבותפגעשראל
החששהחמאס.שלוההקרבההגבורהמיתוס
כוללתמלחמהלפרוץתביאבופגיעהכי
אחר".שיקולמכלחזקיותרתמידיהיה

ראשישבעהתהיה,אשרהסיבהתהיה
למבוקש.דףהפךמאזהתחלפושב"כ
אותו",להרוגאוידעליולשיםניסו"כולם
בפכבר"הםלשעבר.שב"כבכיראומר

איןנגדנו.המערכהעלמפקדוהואנסיה
רוצההואהמלחמה.זולתחייםהזהלאיש
חייושהקדישכמיבהיסטוריהלהיזכר
עודכלמבחינתו,הציונית.בישותלמאבק
זמןלאורךפיוסאושלוםיהיהלאחי,הוא
ישראל".עם

לאגםכמודף,שלההיעלמותיכולת
ששמוהיחידלבכיראותוהפכומזל,מעט
כמעטחמאסשלהצבאיתהזרועאתמלווה
חוסלופשוטהשארכלהיווסדה.מיום
נושעותכאןשעובד"מיהדרך.לאורך
מילשטיין.אומרמג'ד",מנגנוןזהספות
סוגחמאס,שלהפנימיהביטחוןמנגנון"זה
העיקוהמטרהפנימהשמכווןשב"כ,של
וחדירותסוכניםעללעלותהיאשלורית
מערךכלשלשלמהתורהזומודיעיניות.
חמאס,שלוההסוואהההונאהההסתרים,
מיליוןושינוימסתורבדירותשימוש
כתובות".ואחת
היאהזדמנות,תהיהלישראלאםלדעתך,
תמונתלהיותיכולהזודף?אתתחסל
הזה?האירועאתשתסייםהניצחון

הבעיהאותו.יהרגואותוימצאו"אם
שהאישבחשבוןקחאותו.למצואהיא
לאמתחתמטרמאהלפחותעכשיונמצא
בעזה".בקניוןמסתובבלאהואדמה.

יסייעלאבוודאיאבללמותמוכן"הוא
בכירגםאומראותו",לתפוסלישראלים
שלוהשרידות"סודלשעבר.פלסטיני
בלתתפשרות,בלימוחלטת,בסודיותהוא
אנשים,שלמאודקטןבמספררקאמון
דרךלולהשאירהזמןכללגביהםוגם
יודעהואאלטרנטיבית.ותוכניתמילוט
ובעתעזה,שלהזוהצפופהשבסביבה
טעותאותו,מחפשיםתמידשהישראלים
שלו,האישילביטחוןשקשורבענייןאחת
מוות".דיןגזרהיא

אתדףמפגיןאישיתבהישרדותרקלא
בשטחיהעממיתהמחאהשלו.התחכום
לופתיםחמאסשלהטיליםומערךישראל
לאהםמלקחיים,בתנועתישראלאתכעת
מארגןשחמאסשבועותכמה"כברמקרה.
מילאומריזום",משברשללכיווןיציאה
האחרוניםבימיםשחווינומה"כלשטיין.
מיסאיזואולהםשהתפלקאירועלאזה
פשוטהםכיוונו.שהםמשהוזהקלקולציה.
המעמדאתלחזקמדהימההזדמנותזיהו
הדרךועלאיו"שאתלחמםמבית,שלהם
הםישראל.מולהמשחקכלליאתלשנות
לעשותבשליםמאודשהתנאיםהבינוגם
פוליבבלבלהישראלמדינתכזה:מהלך
הביהזירהחלשה,הרשותמוחלטת,טית
והכיישראל,אתמבקרתממשנלאומית
אל־בדמותלגיטימציהמקורישחשוב
הפלסהמפגיניםקראולשוואלאאקצא".
"כולנודף.שלשמואתשכםבשערטינים
המשטרה.גדרותמולזעקוהםדף",מוחמד
אותנו".תצילדף,"מוחמד

נועדהכן,אםדף,שלבדמותוהשימוש
כךבקולו,ישפלסטיניות.לאוזנייםבעיקר
ההמואתלשלהבשמסוגלמהאתנדמה,
מיתוס",הואאדם,בןלאכברהוא"דףנים.
למרואןדומהדבר"קרהמילשטיין.מסביר
אותו,מכיריםלאשאנשיםמכיווןברגותי.
אבו־אוהנייהכמויוםכלמצטלםלאהוא
הצדדיםאתמכיריםפחותאנשיםמאזן,
במקרההאלה.הטיפוסיםשלהרציניים
צללית.לאאפילושלו,תמונהאיןדףשל
חיה".רפאיםלרוחנחשבהוא

הרבהכךכלשרדשהואהעובדה"עצם
מהלאגדהאותוהפךהתנקשותניסיונות

אומרללכת",יכולעודשהואככללכת,
החול.מןהקםכפניקס"הואהשב"כ.בכיר
עליותפוצץעין,לותוציאיד,לותוריד
הבגדיםאתינקהוהוא'הלפייר',טילישני
בדרכו".וימשיךמהאבק

יוחנןמצטרףמיסטי",מעמדלו"יש
למחקריבמכוןאורחמחקרעמיתצורף,
הפלסטיהחברהאתהחוקרלאומיביטחון
הפלסטיני־ערביהאגףראשולשעברנית,
"דףואסטרטגיה.מודיעיןלענייניבמשרד
שניזההנשמות,אלףבעלכאישנתפס
ולאפעמיםהרבהכךכלאותולחסלסו
במזרחהמחאותשלבעיצומןולכןהצליחו.
המפגיניםשהשמיעוהקריאותירושלים,
בואדף,מוחמד'כולנוהיושכםבשער
בהיסטוריוגרפיהדף'.מוחמדאותנותציל
שביכמייירשםבוודאיהואהפלסטינית
לאויביוהבהיררביםגבורהמעשיצע
בהםלתעתעשיכולמישישהפלסטינים,
בעולם".חזקיםהכילאושהם

פרקעודדףכתבהשבוע
הזו.המדממתבהיסטוריוגרפיה

דףאל־מצריאיברהיםדיאבמוחמד
למשפחתבןעזה,ברצועתב־5691נולד
לאשקלון).(סמוךכוכבאמהכפרפליטים
המוסלמיםהאחיםלתנועתהצטרףכנער
רשי־שללנציגההפך08שנותובאמצע
התלמידיםבמועצתהאיסלאמיהגושמת
זהבשלבבעזה.האיסלאמיתבאוניברסיטה
עלנמצאוהמתוחכםהצנוםשדףנראההיה
פוליטיקאי.שללקריירההבטוחהמסלול
סיפרכזה",חנוןלפלף,שהואעליו"אמרו
באותםאחריושרדףהשב"כמרכזיאחד
ימים.

הרבהעםאבלפשוט,אישהיה"הוא
אתשהכירפלסטיניאומררחוב",חוכמת
לאאבלדתיהיה"הואמנעוריו.עודדף
דתייםשלבבגדיםהתלבשלאקיצוני
היהאבלהדת.עלהרבהדיברולאקפדנים,
תחוובעלמחדמאמיןאדםשהואברור
ישר,אדםהואלאומיות.פלסטיניותשות
שלעמוקהתחושהמתוךשחיביותר,אמיץ
לחייםתקווהשוםלושאיןושיודעמטרה,
לאמאבקיםלנושהיוולמרותרגילים.
לב.טובאישגםשהואלךאומרפשוטים
היששבהמהקשיחותבנפרדכמובןזהכל
אותו".פוגשיםראלים

לאחר.9891במאיהחלדףאצלהשינוי
סעואילןסספורטסאביהחייליםרצח
המיוחסותהראשונותהטרורפעולותדון,
ל־61ונידוןלראשונהדףנעצרלחמאס,
רביםכמוהישראלי,בכלאמאסר.חודשי
המזויןהמאבקבלהטהואגםנשטףלפניו,
מחנהאלהביתה,כששבהציונית.במדינה
אחר.אדםהיהחאן־יונס,הפליטים

א־עזלגדודירשמיתהצטרףב־1991
חמאס,שלהצבאיתהזרועאל־קסאם,דין
הטרורמבצעעלפיקדכברוב־2991

כישרבה,במידההיה,זהשלו.הראשון
אלוןהחיילאתחטפהבפיקודוחוליהלון:
גרואתבאכזריותשיספהז”ל,קרוואני
קרוואניבפרדס.למותאותווהשאירהנו
כשאחדיותר,מאוחרוניצל.בחייםנותר
וזרקחיילש"רצחהתרברבהחוליהמחברי
לשב"כ.המידעהתגלגלבפרדס",אותו
החקיובמהלךהפעיל,נעצרכךבעקבות
ככלמפקדו.שלשמואתלחוקריומסררה
ששמוהראשונההפעםזוהייתההנראה,
כפעילהשב"כשלהרדארעלצץדףשל
צבאי.

הזרועלמפקדדףמונה3991בנובמבר
מתפקידוברצועה.חמאסשלהצבאית
פישלארוכהשורהלפועלהוציאהחדש
בתל־אביב.חמשבקוהפיגועבהםגועים,
הייתהמבצעיםכאישדףשלהכותרתגולת
הואב־4991:ז”לוקסמןנחשוןשלחטיפתו
החטיפהאתשביצעההחוליהאתשילח
שבהמצמררתקלטתלאותהאחראיוהיה

לראשו,מוצמדאקדחהחטוף,החיילנראה
אתשישחרררביןהממשלהמראשמבקש
הראתהגהגםהואיאסין.אחמדהשייח'
ידיעותלסוכנותהקלטתאתלשלוחעיון
החאתלחפשיתחילושבשב"ככדיבעזה
מרחבראשז"ל,עזראגדעוןרקשם.טוף
מעורתרגיל.זהשאוליחשבירושלים,
אותוהפכהוקסמןבחטיפתדףשלבותו
שלאמהחמאס,שלביותרהבכירלמבוקש
והחליףבפרדסיםלןהואבלכידתו.סייע

עלבתקשורת"דווחשירותו:אתלאחרונהשסייםשב"כבכיר
ראשיעלהמבוסס(פועללטפ"שניסיונותשישהאוחמישה
דף.מוחמדאתלחסל)כלומרשלילי","טיפולשלהתיבות
לפעמיםכמה,עודיששדווחאחדכלשעלהיאהאמתאבל
שדףבשלבכללבדרךיותר,מוקדםבשלבשנעצרורבים
הניסיון"עצםעלידעלאכללעצמו

מספרלמבוקשדףאתהפכהב־4991.וקסמןנחשוןחטיפת

ההתנקשותניסיון
עברב־2002.
במחתרתשיקום

שלום
תומר
צילום:
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בעבר,דף.עםנפגשלכןקודםיוםשרק
ההתכנקודתהזההמפגשאתיעלוןציין
שלכוונותיולגבישלוהסופיתפכחות
ערפאת.

הישראליתהביטחוןהצמרתבעוד
רץדףערפאת,מולפוקרלשחקממשיכה
"שעריכיחמאסלהצהרתנאמןקדימה.
שלולפועלדףהוציאנפתחו",הגיהינום
ישראלים.64נרצחובהםנקמה,פיגועישה
מתוחכמותהיודףשלהפעולהשיטות
למשל,כךאכזריות.היושבהמידהבאותה
הואשלו,המודיעיניבתיקהאמורלפי
אתלחבקשלוהמתאבדיםאתהנחה
ולהצמידלפיגוע,יצאואיתםהנפץתיקי
לטשהייתההמטרההסנטר.אתאליהם
הביןדףהמפגעיםשלזהותםאתטש
במקריםהשב"כשלמהפענוחחלקכי
שלזהותםגילויבאמצעותבוצעקודמים
איתורהזה,המידעובאמצעותהמפגעים,
לפישיצאולפניבמגעעימםשבאומי
הקטלההתאבדותפיגועילשורתגוע.
עיאש,חיסולעלכנקמהדףשהובילניים
זמןההיסטוריה.עלמכרעתהשפעההייתה
נוספתמכההייתהזורבין,רצחאחריקצר
המקרטע.אוסלולתהליך

מחהמודיעיןבקהילתקיימתהיוםעד
עברמהבשאלהחריפה,היסטוריתלוקת
מדשבועותבאותםדףמוחמדשלבראש
הטרורבפיגועילראותניתןהאםממים.
הרגעלמנקמהיותרלא6991תחילתשל
כחלקמתרחשיםהיוהםשממילאאועיאש,
מוללנורמליזציההמתנגדתמאסטרטגיה
מגןטבעישבאופןגילון,כרמיישראל.
כראשעליהשפיקדהאחרונההפעולהעל
עלהיההזההאליםהגלכיטועןהשב"כ,
ההתנקשות,לפניחמאסשליומוסדר
להוצאתוההצדקהנמצאתהייתהוממילא
סמוך.בעיתוילפועל

המודילקהילתהגיעתקופהבאותה
המודישלההבנהאתשחידדמידעעין
הנוגעיםשוניםבנושאיםהישראליעין
ההתאבדות,פיגועיסדרתבמהלךבאיראן.
האיראניתההנהגהכיהזהמהמידעעלה
החלבצעדףמוחמדאתשמעודדתזוהיא
אתלשבשכדיבפיגועים,משמעותיתרפה
השלום.תהליך

עקרהאכןההתקפותשלההשפעה

לראשוגרמהממקומוהשלוםתהליךאת
אחריהאחראי:אתלסמןפרסהממשלה
הורהכברכעתסירב,הראשונהשבפעם
דף.אתלהרוגכדיהכללעשותלשב"כ
מפניאותו,להרוגההוראהאתנתתי"אני
ועודעודלבצעשטניותתוכניותלושהיו
מכוניתוכיוגילהז"ל,פרסאמרפיגועים",
שלהכוונתעלהייתהכבראפילודףשל
והילדים,אשתועםהיה"אבלהאוויר.חיל
עשינו".לאאז

התאוששה־09שנותסוףלקראת
הרבהיעילהמלחמהלנהלוהחלהשב"כ
מהם.לחמוקהוסיףדףאבלבחמאס,יותר
מהלהיעלםלאהתעקשהואמכך,חמור

פיגועים,ועודעודשהוציארקלאשטח.
לשיחותלוחמיואתלפקודנהגגםהוא
וטרור.לוחמהבאימונינכחואףפעםמדי
עצמועללקחתמוכןשהיההעובדהעצם
האגדהאתהעצימהרקסיכון,שלכזהסוג
דמותו.סביב

הנכ־אירועיבעת0002באוקטובר
אתברקאהודהממשלהראששיגרבה,
הקשראישואתמופזשאולהרמטכ"ל
לפגושגנוסר,יוסילראיס,שלוהחשאי
אתלעצורשובממנוולדרושערפאתאת
עזהכלבחצות,"נכנסומשחזר:מופזדף.
הראשושומריאנייוסי,רקמאדם,ריקה
שלו.למשרדמטורפתבנסיעהערפאתשל
עלהיריהמשךכיאותולהזהירבאתיאני
תגובהיגרוםצה"לאוישראלייםיישובים
חשבברקהתנזים.נגדגםביותרחריפה
בממרמטכ"לבאהכשהיאכזושאזהרה
במדים,לשםלצאתליהורהוהואדים,

תוקף.משנהתקבל
פהישתשמע,לוואמרתיבאתי"ואני
ובראשםטרוראנשיכ־02שלרשימה
תרגילאותועלחוזרשובוערפאתדף.
אומרהואשו?''מוחמדמיעלון.ששמעתי
מתפוצץ".שאניחשבתילי.

להבשיל.דףאחרהמרדףהחללבסוף,
אוגוסטמימיבאחד.1002הייתההשנה
חריגכינוסעלמידעלשב"כהגיעהחמים
בשדהחמאסשלהצבאיתהזרועבכירישל
מטרתאל־בורייג'.הפליטיםלמחנהסמוך
בכליראשוןניסויהייתהאגב,הכינוס,

לנשקחמאס.שלעצמאיפיתוחחדש,נשק
"קסאם".קראוהזה

אל־עדנאןהיההניסויאתשניהלמי
הרפיתוחעלחמאסמטעםהאחראירול,
דף,עםיחדיצאהואהניסוילאחרקטה.
התנועה,מבכיריכמהועודשחאדהסלאח
שנוטיליםעזה.העירלכיווןבשיירה
החמיצוהשיירהלעבראפאצ'יממסוקרו
זיהושכנראהואל־רול,שחאדהדף,את
מרכבםלחמוקוהצליחובזמןהתקיפהאת
בילאל,אל־רול,שלבנושהתפוצץ.לפני
דףאתלחסלהראשוןהניסיוןזההיהנהרג.
מהאוויר.

חיסולולאחריותר,מאוחרכשנה
בתפשובמבוצרוכשדףשחאדהשל
פעםאי(אםהצבאיתהזרועמפקדקיד
המכריע.הניסיוןהגיעממנו),נושלבכלל
דףיצא,00:41השעהבאזורב־2002.9.62,
בעזה,רדואןשייח'בשכונתאבליםמסוכת
קצרזמןשנהרגותושביםלזכרשהוקמה
למכוניתונכנסצה"ל,בפעולותכןלפני
אל־ג'לאאברחובשנסעהירוקהמרצדס
רחובזהולמערב.ממזרחעזהאתהחוצה
צידיומשניהבנוייםשהבתיםיחסית,רחב
הרבהלאורכושמשאירמהמזה,זהרחוקים
ללאמהאווירטיליריהמאפשרפנוישטח
וכמהכמהביצעצה"לבאזרחים.פגיעה
מהזה,רחובלאורךממוקדיםסיכולים
להיהרגמפשעחפיםמעטמלאמנעשלא
הרחובזכהלשוואלאהללו.באירועים
עזה.תושביבידיהשאהידים""רחובלכינוי

חילשלאפאצ'ימסוקיוםבאותוגם
טישנידףשלרכבולעברשיגרהאוויר
בזמן.להתחמקדףהצליחלאהפעםלים.
התאחתהאירוע,לאחרשפורסםבתצלום
נראההואדף,מופיעבהןהנדירותמונות
המרוהמכוניתמתוךהחוצהזוחלמדמם,
עימושהיואנשיםשניחי.אבלפצועסקת,
אל־עבדעוזרו,היהמהםאחדנהרגו.ברכב
חמדאן.רחים

עלבמחתרת,שיקוםהליךעברהוא
שהוברחלאחרמאומתותלאשמועותפי
רפואיטיפולקיבלשםלמצריםבמנהרה

הרף.ללאמסתורדירות
פעולהבשיתוףדףפעלתקופהבאותה
עיאש,עיאש.יחיא"המהנדס",עםהדוק
ואינצנועמוכשר,מבצעיםאישהואגם
החזקלאישרבזמןבמשךנחשבטליגנטי,
הייתהזו"אבלחמאס.שלהצבאיתבזרוע
שיחותבשורתז"לאילןיצחקאמרטעות",
מהןקטעיםואשרברגמן,רונןעםשקיים
היהדף"מוחמדלראשונה.כאןמתפרסמים
המהנדסהיהעיאשהזמן.כלאחתמספר
שלהראשיהפיגועיםמוציאאחת,מספר
לרצומגיעכשעיאשאבלבאיו"ש.חמאס
נקודה".דף.מוחמדשלאורחהואעה

אחדדחלאן,מוחמדטען,5991בסוף
הפלסטינייםהמודיעיןארגונימראשי
ערשלהחשאיושליחוההיאבתקופה
שהצליחחמאס,מולהקשריםלניהולפאת
אשלהפסקתחמאסשלהסכמהלהשיג
אתתפסיקזואםישראלמולכתובהלא
מכחישיםבשב"כעיאש.יחיאאחריהמצוד
המהשלחיסולוכיטועניםואףהיום,עד
המארחיםבסיועראווהפיגועמנענדס
לצאתעמד"הפיגועוחבורתו.דףשלו,
חד־משדף.מוחמדשלהתשתיתבסיוע
אילן.אמרבמודיעין",זהאתראינומעית,

נקודתהיהב־6991עיאששלהחיסול
הראאחדהיההואדף.עבורנוספתמפנה
אתוכשראהנהרג,שבולביתלהגיעשונים
סימעםהטלפוןואתבגולגולתהקטןהנקב
שהכירדחלאן,קרה.מהמידהביןהפיצוץני
באוניברסיטהסטונדטיםכשהיועודדףאת
איתו.יחדלביתהגיעבעזה,האיסלאמית
כילערפאתדיווחדחלאןהביקוראחרי
נקמה.פיגועלבצענחושחמאס

שעותכמהממשעיאש,שלחיסולוביום
לידיהגיעשנהרג,וידאשהשב"כאחרי
בודדות"שעותנוסף.קריטימידעהארגון
הזדמנותהייתהעיאשיחיאשחוסלאחרי
דיכטר,אבימגלהדף",מוחמדאתלחסל
הייתהלדבריובשב"כ.דרוםמרחבראשאז
מחבריווכמהדף,אתלהורידאפשרות
נזקבליחלקה,ב"פגיעההטרור,לארגון
שהאישוראלאמחבלים".רקכלום.אגבי.
לאפרס,דאז,הממשלה"ראשניתן.לא
משהשב"כ)",ראש(גילון,לכרמיאישר
את'גומריםלכרמי"אמרנודיכטר.חזר
כלעומתויצאלפרסנכנסהואאבלכולם'.

אישור".היהלאשב.
,6991בינוארב־42כך,אחרימיםכמה
לערפאת,פרסביןפגישהבעזהנערכה
אילוןעמיהחדשהשב"כראשבהשתתפות
הביאיעלוןיעלון.בוגידאז,אמ"ןוראש
מבוקשים,53שלרשימהלפגישהעימו
דרשפרסדף.שלשמוהתנוססשבראשה
אותו.תעצורהרשותכי

קרועותבעינייםבשניהםהביטערפאת
ופנהתהה,שו?""מוחמדמהשתוממות:
"בתעלידו.שישבלדחלאן,בתיאטרליות
הבחוראתמכיר("אתהזלמה?"אלהד'ארף
לשלילה.ראשואתהנידדחלאןהזה?").
אמיןמידעהגיעלשב"ככיידעלאהוא

מחוץאלולהעבירםשלו,והפיתוחהמחקרמוקדיביזורשלאסטרטגיהלקדםהחלדף
מטוסיםחמאסמפתחשבהבטוניסמעבדההוקמהזובמסגרתהגדה.אועזהלרצועת
במעבדה,ביקרוהמוסדאנשיזרים.מקורותלפיבעזה,דףשלאנשיועבורטייסללא
גםשםגילוהם"מתאבדים".טיסכליאותםאתשםוגילופעילות,שבהשאיןבשעות
מתאבדותצוללותשלטיפוסאבותהימי:מהענייןדףשלהעצומהלהתלהבותראיות

הרקטהפגיעת
לאהשבוע.בחולון,
סרקאיומי
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הצבאיתהזרועמפקדרשמיבאופןנותראך
אתשניהלמיתקופהבאותהבפועלכי(אם
ג'עברי).אחמדסגנו,היההצבאיתהזרוע
בציבור,לראשונהדףנראה3002בפברואר
בגוניכריםעודהחיסולניסיוןכשסימני
חדלולאשיניו,בעורשניצלהעובדהפו.
מאוד,קשהשנפצעלאחרגםמפעילותו
הואהפלסטינים.בעינידמותואתהעצימה
באותהשנשאטלפוניבנאוםלגיבור.הפך
אתלהרגיזרצה"אלוהיםכיאמרתקופה
אותי".הצילוהואהיהודים

התרחשדףשלהבאהחיסולניסיון
הנווכלניותקטיףממבצעכחלק,3002
השב"כזהבשלבחמאס.בראשילפגועעד
בחיים,שדףבטוחיםהיולאכללואמ"ן
שבו12אלאבעזה.נמצאשהואבחיים,ואם
בחייולהתנקשישראלהצליחהבאוגוסט
החמאס,ממייסדיאבוושנב,איסמעילשל
הזרועומראשייאסיןהשייח'שלימינויד
בשעותשנסעבזמןהארגון,שלהמדינית
בעזה.ראשושומרישניעםיחדהצהריים
כיודרשמהחיסולמזועזעשהיהיאסין,
מיהרבחומרה,עליותגיבהצבאיתהזרוע
שלהכבדיםהתותחיםעםפגישהוזימן
הוזדףמוחמדשלהרפאיםרוחגםחמאס.
לאירוע.מנה

והואהפגישהעלאיכשהונודעלשב"כ
לפגישה.ההכנותאחרבדריכותעקב
הקריירה"בכלדיכטר,אומר"מעולם",
ואחרייוםלאותועדשליהמודיעינית
טעותעשהלארציניכךכליריביום,אותו
עמוקה".אסטרטגיתשגיאהגדולה,כךכל

אמורההייתהחמאסקודקודיישיבת
שהשוככלהצהרייםאחרבארבעלהתחיל
עלהשמחהבשב"כגדלהכךהתקרבה,עה
הפוליטייםהמנהיגיםלצדהטעות.גודל
המפקדיםגםבעזהלביתהגיעוהמוכרים
מהמחיצאולאכמעטשלרובהצבאיים,
אחדג'עברי,אחמדשלהם.הסודייםבואים
הטיליםמערךוראשרנדוראחמדמסגניו
הראביןהיואלורול,עדנאןחמאסשל
אחריהםהפגישה.למקוםלהגיעשונים
אח"ואחרוןיאסין.השייח'במקוםהתייצב

במוניטוריםשהביטאדםמשחזרחביב",רון
המזל”טיםשמשדריםהתמונהאתהמציגים
הואדף."מופיעבשב"כ.המבצעיםבחדר
הואשזהלנוברורהיהאבלהולך,בקושי
לו".רוחשיםשכולםהכבודברורהיהוגם

מצויד,F-61מטוסריחףכברבאוויר
באבחהלהרוסשיכולהטונהבתבפצצה
ואולםהקומות.שלושבןהביתאתאחת
אנשיאתאליוזימןיעלוןהרמטכ"לכאשר
אוויר,בתצלומימצוידיםהמבצעים,תכנון
מבנהישלביתבצמודכיליהבהירוהם
חלקןדירות,וכו04קומותחמשובונוסף
אתהיטבעדייןזכריעלוןמאוכלס.הגדול
דףשלקודמושחאדה,בסלאחההתנקשות
הפלכן.קודםשנההצבאית,הזרועבראש
אזרחים,41הרגהביתועלשהוטלהצצה
במחלוישראלאתסיבכהילדים,מרביתם
המבתוךמחאותועוררהבינלאומיתקת
והשב"כ.האווירחילבכירינגדדינה

אבוד.הזהשהמבצענראההיהלרגע
המזכיריעלון,הרמטכ"לעםועידהבשיחת
שרגלנט,יואבהממשלהראששלהצבאי
דיכטר,השב"כראשמופז,שאולהביטחון
שרון,הממשלהוראשפרקשאמ"ןראש
המבצע.אתלבטלבשרוןיעלוןהפציר
הזדמאתמדגישלהתווכח,ניסהדיכטר
כמו"זהישראל.שללידישנפלההפזנות
אתאחדבמקוםתקבץקוקהוקולהשחברת
הנוסחהאתשמכיריםהבודדיםהאנשיםכל
אמר.מיליארדים",השווהלמשקההסודית

חלופה.חיפשודיכטרהתעקש,יעלון
מכוההסבהאזורהדיוואן,כיהביןלפתע
ושםהשלישיתבקומהנמצאהשטיחים,סה
היההווילונות.אתלסגורטרחמישהוגם
מהווההזההמידעכישהעריךמיבחמ"ל
תיערךשהפגישהלכך"אינדיקציה"משום
והביןביררדיכטרהעליונה.קומה,באותה
הקומהרקתיהרסשבובאופןלפעולשניתן
לבנזקייגרםלאכיולהבטיחהשלישית,
אבלבהערכהספקהטילהסמוך.יעלוןניין
במקוםקטןטילעםהביצועכיהשתכנע
הסביבתילנזקיגרוםלאטוןשלפצצה
אושר.המבצעהשתכנע.שרוןגםהקשה.

אלאהושמדה,השלישיתהקומה
שלהצמרתישיבתכיהתברריותרשמאוחר
המבשלהראשונהבקומההתרחשהחמאס
באנשיםמסביב"הבטתינפגעה.שלאזונה,
איך"וראיתידיכטר,משחזרהחמ"ל",של
הזדמשהחמצנועלמדעתםיוצאיםכולם
למחירקלאסיתדוגמההייתהזוכזו.נות
שיוצרהבעיותבגלללשלםנאלץשאתה
לאאניבשחאדה.ההתנקשותכמוסיפורלך
ונפצעונהרגוישראליםכמהלספורמעז
אזההחלטהאתששרדוהשטןבניבגלל
היינוכךאחרכולו.המבנהאתלהרוסשלא
הצלחנו,חלקאחדואחד.בהםלטפלצריכים
אניבראשםודףמהם,חלקגדול.במאמץ
היום".עדבחייםלומר,מצטער

הישראלי,במודיעיןדףשלתיקולפי
מידשלוהמחלה""חופשתאתהפסיקהוא
טרורלפעילותחזראירוע,אותואחרי
פעולהוציאהצבאיתלזרועוהורהמלאה
מפקדתעלהוטלההמשימהנקמה.לת
שלחוליההפעילהוזוברמאללהחמאס
מועכמהעםבקשרהייתהשכברחמאס
לקיא,מביתהתאבדותפיגועילבצעמדים
לירושלים.מערביתצפוניתפלסטיניכפר
מהםאחדהתפוצץכךאחרמחודשפחות
ישתשעהצריפין.בבסיסההסעהבתחנת

בפיגוע.נרצחוראלים
במתקפההפעםשוב,נפצעבו6002
לאזהגםאךנגדו,ישירותכוונהלאשכלל
לפעישבשנתייםוכעבוראותוהכניע
להישארמתמידיותרדףהקפידמאז,לות.
בנובמברענןעמודבמבצעורקבמחתרת
עלההעיתים,צוקבשלכנראה,2102
מוקלטתבהודעההשטח.לפנימעללרגע
בעודחמאס,שלהתקשורתבכליששודרה
עבר,מכלהרצועהאתמפציצהישראל
מועללשמורבשטחלפעיליםדףקרא
הפרקעעלבאההודעתוגבוהה.טיבציה
המבצע,שלוהעוצמתיתהמפתיעהתיחה
ושטילטלהג'עברי,אחמדנהרגשבמהלכה
הרגיעבאללה","בטחומהיסוד.חמאסאת
סבלניים"."היוחייליו.אתדף

הרשתותהפיצואיתןצוקכדיתוךגם
הקלהחמאסשלהרדיוותחנתהחברתיות
הוכההקלטהדף.שלומפתיעהנדירהטה
באחדהישראלי,במודיעיןהעריכוכךנה,
מהםוהשליטההמקלטבורותמחמשת
המבצעבמהלךהמערכה.אתהאישניהל
מניסיונההשערה,חוטעלדף,ניצלשוב
המבצע,לתוךיום04לחסלו.ישראלשל
דף.מוחמדעלעלינוהידיעההתקבלה
אתלנהלדףהמשיךהמבצעימיכללאורך
באותומסתור.דירותולהחליףהמערכה
חילומהפצצותשינהמחוסרמותשיום,
בשכומסתורלביתדרכואתעשההאוויר,
שלאטעותעשהזהבשלברדואן.שייח'נת
מגעגועיוכנראהנבעהואשרלו,אופיינית
בחייהם.תעלהזוטעותוילדיו.לאשתו

לביתמידשהוכוונותצפיתאמצעי
בישראללמבנה.נכנסצולעאדםאיתרו
בכוחותללכתמסוגלכברהפצועשדףידעו
השב"כרכזיכלמפציעה.סובלאךעצמו,
מקורואתרגעבאותוהפעילוהפנויים
אתהביאהמידעוהצלבתתיהם,
מדוברשאכןלמסקנההשב"כ
בבית.ללוןעומדושהואבדף,

סוגאתבחרוכברהמומחים
אלאלהשתמש,יששבההפצצה
מרה"מהודעההתקבלהשאז
אתלהפציץאישוראיןנתניהו
ניהלוששליחיונתניהו,הבית.
פלסגורמיםעםמו"מעתבאותה
שללשבריריותמודעהיהטיניים,
רצהולאהצדדיםביןהאשהפסקת
אישרהואאותה.שמפרזהלהיות
יוצאייראהאםרקדףאתלחסל
ייהרגושאזרחיםומבליהבית,את
במבצע.

שלסוגחמאסהעניקעתבאותהבדיוק
החגיםהאוויר,וחילהשב"כלאנשימתנה
הואדףנמצאשבוהביתמעלבמעגלים
בבארושבעשנחתורקטותלירות.התחיל
תמה.האששהפסקתהבהירוובנתיבות
ידייםבשתיההזדמנותאתלקחנתניהו
שייח'בשכונתהביתאתלהרוסוהורה
יושביו.עלרדואן
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העליונה.הקומהאתוהרסוהיעד
לראותהואבבור,לבכיריםשנותר

אמורותשהיוהבאות,הפצצות
מתפוצצות.דף,שההשבוהחדראתלהשמיד
הפצצותלו.שיחקדףשלהמזלששוב,אלא
התפוצצו.לאעליהןרשוםהיהששמו

אתלראותהיהאפשרכברהמסכיםעל
הבניין.סביבמתגודדיםהעזתיםהמוני
הםלאלתר.והחליטועדיין,ויתרולאבבור
כדיהביתגגעלקטנהפצצהלהטילהורו
שתימכןולאחרהמתגודדים,אתלהרחיק
להשמידאמורותשהיונוספותפצצות
נמחהוהביתעבד,הרעיוןהבית.אתכליל
שהיתמרהכבדהעשןהאדמה.פנימעל
המסאתעירפלרדואןשייח'שכונתמעל
דףמוחמדאםידעלאעדייןאישאבלכים.

לבורא.נשמתואתהשיב
הגישבישראלעדימיםכמהעברו
שוב.נהרג,לאדףשמוחמדלמסקנהעו
לפנימהביתשחמקהייתההסברותאחת
ענניםבחסותאומנהרה,דרךההפצצה
אתהתצפית.מאמצעיהביתאתשהסתירו
מאחור.השאירזאת,לעומתובנו,אשתו
שהרצוןלהניחסבירבתקיפה.נהרגוהם
לתושביהישראל,למדינתלהכאיבדףשל
גבר.רקולמנהיגיה,

מלאיאתלחדשדףהורההמלחמהאחרי
המאגריםאתשניתןכמהולהעציםטילים
הלחיאמצעימוסתריםשבהםהנפרדים
בגגותבתים,שלמוסכיםבתוךלרבותמה,
חילשלההצלחהבעקבותובמרתפים.
מהמעבדותבחלקמדויקתבפגיעההאוויר
אסטרטגיהלקדםדףהחלגםחמאסשל
והפיתוחהמחקרמוקדיביזורשלחדשה
אועזהלרצועתמחוץאלולהעבירםשלו,
המערבית.הגדה

סודיתיחידהבתוךרוכזההזוהפעילות
"לשכתבשםחמאסשלביותר
התחשלהשהאחריותהבינוי",
דףשלהצבאיתהזרועביןלקה
באיסטנבולחמאסומטהבעזה
אלוערוסלאחשלפיקודותחת
התמהנדסהקיםזובמסגרתרי.
מעבדהאוזוארי,מוחמדעופה,
שההמידעלפיכךשבה,בטוניס
מטוסיםמפתחהואבמוסד,תקבל
עבורדף,שללבקשתוטייסללא
זרים.מקורותלפיבעזה,אנשיו
במעבדה,ביקרוהמוסדאנשי
וגילופעילות,שבהשאיןבשעות
"מתאבטיסכליאותםאתשם

גילוהםבפיתוחם.עסקשאוזוארידים"
דףשלהעצומהלהתלהבותראיותגםשם
צוללותשלטיפוסאבותהימי:מהעניין
ירומוסדשאנשידווחבו6102מתאבדות.
כךכך,שאחרבשניםלמוות.באוזוארי
שונותבמדינותמעמיתיוחלקנפגעודווח,
דף,מוחמדאחדהמצודובאסיה.באפריקה
נמשך.זאת,לעומת

moc.namgrebnenor@nenor

moc.liamtoh@ianliyati

לאבוודאיאבללמותמוכן"הואלשעבר:פלסטיניבכיר
הואשלוהשרידותסודאותו.לתפוסלישראליםיסייע
במספררקאמוןבלתתפשרות,בלימוחלטת,בסודיות
לולהשאירהזמןכללגביהםוגםאנשים,שלמאודקטן
אלטרנטיבית"ותוכניתמילוטדרך

בובהיאסין.אחמדהשייח'

איי־פי
טישלר,
צביקה
צילומים:
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