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הופמןרינגלאריאלה

בחיפויכבדה,אשתחתהשטח,בעומק

דחפוריכשלצידםהאוויר,וחילחי״רלוחמי

יהל״םיחידתחייליכבדים,כליםושללדי־

עדשמגיעותהמנהרותאתומנטרליםמוצאים

בכלנמצאים״אנחנועוטףיישוביסף

רב־סרןאומרהגיע״,צה״לשאליהפינה

יוםאחרייוםשעות,״עובדיםביחידה,פלגהמפקד

זוכרשלאמאיתנואחדואיןלילה,אחריולילה

ישראל״אזרחיאתמסכנותהאלושהמנהרותרגעבכל

קבלוגדיצילום:הופמןרינגלאריאלה

באורכמעטהערב,שירדלפניקצת

כבדיםכליםשלשיירהחצתהאחרון,

״מכניסיםפנימה.בדרךהרקיעקואת

הקציניםאחדאמרואספקה״,ציוד

טבעהכשהשיירהלידנו,שעמד

וכדיחיוור.בוורודצבעההשוקעתשהשמשסמיךאבק

מההמחורצת,מהאדמהשעלהלווילוןטיפהעורלהוסיף

בש־שהפךעדעזהעוטףמקיבוציאחדשלהשדותשהיה

לושת

$TS1$בשלושת$TS1$

$DN2$בשלושת$DN2$נזרקוצבאיים,כינוסלשטחיהאחרוניםהשבועות

האבקענןהתרומםוכךעשן.רימוניכמהגםהשיירהמתוך

שנש־הפיצוציםהדירקעעלהרימונים,בעשןוהתערבל

מעו

$TS1$שנשמעו$TS1$

$DN2$שנשמעו$DN2$הנד־חיילאמרשקט״,לאלילה״עודהרצועה.מתוך

סה

$TS1$הנדסה$TS1$

$DN2$הנדסה$DN2$שבתחילת״ולחשובבסמוך.שחנהפומהמנגמ״ששירד

לחופשתלצאתכןולפנילהשתחרר,צריךהייתיאוגוסט

אוגוסט!״תחילתיא־רבאק,שחרור,

הפרמדיקיתעםיחדמהפומהשירדוההנדסהחיילי

לצלם,״וי״וסימנוהכליעלשנעמדולפנילאא׳,היפה

״הוצאנוהיא.גםכן,הרצועה.בתוךהיושבלילהסיפרו

שוב״.להיכנסמחכיםועכשיופצועים,

להתרוצץשהחלההשמועה,התפשטהכברכךובתוך

לו־בקרבוהרוגיםפצועיםשישלכן,קודםשעותבשטח

חמי

$TS1$לוחמי$TS1$

$DN2$לוחמי$DN2$אונר״אשלמרפאהממולכד,לבנייןשנכנסומגלן

המלחמהשלההיכרסימןלהיותשהפךבמרדףבחאן־יונם,

הע־עלתהיהידנותמיד״לאהמנהרות.אחרהמרדףהזו:

ליונה״,

$TS1$,העליונה״$TS1$

$DN2$,העליונה״$DN2$יחידתביהל״םפלגהמפקד30בןנ׳,רס״ןאמר(

מהשטח,בוקרבאותושיצאמיוחדות(למשימותהנדסה

התוצאה״.תהיהזויום,שלבסופוהתחתונה,בשורה״אבל



תו״לישמנהרותלחשיפתשקשורבמה״כייודע?הואאיר

אבלנכון,זהלאט,עובריםהיטב.מובנהלחימה()תורת

עושים״.אנחנומהבדיוקיודעיםאנחנו

מטר20ל־קרובענקי,מכתשהשתרעלרגלינומתחת

ושה־חמאסאנשישחפרוהמנהרותאחתאתשחשףעומק,

תגלתה

$TS1$ושהתגלתה$TS1$

$DN2$ושהתגלתה$DN2$שהיהשלה,היציאהבפירלאלמלחמה.קודםעור

ביןהדרך,באמצעאלאעין־השלושה,לקיבוץמאודקרוב

ורחבהגבוהההיטב,חפורהמנהרההגבול.לגדרהקיבוץ

מברבמהירות.בתוכהירוץממוצעבגובהשאדםכדידיה

מקושרת.טנת,

)״דומההמנהרהבפתחהזרוקיםהחולמשקיאחדעלנ׳,

כשסיפרגםעייף.ונשמענראהשמצאנו״(,לאחרותמאוד

רג־רקלאראש,גםצריךשם״כילהנדסה,ללכתשבחר

ליים״.

$TS1$.רגליים״$TS1$

$DN2$.רגליים״$DN2$נשוי,המבצע.תחילתלפנישבועלשטחהגיעהוא

)״יוש־טיליםמוכהבאזורגרהמשפחתוילדים,לשניאבא

בת

$TS1$״יושבת($TS1$

$DN2$״יושבת($DN2$הרבהבממ״ד,)עליהם״.גם״מגןוהואפעמים״

רס״ןהקצינים,אחרמבחיןהחוצהמטפסיםכשאנחנו

אתהקשהבאדמהמישהוחרטהמנהרהפתחשמעלד׳,

הגיא.בשערההיאהכתובתכמוממשג׳מילי״,״ברוךהשם

היואלה״פעםבתש״ח.נגמרהלאמתברר,ההיסטוריה,

המנהרות״.אלו״עכשיוהקצין,אומרהשיירות״,

WN J1T1J1 J11VW

הע־בצדשבועיים,כברלמנהרה,ממנהרהעובריםהם

זתי

$TS1$העזתי$TS1$

$DN2$העזתי$DN2$בשניםשעשולעבודהשדומהדברשוםהגדר.של

החשיפה,קצבישראל.בשטחשגילובמנהרותהאחרונות

שמ־נתוניםפיעלפועליםלגמרי.שונהוהטיפולהגילוי

עביר

$TS1$שמעביר$TS1$

$DN2$שמעביר$DN2$בשטח,מסתובבשהכוחמצבלא״זההמודיעין.להם

אובית־לאהיהבית־חנון,שלהצפופותהשכונותבתוך

אםלראותכדיהמקרראתומזיזלבתיםנכנםחאךיונם,

ביחידה.לוחםח׳,מסבירלפיר״,המוליךפתחמתחתיויש

מקדי־לבדיקותזמןשישעזה,בעוטףכמומצבלאגם״זה

מות.

$TS1$.מקדימות$TS1$

$DN2$.מקדימות$DN2$ציון()נקודתנ״צלאזהמידע.מקבליםהרצועהבתוך

מגיעים,למקום.הכוחאתמכווןזהאבלמטרים,שלבדיוק

למ־יוצאכוחהלאה.ממשיכיםמוצאיםלאואםבודקים,

שימה

$TS1$למשימה$TS1$

$DN2$למשימה$DN2$חייליהמפה.עלציוניםשלושהאושנייםלפחותעם

אונר״אשלהממולכדתלמרפאהשהגיעולמשל,מגלן,

כניסהכלמקרה,ובכללהגיע.לאןבדיוקידעושם,ונפגעו

ומו־מכניסיםלאהשנייהללבנוןובניגודסיפור,זהכזו

ציאים

$TS1$ומוציאים$TS1$

$DN2$ומוציאים$DN2$הכוחות״.אתושובשוב

יהל״םכוחגםהשבועבתחילתלםג׳עייהנכנםכך

״מרחקשנאסף.המודיעיןסמךעלנ׳,רם״ןשלבפיקודו

שעות״,שלקחמהגבולהכלבסךקילומטריםכמהשל

הפקודותכילמה?בבוקר.והגענובערב״נכנסנונ׳.אומר

חיימסכניםלאומחמירות.מסודרותמאודהןהזהבעניין

אדם״.

״לבנההזהמהסוגלכניסהקוראיםהצבאיתבעגה

פלוגהבראש,הנדסי(מכני)ציודצמ״השלפלוגהכבדה״.

צמודחי״רכוחבשיירהואחרוניםאחריהם,טנקיםשל

חבר׳ההיו״אלהנ׳,אומרהזה״,״במקרהיהל״ם.שללכוח

מר־ואשצלפיםאשתחתעשינוהדרךכלואתגולני.של

גמות״.

רם״ן

$TS1$מררם״ן$TS1$

$DN2$מררם״ן$DN2$,מה־הוזעקבצמ״ה,פלוגהמפקד29בןמוסטפה

לימודים

$TS1$מהלימודים$TS1$

$DN2$מהלימודים$DN2$פג־הבחינות.חודששלבעיצומובאוניברסיטה

שנו

$TS1$פגשנו$TS1$

$DN2$פגשנו$DN2$גםיצאלכןקודםשעותכמהלכרם־שלום.סמוךאותו

שהכליםאחריאדומות,עינייםועםמאובקמהרצועה,הוא

מובחרתיחידהלוחמיעםיחדיהל״םאנשיאתהובילושלו

בית־לאהיה.לפאתיהצנחניםשל

״הדי־
״,

שלבמהירותגםלנסוע״יודעיםאומר,הוא

כישעותשמונהלוקחזהאבלמאוד,מהיריםקמ״ש,13

אומרזהציר.פתיחתכדיתוךאש,תחתהדרךאתעושים

נעיםשהםבמקביל,יותראופחותמתקדמיםהכליםששני

ולפע־בערך,מטרחצישלבעומקהקרקע,בתוךכשהכף

מים

$TS1$ולפעמים$TS1$

$DN2$ולפעמים$DN2$אתהצידהומסלקיםעומסיםגורפים,שהםיותר.גם

כאלוישואםשם.שהונחוהמטעניםאתכוללהעפר,כל

לידובים׳,מתחתמתפוצציםוהםאותם,אספהלאשהכף

נורא״.לאזה

טונות85האלו,הפלדהמפלצותאתאוהבשהוארואים

״דוביממוספרים:שגםו״דובי״,״דובי״כל
״,

״דובי

ה״דובים״,שאחדאחריגםבהן,וגאהאותןאוהבהלאה.וכן

עלעלהואדי,כשחצההצדעלהתהפךקודמת,במשימה

לאיטוגלשבסרטיםוכמוהסלע,אתריסקסלע,מדרגת

ועודאחר׳דובי׳״הביאואותו?חילצואיךוהתהפך.הצידה

יחד״.ומשכוטנק

בצריחחישופים

שמ־טוטאליהרםלמסעכובסמונחהחישוףאת

שאירים

$TS1$שמשאירים$TS1$

$DN2$שמשאירים$DN2$דחפו־ממשיכיםה״דובים״אחריהם
—^

3%אומרנ׳רם״ןהעירוני.השטחבתוךגםהדי־רי

ביחידהחייל

7wמיוחדת

nnnnuחיל

רואים"בטלוויזיה

קודח,הדרילראת

הלוחמיםאת

כבליםמורידים

אבלהפיצוץ.ואז

ימיםלוקחזה

עםלגמור

אחת"מנהרה

להגיע"לאןבדיוקידעואונר׳׳אשלהממולכדתבמרפאהשנפגעומגלןחייליהמפה.עלציוןנקודותשלושאושתייםלפרוותעםלמשימה"יוצאיםאתמול.טרור,מנהרתלידיהל״םלוחמי



״אנייותר.עודאיטיתהרחובותבתוךשההתקדמות

שא־ברחובהבתיםכלאתלהרוסרוצהלאבמפורש

נחנו

$TS1$שאנחנו$TS1$

$DN2$שאנחנו$DN2$החייליםאתלסכןמוכןלאגםאניאבלדרכו,עוברים

כולה,העירממולכדים״.מטעניםהואהמשחקושםשלי.

ומניתובומפוצלאחד,מערךהיאהחיילים,מתאריםכך

הג־ומכלהסוגיםמכלמטעניםשלהיטב,ומקושרמחובר

דלים.

$TS1$.הגדלים$TS1$

$DN2$.הגדלים$DN2$של״סוגממולכד.והכלצד,ומטעניגחוןמטעני

אומרליעד״,שנתקרבככלשיסתבךמקדים,מוחותמשחק

המל־עקבותאתלהעליםכדיהכלעושים״הםנ׳.רם״ן

כוד,

$TS1$,המלכוד$TS1$

$DN2$,המלכוד$DN2$לזהותלמשל,אותם.לגלותכדיהכלעושיםאנחנו

לתרנגולותהאכלהמתקנילנוף.זריםשהםפריטיםבזמן

באמצעעושיםהםמהברורהיהולאבצד,זרוקיםשמצאנו

אחדשהונחוישניםשלטיםשלערימהאומגורים,שכונת

מהתשתיתחלקנראושלאחשמלייםכבליםהשני,על

וריכזאסףשמישהוהיהשנראהזבלערימותהעירונית,

במ־התבררואלוכלהשכונה.באמצעהזה,במקוםדווקא

טענים

$TS1$במטענים$TS1$

$DN2$במטענים$DN2$,התחמק״.הכוחומחלקםפוצצו,שחלקםמוסווים

אכןמהמטעניםחלקנ׳.מודהמכולם,לאאבלמחלקם,

מב־״אנחנוהנדסה,לוחםאומר״ואז״,ואז?מתפוצצים.

רכים

$TS1$מברכים$TS1$

$DN2$מברכים$DN2$והמציאובנהשטרחהעבריהפועלשלהידייםאת

אמרושלאמזלאיזהואומריםעלינו,להגןכדיפטנטים

מזמןשכברהפחמלכודותהנגמ״שים,לתוךלהיכנסלנו

אתשגםלייזכירהואבערבמכאן״.להעיףצריךהיה

בתוךהכניסואחרוןבאורלשטחנכנסתשראינוהאספקה

הזה.מהסוגנגמ״שים

צפההתקרב,מישהואש,תחתעדייןלמבנה,כשהגיעו

״ידעובינגו.שזהאמרהפינות,באחתסולםגילהפנימה,

מעידיםסימנים״היונ׳,רם״ןמספרממולכד״,שהמקום

העבר.ניסיוןעלגםנשעןזהאבלכאן,אפרטלאשאני

ובכלהזה,מהסוגמקומותממלכדיםשהםיודעיםאנחנו

הכלים,בתוךנשארהכוחסיכון״.לקחתרצינולאמקרה

לפעולה.נכנסוצמ״השלוה״דובים״אש,השיבוהטנקים

אומרהכוח״,עללהגןכדיעפרסוללותמרימיםכל״קודם

בהנדסה.לזהשקוראיםכמו״מגננים״,מוםטפה.רם״ן

מטרשלושהשיש,מהכלבלוקים,ושבריוחול״אדמה

הסיכונים״.אתבחשבוןכשלוקחיםגובה,

מה?כמו

יכולבנ״טחמושחמאםשאישקרובה,סמטה״כמו

ולהיעלם״.לירותפתאום,ממנהלהופיע

מסובביםכךואחריותר,אופחותשעה,חצילוקחזה

מגדיריםשהםמהועושיםה״דובים״אתהדי־צוותאנשי

שלהם,במונחים״קילוף״,עמוק,חישוףהבניין.של״זיכוי״

שבפנים,הצוותאנשישניעתאותהוכללמבנה.מסביב

מפקדעםרצוףבקשרנמצאיםהכלי,ומפקדהמפעיל

השןה״רוטר״מקדימה,העפראתמרימההכףהכוח.

״ואםמאחור,עומקמטרחציחופרתהדי־שלהאחורית

יקרעכברה׳רוטר׳המלכוד,ממערךחלקבאדמה,כבליש

״שלילתמוגדרהפנימישבקודמהמסיימיםוכשהםאותו״.

בבניין.״נוגעים״מטעון״

נוגעים?״המונח?״זהלמוםטפה.אומרתאני״נוגעים?״

״אבלמוםטפה.אומרנגיעה״,באמתזוה׳דובי׳״בשביל

דו־קומות,שתישלבנייןכשישלגעת.איךלדעתצריך

חפים

$TS1$דוחפים$TS1$

$DN2$דוחפים$DN2$שלבנייןהבניין.שבפינותהעמודיםאתהכףעם

עשראוליקומותשתישלבנייןדקות.חמשזהאחתקומה

יותרעבודהכברזומזוין,מבטוןגדולים,ובנייניםדקות,

הקירותאתלהפילאיךלדחוף,איךלדעתוצריךמסובכת.

אותו״.ויעליםהמנהרהפתחעליתמוטטלאשהגגכך

שבנהמיעלגםחושביםהםזהאתעושיםכשהםהאם

אומ־מוסטפהוגםנ׳גםבו?הושקעעמלכמההבית,את

רים

$TS1$אומרים$TS1$

$DN2$אומרים$DN2$למנועהכוח,עללהגן״איךזהחושביםשהםשמה

בח־פגיעהמינימוםתוךזהאתולעשותבאנשיםפגיעה

פים

$TS1$בחפים$TS1$

$DN2$בחפים$DN2$.שהואשמהאומרבהנדסה,מילואיםאישוג׳,מפשע״

לשטחאיתישיוצאמיכלאתלהחזיר״איךזהעליוחושב

הת־אתלתתצריךמרפאותשממלכרמילביתו.בשלום

שובות״.

״במקרה

$TS1$הת״במקרה$TS1$

$DN2$הת״במקרה$DN2$,מלוחותשבנוימחסןהיה״זהנ׳,אומרהזה״

הדלת,דרךלאפנימה,לפרוץהייתההבעיהתעשייתיים.

הפינות,אחתאתבחרנווכךממולכדת,שהיאשידענו

הפינהשגםשהתברררקגדול,פתחפרץהדי־שדרכה

התפו־זה,אחרבזהמטענים,שלושהממולכדת.הייתההזו

צצו

$TS1$התפוצצו$TS1$

$DN2$התפוצצו$DN2$שהכליהפלדהכףהייתהעלינושהגןומההדי־על

הפיצוצים״.אתוספגההרים

המ־פירמעלהשאריותאתסילקהדי־קרם,המבנה

נהרה,

$TS1$,המנהרה$TS1$

$DN2$,המנהרה$DN2$כימהכליםלצאתהיהיכוללאההנדסהכוחאבל

צלפיםואשנ״טאשעלינו״נפתחהנ׳,מתאררגע,באותו

קודםגםמשםעלינוירוכברהםהסמוך.החוליםמבית

במיוחד״.גדולההייתההאשעוצמתהזהבשלבאבללכן,

סגרלכלים,נכנםהכוחאווירי,סיועהזעיקנ׳

ההפצצהאחרישבאההפיצוצים״וסדרתמדפים,

הרבהעםגדולנשקמחסןשםשהיהמלמדתהאווירית

חבלה״.מטענימאוד

גיםורובוכלביםדרילרים,

המנה־ומפוצציומגליחוקרילפעולהנכנסיםאזרק

רות,

$TS1$,המנהרות$TS1$

$DN2$,המנהרות$DN2$כוחותכוללהשונות,יחידותיהםעליהל״םאנשי

הם״פלוחמיומנהרות(,)סליקיםסמו״רלוחמינלווים:

מפעילישלהם,והכלבים״עוקץ״לוחמיפצצות(,)סילוק

הנד־משימותביצועתפקידם:שזהאלהכלהרובוטיקה.

סה

$TS1$הנדסה$TS1$

$DN2$הנדסה$DN2$,המנהרות.חיסולהזו,במלחמההזה,ובמקרהמורכבות

ההנדסה.אנשיעלהחביבבניסוחהמנהור,תשתיתהריסת

הת־מנהרהשמוגדרמהביןראשוניבמיון״מתחילים

קפית,

$TS1$,התקפית$TS1$

$DN2$,התקפית$DN2$הרצועה,שבתוךהתת־קרקעילמערךגדר',׳חוצת

ביחי־לוחםמסבירהשונות״,העמדותביןומקשרהמחבר

דה,

$TS1$,ביחידה$TS1$

$DN2$,ביחידה$DN2$אנחנושבובמיוחד,אותנושמענייןשמהברור״כאשר

גדר״.חוצותמנהרותזההמאמץ,עיקראתמשקיעים

הס־השלוחות,איתורהמנהרה,מיפוימגיעיםכךאחר

עיפים,

$TS1$,הסעיפים$TS1$

$DN2$,הסעיפים$DN2$,טיפולהמטענים,איתורהמלכוד,זיהויהפירים

מטע־לנטרולופצצותמטעניםהכנתתוךנפץ,בחומרי

ני

$TS1$מטעני$TS1$

$DN2$מטעני$DN2$המנהרות״,שלמוחלטת״השמדההאויב.שלהחבלה

נחל־עוזשפרשתבטוחים״להיותביחידה.לוחםח׳,מבהיר

פירמולשובעצמנואתנמצאשלאעצמה.עלתחזורלא

לנווישבפנינו.שנחשפהמנהרהבתוךמעינינושנעלם

שלהרובוטיקהשמערךאמצעיםכולללכך,הכליםכלאת

השנים״.עםפיתחיהל״ם

22בעמודהמשך

ן"ן

nDVU171

uum'נוגעים'

עםבבניין

צריךהדחפור.

ככה'לגעת'

לאזותשההרי

הפיר.אתזנית

קומהשלבבניין

תמשלוקחזה

שלבנייןדקות.

קומותשתי

עשר"אולי

שחרטלצילומים:מטושטשות(!)בפניםקרויזמןומוסטפהזרד,ביטון,השעון:כיווןעםלמעלהמימיןה׳׳דובי״.עםאנשיהצמ״ה

בקלות״מוותרולאעבודההשקיע"החמאםנ׳.רס״ן

כהןברימו/׳\המנהרותסיירת

הנד־אישבמיל׳,משנהאלוף58כהן,)ברימו(אברהם

סה

$TS1$הנדסה$TS1$

$DN2$הנדסה$DN2$שגםגילו,למרותומבצעמלחמהבכלשמתייצבותיק

ללכתשצריךאומרלבוא,לוקראראשיהנדסהקציןהפעם

המנהרות״.טרוראת״לחסלהסוף,עד

שנים16אחרי2003ב־קבעמשירותשהשתחררכהן

הת־רקזוכזה)״בגילהתנדבבעזה,שניםכמהועודבלבנון

נדבות״(

$TS1$)התנדבות״$TS1$

$DN2$)התנדבות״$DN2$ותי־טהרתעלמנהרותוזיהוילגילויגוףלהקים

קי

$TS1$ותיקי$TS1$

$DN2$ותיקי$DN2$,משירותרשמיתמשוחרריםשכברהנדסהאנשיהחיל

כליםכמובן,החוק,בחסותאיתם,יחדגייסהואמילואים.

וכ־)מקדחים(דרילריםכוללגדולים,עפרמקבלניכבדים

לים

$TS1$וכלים$TS1$

$DN2$וכלים$DN2$וב־שונים,קרקעולסוגילעומקיםהמיועריםאחרים

תוך

$TS1$ובתוך$TS1$

$DN2$ובתוך$DN2$חוקיקבענותו״ל,״ניסחנולעבודה.הוכשרוהאנשיםימיםשלושה

בערךעכשיועדמצאנועכשיועדלדרך.ויצאנועבודהונוהליבטיחות

חשפנו״.אנחנומזהומחציתמנהרות,30כ־גילההצבאכלמנהרות.15

המרכז״.״מבקיעיהשםאתהמאולתרתליחידההעניקגםלביןבין

כדרומ?שמכקיעיכלמימרכזפתאוכמה

מהמרכז״.הםוהמ״פהמג״ר״כי

המלחמה?לפניעודלפעילותהוכנפלאהזההכוחלמה

יודעשהואחשבשצה״לבטוחואנימילואיםאיש״אני

לדבררוצהאניאבלהצלחות.לוהיוגםלהתמודד.איך

שלמילואיםאנשיוהתגייסו.משפחותשעזבוהאנשיםעל

הםאבלטרקטורים,להפעיליודעיםהםשאוליההנדסה,

ודרילרים,ושופלים,ובאגרים,די־להפעיליודעיםלא

קצר״.בזמןאותםולימדנו

שנחשפו?המנהרותעלאומראתהמהמקצוע,וכאיש

לב־כדילוסיפקהשישראלבמלטהשתמש״שחמאס

נות

$TS1$לבנות$TS1$

$DN2$לבנות$DN2$לתושבים״.בתיםבמקוםטרורמנהרות

זאת?וככל

להן״.שתוכננולמשימותהיטבנבנו״שהמנהרות

מההיקף!?מופתעאתה

וישבחלקם,נכוניםאמצעיםופיתחהמנהרותאתהכירצה״ל״לא.

בגילויים״.גדולותהצלחות

נשא־עודמנהרותכמהיודעימלאאםגדולהההצלחהאפיודעימאיך

רו?

״המנהרות

$TS1$נשא״המנהרות$TS1$

$DN2$נשא״המנהרות$DN2$תיתןישראלמדינתואםגדולה,הצלחהכברזושגילינו

הסוף״.עדזהאתנמשיךאנחנולהמשיך,לנו

58בגילמילואיםכהן.



עושים"הםני:

כדיהכל

אתלהעלים

המלכוד.עקבות

מצאנוכבר

האכלהמתקני

לתרנגולות

זרוקיםשהיו

שכונתבאמצע

והתבררומגורים

כמעענים

מוסווים"

ן^
12מעמודהמשך

שלהם,אשתחתהזמןכלשעות.לוקח״זהנ׳.אומרלאט״,״עובדים

בזמןהפעם,וגםתמיד.ישהפתעותשלנו.אוויריסיועתוךהזמןוכל

שע־הסמוכים,הפיריםמאחרחמאסאישהתרומםהמנהרה,עלשעברנו

דיין

$TS1$שעדיין$TS1$

$DN2$שעדיין$DN2$היומחסה,תפסנופגע.לאהואלמזלנואר־פי־ג׳י.וירהגילינו,לא

לחזורשיכולנועדזמןולקחרק,לאאבלאיתוהנראהככלאש,חילופי

לאוהםמנהרהבכלעצומהעבודההשקיעוהםבמנהרות.ולטפל

בקלות״.מוותרים

את״מיפהשהכוחמספרנ׳ואיר,מהעשהמילפרטים,להיכנסמבלי

היישרמובילה,היאלאןגםוגילהמתחילההיאאיפהגילההמנהרה.

חמאםאנשייצאושממנולמקוםסמוךנחל־עוז,לקיבוץסמוךלשטחנו

לבדוק,שצריךמהאתלבדוקשסיימנוועדמ״כים.קורסבחיילישפגעו

המ־עלדבריםכמהוללמודולפענחלהביןלצלם,שצריךמהאתלצלם

נהרה

$TS1$המנהרה$TS1$

$DN2$המנהרה$DN2$לפיצוץ,אותהולהכיןכללי,באופןהשיטהועלפרטי,באופןהזו

יומיים״.עברו

ההנדסה.שלהמיוחדותהיחידותבאחתחיילאומרזמן״,לוקח״זה

אחת.מנהרהעםלגמורימיםשלענייןזהאבלמבינים,לאאולי״אנשים

אתזהבטלוויזיהשרואיםמהאותה.לפוצץאותה,לחקוראותה,למצוא

פנימהכבליםמורידיםהלוחמיםאתקודח,הדרילראתחופר,הבאגר

שעות.עוברותלשלבשלבשביןרקלאורכה.הפיצוץענניאתכךואחר

הכליםמתוךהראשאתלהוציאשיכולנועדשעותלקחהפעמיםבאחת

מהלומריכולאניבחוץ,אומריםמהיודעלאאנילעבור.ולהתחיל

שבכלהסיפוריםאתמכירלאאניהיטב.נלחמיםהםבפנים.רואהשאני

לחילופיפיריםמתוךמתרוממיםאותםראיתיאניבורחים.הםעימות

לנושישברורכשהיהאש

וגםטכניתגםעדיפות

rurvעושים"הםני:
בתה.שמעורב

אנשי"אלונ׳,ארמילירי/כדיהכל

ומאומנים,מיומניםמקצועmi-לור17לו-

JIK 11/1/
טכנולןגיתהכשךהעם

הקרבית.להכשרהבמקבילהמלכוד.עקבות

מצאנובבר
נקודתבכלשנמצאקטןכוח

ר(,רזתוזדוו
שא־פינהבכלבשטח,קצה

מתקני
$TS1$שאמתקני$TS1$

$DN2$שאמתקני$DN2$האכ
פעםשנעהגיע,צה

ופעםהצנחניםעםאחתלתרנגולות

זרוקיםשהיו
גבעתי׳אוגולניעםאחרת

קטןכוחשם.תמידהואאבל

ולילהיוםאחרייוםשעובדשכונתבאמצע

שלאמיruלילה׳א״י'והתבררומגורים

שהמנהרותרגעבכלזוכר

אזרחיאתמסכנותהאלו

שגריםהאנשיםאתישראל,מוסווים"

כאן״.

שממוטטהפיצוץבאואז

הפיצוץ״רגעהמנהרה.את

הבאה״.למנהרהממשיכיםאז"אבלח׳,הלוחםאומרוואו״,זה

פוצצנוהאחרונותהמנהרות״אתנ׳.אומרשיטות״,מיניכל"יש

המנהרה".לתוךשמוזרקנוזלינפץחומרבעזרת

במימ?המנהרהאתמציפיפגמאתמ

לא?״הים,חילקצתלינשמעזהמים?זה.אתמכירלא״אני

הזרקותכוללנוספים,אמצעיםשלשורהעללספריודעיםביחידה

המנהרהמסוימות.בנקודותהמנהרה,בתוךנפץחומריושתילתבטון

והמנהרהוהשמיד.חשףבפיקודושהכוחהרביעיתהיאעתהזהנ׳שפוצץ

ההתחלהרקאלאהסוףלאהואהפיצוץ״מבחינתנולו.מחכהכברהבאה

אומר.הואהבאה״,המשימהשל

המנהרות?שלהגדולמהמספרהופתעת

״לא״.

שלהן?מהאיכות

זילזלתילאגםאניכימופתע,לאאניאבלנכון,זההשתפרו,״הם

שלהם״.הזוביכולת

הלאה?ומה

כלעלהאלה,המנהרותעלמסתכלשאניככלהאישית,״ברמה

מיליוניעלשם,שפכושהםמהעללעצמיחושבאניהזה,הפרויקט

חושבלאאניזה.במקוםאיתםלעשותיכוליםהיושהםומההדולרים

להיותצריכיםשםשהתושביםלהיותיכולמופתע,להיותצריךשאני

מופתעים״.

החדירהאותנו,מפתיעימעדייןשהמהעוכדההמתמשכת,והלחימה

נחל־עוז?למוצכשלהט

הםגםאבלושם,פהנקודתית,מצליחיםאוליהםשאמרתי,"כמו

יפסידו״.הםדברשלשבסופויודעים

עשיר,ניסיוןלוישתיגמר.הזוהמלחמהאיךספקאיןלמוסטפהגם

לצדמטעןעלשעלהשלו,הג׳יפעםלעוףכוללהכל,כברהספיקהוא

מי־אישביטון,בדורוןשלו,באנשיםמאמיןהואבשלום.ולנחותהגרר,

לואים,

$TS1$,מילואים$TS1$

$DN2$,מילואים$DN2$מחדש,פעםכלמתייצבועדייןלהשתחרריכולהיהמזמןשכבר

מג־חלק״כולםקרויזמן,ציקישלו,בסגןלו,המקבילהמ״פזרד,בנעם

דוד

$TS1$מגדוד$TS1$

$DN2$מגדוד$DN2$שנים״.12כברכאןשמשרת

מתוךיוצאיםשאנחנולפנירגעלנו,אומרהואהעיקר״,״אבל

הקטנההצלבפינתגםהמכהוהחוםהאבקמתוךשלהם,הכינוסשטח

ממנילמסורתשכחיאל״בבקשהומדולדל,אפוראשללידשתפסנו

הכיזההולדת.יוםלהישראשוןשביוםריאהם,לאשתיטובמזל

חשוב״.


