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שגרתי  יום  עוד  שגילמה  במיוחד  סואנת  צהריים  שעת  זה  היה 
בבירת סוריה, דמשק. הרחובות, המו עוברי אורח שניצלו את הזמן 
המפורסם,  המרכזי  בשוק  אסלי  חומוס  לנגב  כדי  קצרה  להפוגה 
אל- חמדיה. הגלידריות שיווקו לאלפי הצובאים על פתחיהם מנות 
מתקתקות של גלידה דמשקאית עתירת קלוריות, אשר ידועה בטיבה 
בעולם הערבי אנין הטעם. השמים, המו מעשרות מטוסי סילון שחגו 
ביעפים רחבים, ממתינים לאישור נחיתה בנמל התעופה המרכזי של 

העיר הסורית שוקקת החיים.

רכב כביש-שטח מסוג ג’יפ רנגלר שנע על אחד מעורקי התחבורה 
היוקרתי  אל-מאזה  רובע  אל  המהיר  הכביש  מן  סטה   - הראשיים 
מועמר  היה  בהגה  האוחז  העיר.  של  המערבי  בחלק  הממוקם 
תקשורת  חברת  בהקמת  שהתעניין  לובי  עסקים  איש  ואאחיד, 
חדשה בסוריה ובמדינות הערביות שבמזרח התיכון. כעת הוא מיהר 
לפגישה עם שגריר ערב הסעודית, במטרה לקדם את רשת חברות 

הקש שבבעלותו בממלכה הבכירה בחצי האי ערב.

בית  ליד  הנהג  עצר   - הדיפלומטים  שכונת  של  במבואותיה 
דירות מפואר. הוא יצא מן הרכב ונבלע בתוך הבניין למשך זמן קצר 
שלאחריו יצא מן הבניין בפנים חתומות והמשיך בנסיעתו לשגרירות 

הסעודית. 

בשטח  משם,  קילומטרים  מאות  במרחק  הרגעים,  באותן  ממש 
רבתי,  אביב  תל  שבפאתי  גלילות  למחלף  סמוך  ישראל  מדינת 
- הודעה  ולתפקידים מיוחדים”  נתקבלה במטה “המוסד למודיעין 
מוצפנת. הידיעה הועברה מיידית אל נ’ ראש אגף “צומת” )האחראי 
קרא  זה  העולם(  ברחבי  המידע  איסוף  וקציני  הסוכנים  רשת  תפעול  על 

אותה מיד והפליט אנחה מפיו. 

בידיעה המסווגת נרשם כך: “סודי ביותר! כאן סוכן 0909 היום 
לפנות בוקר ניסיון הפריצה לבית המבוקש, לא הניב מאומה! הדירה 

הייתה ריקה מאדם ומסתבר שהציפור החמקנית ברחה מהקן”.

אחר  הישראלית  המודיעין  קהילת  עוקבת  תקופה,  מזה  כבר 
הנדסת  במערך  עולה  וכוכב  וכריזמטי  צעיר  מדען  סליאמן,  מוניר 
נדבך מרכזי בארסנל  טילי הסקאד המשופרים מדגםD- שמהווים 

ההתקפי הסורי. סוכני אגף “נביעות” )האחראי על המודיעין האלקטרוני 
מכשיר  מגוריו  בבניין  טמנו  טלפון,  לטכנאי  שהתחזו  המוסד(  של 

ציטוט מתוחכם. התשדורות שניהל המדען עם ראשי מערך הטילים 
לעיני  נפרסה  כך  הביון.  מתקן  באמצעות  בחשאיות  יורטו  במדינתו 
הגורמים בארץ תמונת מצב מדאיגה על סכנת האיום מצד יריבתם 

המרה מצפון שמתעצמת הודות לכישורי מוניר המהנדס.

הישראלי  הממשלה  ראש  פסק  המדען!”,  את  לחסל  “חייבים 
על  התחקה  “קיסריה”,  הארגון  של  המבצעים  אגף  המוסד.  לראש 
הוטלה  אז  ימים.  חודש  במשך  האיש  של  יומו  ושגרת  חייו  אורח 
זו ממוקמת  יחידה סודית  “כידון”.  יחידת החיסולים,  על  המשימה 
לפי פרסומים מערביים במרחק לא רב מן הכור האטומי בדימונה, 
הקמ”ג, ומונה כ-40 לוחמים ולוחמות דוברי שפות זרות שמתמחים 
באמצעי חיסול שונים ומהווים את חוד החנית הסמויה של מדינת 
ישראל. “כידון” שלחה את בכיר לוחמיה, מני. במסווה של לובי אמיד 
הערביות.  האזור  במדינות  תקשורת  רשתות  בהקמת  המתעניין 
עם  עסקיות  פגישות  וקיים  בדמשק  ואאחיד  מועמר  הסתובב  כך 
גורמי מפתח בבירה הסורית ומחוצה לה ככיסוי מושלם למשימתו 
תחושת  עם  בגפו  להתמודד  נאלץ  הוא  פעם  אחר  פעם  האמיתית. 
הכישלון. תחילה כשהמתין בבוקרו של יום לצאת המדען מביתו, אז 
גילה כי האיש יוצא מלווה באדם לא מוכר, דבר שסיכן את המבצע. 
בפעם אחרת כשניסה לירות בו באקדח זעיר באמצע נסיעה בכביש 
)שירות המודיעין  בילוש של המוחאבארת  רכב  כי  למני  הוברר  מהיר 
המסכל( נצמד בפתאומיות אל מכונית המנהלים של היעד. אחר כך 

הצליח מני להטמין במשענת הראש של הרכב מטען נפץ זעיר, אך 
כשלחץ על מתג ההפעלה - מאומה לא אירע. גם ניסיונות של עריכת 
לרכישת  הצעה  בדמות  עסקית  אצטלה  תחת  המדען  עם  פגישות 
מניות בחברות הקש שהקים, לא צלחו יפה. האיש היה זהיר וחשדן 

ביחס לפניות לא מוכרות וטרק את הטלפון ללא היסוס. 

עתה, כאשר פרץ לדירתו של המבוקש באישון ליל, מצא מני את 
הבית ריק מאדם. בדרך לפגישה פיננסית עם קונסול סעודיה קפץ 
לדירת המסתור של המוסד בפאתי רובע היוקרה ושידר את העדכון 

המוצפן למטה המרכזי בגלילות.
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בודד, מועד ומתמודד

מני, סוכן המוסד, נשלח בזהות עסקית לדמשק כדי לחסל בכיר במערך יצור טילי סקאד מתקדמים, אך רצף של כישלונות בולם 
את צעדיו. האם משימה מספר 2088 היא בגדר תיאוריה בלבד?



העלון מוקדש להצלחה בתורה ויראת שמים ולכל העניינים ברוחניות ובגשמיות של הילדים היקרים והנעימים חיים וויטאל וניתאי בני אילנית

בברכת "שבת שלום ומבורך" לכל הקוראים היקרים מאת העורך וכותב המאמרים - יונתן דדון

לתגובות: 054-849-5606 , אמייל: bethashem@gmail.com  - רוצים לקבל את העלון בקביעות לדוא”ל, הגישו בקשה לכתובת הנ”ל. 
http://www.facebook.com/arachimil?sk=wall  "חפשו אותנו גם בפייסבוק של "ערכים

קפה  בבית  מני,  הוא  הלא  ואאחיד,  מועמר  ישב  ערב,  לקראת 
מקומי מנסה לתכנן דרכי פעולה חדשים. כבר חצי שנה הוא עוקב 
אחרי הנבל במגמה לחסל את ראש הנחש ולשווא. הבדידות הנוראית 
העיקה עליו כמו משא כבד. הגעגועים לאשתו ולילדיו הרכים בארץ 
תקפו אותו גלים-גלים וניסו לערער את כובד המשקל שלו. המרדף 
הארוך והבלתי פוסק אחרי הרוח, התיש אותו. מני הרגיש כמו כדור 
פורח שלקחו ממנו את האוויר. בראשו הדהד נאום הפרידה של ראש 
המוסד, מאיר דגן, שאמר לפני שרי הממשלה: “אני מסיים למעלה 
בראש  לעמוד  הזכות  בחלקי  נפלה  המדינה.  בשירות  שנים  מ-43 
שליחות  בתחושת  החדורים  וייחודית...  מעולה  חבורה  זו  המוסד. 
ללא  פועלים  על מנת לקבל פרס. הם  - שלא  וימים  לילות  ועושים 
היחיד  כשהמגן  חילוץ,  אפשרות  וללא  שריון,  או  מטוסים  של  סיוע 
להם  אין  הלב.  ואומץ  האישי  הכיסוי  השכל,  חריפות  הוא:  שלהם 
אפילו אפשרות לספר לבן הזוג על מעשיהם. רק הבדידות - היא בן 
מילה  כל  עם  מזדהה  הרגיש  הישראלי  הסוכן  שלהם”.  הקבוע  הזוג 

שאמר הקודקוד הגדול והאגדי של הארגון.

“מה תרצה אדוני?”, שאל אותו מלצר עטור שפם שקטע בבת-
אחת את חוט מחשבותיו, “קוקה-קולה קר עם הרבה קוביות קרח!”, 
דמי  את  הניח  הוא  רוחו.  את  במעט  השיב  הצונן  המשקה  השיב. 

התשלום על השולחן בצירוף תשר נדיב ויצא אל הרחוב.

“אם משימה מספר 2088 לא יוצאת לפועל חייבים לאלץ אותה 
להתבצע!”, החליט מני. הוא התניע את הג’יפ ויצא לכיוון בית המלון 
בו התאכסן. שם החליף את בגדיו למדי שוטר סורי נכנס לרכב אחר 

ששימש אותו והתקשר למספר הנייד של המהנדס...

“איווה )כן(”, ענה לו קול מנומנם. 

“סאלם )שלום(”, השיב, “מדבר כאן גנרל מוחמד מהמוחאבראת. 
קיבלנו התרעה על סוכן של מדינה עוינת שנשלח לרחרח סביבך...”.

“המצב הזה לא יכול להימשך! מתקשרים אלי זרים ורוצים פגישות 
עסקיות. זה לא עושה לי טוב. רק אתמול שיניתי את הכתובת שלי. 
נמאס לי לחיות בפחד. תפסיקו את זה אחת ולתמיד!”, צרח מוניר 

מבוהל כולו.

אותו  הרגיע  אליך”,  מתקשר  בדיוק  אני  זה  בשביל  חביבי!  “יא 
‘הגנרל’. “אנו נשלח אליך שוטר כדי שיהיה צמוד אליך 24 שעות. מכל 

אנשינו הוא המתאים ביותר”, הוסיף בקול מתקתק.

“שוכראן )תודה( יא גנרל משמים נשלחת אלי אללה יברך אותך”, 
ענה המדען שלא קלט את המלכודת הנפרשת לו ברגעים אלו.

“רק רגע!”, עצר בעדו. “אם כדבריך עברת אמש דירה להיכן נדע 
לשלוח את השוטר?”, תמה ‘הגנרל’.

הצעיר  ענה   ,”2 דלת  ראשונה  קומה   41 עלי  אימאם  “רחוב 
האינטליגנטי בביטחון.

האדרנלין  את  שהרגיש  ‘הגנרל’  השיב  )להתראות(,  “אלא-לקא” 
מתפרץ בדמו. כעבור דקות נסיעה עצר הרכב המפואר בפתח הבית.

המדען הצעיר עמד שם ממתין לשוטר. “מרחבא )שלום( תסבח 
ידו  את  הגיש  מני  לשלום.  ידו  את  הושיט  טוב(”,  )לילה  ח’יר  עלא 
לעומתו ולחץ את כף ידו של המדען בחוזקה. בתוכה הסליק מבעוד 
מועד מזרק רעל זעיר שנסחט כעת בין רגע לגוף המבוקש. “עוצמת 
נחשי  מניין  של  בגופם  שנמצאת  הרעלנים  לכמות  משתווה  הארס 
קוברה. כפית אחת מן התמיסה תקטול במקום פיל אפריקאי גדל 
מימדים”, זכר לוחם “כידון” את דברי מפקד “קיסריה” עת שהפקיד 
בידיו את המזרק. בידו השנייה הוא לפת בחוזקה את פי האיש כדי 
ונפשו  הרצפה  על  קרס  העולה  הכוכב  שניות   10 תוך  יצעק.  שלא 
השפילה ‘עלתה’ לשמי מרום. כעבור שעה ישב מועמר ואאחיד, הוא 
ערב  “סיריאן  טיסת  של  הראשונה  המחלקה  בטרקלין  יהלום,  מני 
איירליינס” לכיוון לונדון שם מטוס אל-על החזיר אותו הביתה. גופת 
אילמת  עדות  האירוע  בזירת  מאחוריו  הרחק  נותרה  הסורי  המדען 

למיתוס הזרוע הארוכה של מדינת ישראל...

כשאומרת  כאן,  האלה”.  המשפטים  את  תשמעון  עקב  “והיה 
התורה: “עקב”, היא יורה מסר בכינון ישיר אל תקופתנו, דור אחרון 
)=עקבות  דמשיחא”  “עקבתא  הקדומה:  הארמית  בעגה  שכונה 
החזון  בעלי  כנגד  והמתקילים  המכשולים  רבו  בו  דור  המשיח(, 

אם  “הויה”,  אותיות:  “והיה”  תקדים.  חסרת  בצורה  השאפתניים 
אתה חפץ להעצים את ‘הווייתך’, מהותך עליך לדגול במדיניות של: 
“עקב”, קרי: התמדה עיקשת ועקבית ביעדים, במטרות ובמשימות 

שהצבת לעצמך בחיים.  

ניתן להגיע להעצמה אישית אפקטיבית זאת חרף  ובאמת, איך 
דבריה:  בהמשך  העליונה  החכמה  משיבה  כך  על  המכשולים?  כל 
“המשפטים  את:  ‘לשמוע’  עליך  האלה”.  המשפטים  את  “תשמעון 
האלה”, התובנות הרציונאליות כמו המשפטים ‘השכליים’ שגלומים 
בחיים שלך כמו גם אצל הסובבים לך. באמצעות האזנה זאת הן מן 
יעד  שום  כי  תבין,  אחרים,  של  מניסיונם  או  שלך  הפרטיים  החיים 
עקביות,  שאפתנות,  התמדה,  ללא:  מושג  אינו  ומשמעותי  אמיתי 
עקשנות של ברזל למען הגשמת החזון והאג’נדה הפרטית שלך, כל 
אלו בסופו של דבר ימנפו אותך בצורה האידיאלית והטובה ביותר אל 

עבר פסגת ההצלחה הנכספת.

הכיר   )1931-1847( אדיסון  תומס  המפורסם  האמריקאי  הממציא 

בערכה של ההתמדה חרף מכשולים אדירים שנקרו בדרכו במהלך יצור 

1300 )!( תגליות: “ההתמדה היא הגאונות! כל ברנש חריף שכל יכול להשיג 

לא פחות ]ממני[ אם יתמיד באש ובמים ויזכור ששום דבר ראוי לא מצליח 

כיוון   - אוותר  לא  לעולם  אני  להצליח.  דברים  לאלץ  חייבים  עצמו.  בזכות 

שייתכן שהמזל יחשק לי לפני מותי”. איש האשכולות האיטלקי, המדען 

מכשול  כל  ישברוני!  לא  “מכשולים  הודה:   )1519-1452( וינצ’י  דה  לאונרדו 

הסופר  דעתו”.  את  ישנה  לא  לגדולות  השואף  נחושה.  החלטה  בפני  נכנע 

האנגלי המפורסם, ד”ר סמואל ג’ונסון )1784-1709( סיכם: “עבודות גדולות 

אינן מבוצעות על ידי כוח, אלא על ידי התמדה”.

מסרון 
“עקביות ונחישות - מנהיגות ומצליחנות"


