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האקדח המעשן הענק בפרשת החטופים דו"ח חלקי מתוך הדו"ח המלא שהועבר לכוחות הביטחון
חיים יטיב
19/06/14
בכל חקירה של אירוע פלילי מחפשים החוקרים את האקדח המעשן ,במקרה של חטיפת הנערים
האקדח המעשן היה ממש כאן מתחת לאף ,או ליתר דיוק הרכב המעשן ,לא סתם מעשן אלא עודו בוער
ומשם נתחיל את החקירה.
נראה בתוך המאמר כיצד האקדח המעשן מוביל אותנו למיקום לכאורה של הנערים ולחוטפים מהג'יאד
האיסלמי וגם לאמריקאים...
כיום כבר מפורסם לפני כל מאן דכפין כי הרכב השרוף מסוג יונדאי  I35שנמצא ליד דורא דרומית
לחברון הוא הרכב שעימו נחטפו שלושת הנערים.
מתברר כי הרכב בו נחטפו הנערים צולם בלילה עודו בוער ,אתר וואי נט הביא מבלי לציין את מקורה
תמונה של הרכב עת מכבה האש של הרשות הפלסטינית בחברון מכבים אותו.
כאו התמונה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4530072,00.html

התמונה הזאת מתברר אינה התמונה הראשונית שנלקחה מהרכב הבוער .באתר חדשות ערבי הובאה
תמונה של הרכב הבוער בטרם הגיעו כוחות הכיבוי והצלה .אתר חדשות ערבי הביא את התמונה כבר
ביום שישי  13.6.2014של הרכב וציין שהתמונה נלקחה מפייסבוק מבלי לציין היכן .הקישור והתמונה
בפניכם
http://arabi21.com/Story/755424

בחיפוש אחר מקור התמונה בפייסבוק הגעתי לעמודים ממקורות ערבים שונים של "עזה עכשיו"  ,של
הג'יהד האסלמי ומצאתי לא אחת אלא שלוש תמונות של הרכב הבוער...
והנה כמה מהן

מן התאורה ומן עוצמת האש ניתן ללמוד שלושה דברים,אחד כי שתיים מהתמונות נלקחו לפני הגעת
כוחות ההצלה היות ואין פנסים של משאית הכיבוי המאירים את הרכב ,שנית כי האש היתה מאוד
חזקה קרי שהיא נדלקה לא יותר מחצי שעה לפני לקיחת התמונה ,שלישית כי היה מאוד חשוב לצלם
להתאמץ ולצלם תמונות טובות של הרכב הבוער ,בשעה שידע כנראה למה שימש הרכב ויוכל לרמוז כי
מגיע לו "זכויות היוצרים" על הפיגוע לאחר מכן .בדרום הר חברון שריפת רכבים ושריפת זבל זהו דבר
שבשגרה שבוודאי אינו מצדיק צילום תמונה ,הואיל וזאת השיטה המקובלת להיפטר מהזבל אצל בני
דודינו שם תשאלו את תושבי כרמל על המפגע הסביבתי ממנו הם סובלים בנדון.
הג'יהד האסלמי אינו ארגון טיפש נהפוך הוא ,הוא ידוע בתחכומו ובשליטה שלו בטכנולוגיה ,וכמובן לא
יקל על עבודת המודיעין הישראלי על יד העלאת מיד ובעצמו את התמונות לעמוד הפייסבוק שלו.
באותה מידה אין הוא יעלה מידע בפרהסיא על החטופים כל עוד אנשיו והחטופים אינם במקום בטוח.
אך שעות בודדות אחרי שהתמונות הללו עלו לפייסבוק הוא הציג תמונות שפורסמו ברשת של שניים
מהנערים יחד עם תמונה של הרכב הבוער ,בשעה שבמערכת הביטחון טרם היו בטוחים בקשר בין הרכב
הבוער לבין החטיפה ,תחת הכותרת ,החטופים ורכב בוער  ...רמז עבה לכל אחד "מי כאן הגיבור"
מכאן נמשיך לעין בעמוד האזורי של הג'יאד האיסלאמי ונגלה פרטים מעניינים .מתברר ראשית כי הוא
הזהיר פעמיים ב 13.6.2014-את בעלי מצלמות האבטחה בחברון למחוק את ההקלטות אשר עלולות
להסגיר את החוטפים ,שנית הוא דאג לפרסם עידכונים שוטפים על תנועות כוחות צה"ל בחברון
להזהיר את פעיליו וככל הנראה את החוטפים ,הדף פייסבוק שלו היה ממש מכוון על חברון .נביא כמה
דוגמאות יחד עם ההתראות על המצלמות

כאן התראה על פעילות צה"ל

כאן התראה על רכבים צבאים

כאן הזהרה למחוק את קלטות הוידאו

כאן יש לנו את ההיסטריה עם זעקת הקוזאק הנגזל שמקלל את משתפי הפעולה עם הציונים,בהחלט
עניין ממנו הם יכולים לחשוש בנסיבות אחרות אבל במקרה הזה כנראה שלא .כל עוד נמשכת הפעולה,
הדבר טוב לפת"ח ומאפשר לו להיפטר מהמתחרה העיקרי שלו ביו"ש ,החמאס.

כאן יש לנו התראה על הצילום האווירי בחברון

וכו...

ומכאן לפרטים נוספים
כאן עם ההודעה ותמונה של אימון ילדי הג'יאד האסלאמי לחטוף נערים אצלנו

כאן בטרם אושר בישראל לפרסם על דבר החטיפה ,יודגש כי על כל השעות של פייסבוק יש להוסיף שעה

לקבל שעון ישראל ,היותי בחו"ל.

לשים לב לרקע הצהוב של העוגה ,הצבע של הג'יאד האסלמי ועוד רמזים רבים

עתה נגיע למעורבות של ארה"ב ,אין זה סוד כי האמריקאים לא ראו בעין יפה החיבור בלית ברירה של
הפת"ח עם החמאס ביו"ש ,חיבור המאיים על האיש שלהם בגדה אבו מאזן ,מכאן אין זה קשה עבור
שירות ביון כמו ה  CIAליזום חטיפה ולהאשים את החמאס על מנת לגרום לישראל לצאת למבצע
חיסול החמאס בגדה .הג'יאד האיסלמי הוא ארגון קנאי דתי קטן ופעלתן מאלה אשר קל לארגון ביון
כמו ה CIA-למנפל .והנה תמונה המסכמת את כל המבצע

המסר ברור ,ישראל רוצה לגרש את החמאס אבל גם אותנו ,קרי אנחנו בסדר אנחנו לא אח בוגד...
מה קורה אצלינו? הרי לנתניהו החטיפה היא דבר מצויין מבחינה פוליטית ,לא מדברים יותר על
הריהוט בגן ואף מדברים על ממשלת אחודת .ל CIA-יש בהחלט עניין שהוא ימשיך לכהן כראש
ממשלה ועל זה לא נרחיב כאן ,ומה עושים כאשר שירותי הביטחון אצלנו הם ) infiltratedסליחה לא
מצאתי מילה בעברית המתאימה ממש( ע"י ה CIA-מזה מספר שנים טובות? שאלה טובה...
נדמה שדבר ראשון יש להסתמך יותר על קודוקודים הזוטרים אצלנו במערכת כי הם רבים וקשה יותר
לשחד אותם או לרגל אחריהם ,שנית יש להתייחס לכל הזרים כאל חשודים בסיפור הזה אמריקיאים
ושותפיהם כאחד.
עתה נראה ראוי שאציין מה קרה היום  19.6.2014כאשר פניתי למשטרת ישראל דרך העמוד הרשמי
שלה בפייסבוק והודעתי לה שהנערים כנראה בחברון וכי האקדח המעשן הוא הרכב הבוער ,שיש לחפשו
בעמוד הפייסבוק של הג'יאד האסלמי ושיש שם מידע מאוד מעניין .נו נחשו מה קרה תוך פחות מדקה?
הורידו את השלטר הראשי של פייסבוק העולמי במשך למעלה מחצי שעה ...נו אלמלא הסוכן סנודן
שחשף לנו את השליטה של -ה  NSAעל פייסבוק ושות' היינו עוד מעלים בספק ביכולת הזאת של ה
 CIAוכמובן שצריך בשביל זה סיבה מאוד טובה למי שלא מאמין בכזאת מקריות.

אגב התקשרתי מיד לרס"מ דודי בנימין ראש מדור ניומדיה במשטרה עימו הייתי בצ'אט והוא זה
שעדכן אותי שפייסבוק העולמי קרס ,אני אפילו לרגע העזתי לחשוב שמשטרת ישראל כועסת עלי
וחסמה אותי ,אבל לא בהחלט כל הפייסבוק היה מושבת והנה מה שהתקבל על המסך במשך למעלה
מעשר דקות...

טוב פה לא נגמר הסיפור ,כמובן כאשר משביתים את כל פייסבוק המשמעות היא שמשתמש הקצה
נדרש לג'ווה-סקריפטים שיעלו מחדש את המידע שהוא טוען מן הדפים באופן דינמי ,דבר המאפשר
למי שנמצא מהצד השני לדעת בדיוק על איזה מידע אתה מחובר ומה מעניין אותך ומכאן והלאה
לעשות מוניטורינג על הכתובת  IPשלך והחשבון פייסבוק .מה עשו עם זה האם שיבשו הודעות ובעיקר
תאריכים ,הכל יתכן.
מכאן מה ניתן לעשות וכיצד על שירותי הביטחון לפעול?
הפרטים הנוספים נמצאים בדו"ח המלא שנמסר לכוחות הביטחון....
בהצלחה לכוחות הביטחון
ח.י

