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נרשם מפיו של תת אלוף )מיל’( פרוי

קוראים לי פרוי, פ”א לא דגושה. למה? אומרים שאחותי, שנולדה שנה אחריי, 
ביטאה כך את שמי בינקותה. בשכונה, בבית הספר ובצבא כינוי היה תחליף 
רעהו.  על  איש  חביבים  דווקא משום שהיו  לאו  חיבה,  היה שם  לכולם  לשם. 
בילדותי אם זר היה בא לשכונה ושואל את הילדים היכן גר “שם פרטי”, הוא 
היה מתקשה לקבל תשובה. הוא היה נתקל בקיתונות של צחוק, והיו מספרים 
לו שאין ילד כזה או שהוא נדקר בסכין בידי הערבים ומת. בצחוק, כמובן. מפני 
דאוד  אחים,  שני  אפילו  היו  היום.  שהם  כמו  אז  היו  לא  הערבים  שהשכנים 
ומוסה, שהיו שמחים כשקראנו להם דווידל ומושל’ה. הכינוי פרוי נדבק אליי 
בבית הספר, בצבא, לכל חיי. אשתי נהגה להתלונן שכבר שכחה שיש לה בבית 
בעל בשם אפרים. אגב, זה כל מה שייאמר על חיי הפרטיים משום שהסיפור 

איננו עליי. 
למעטים לא היה שם חיבה: ליצחק רבין, למשל, לא היה. גם לשמעון פרס 
לא היה שם חיבה, אך אין זה אומר שלא חיבבו אותם. זה רק אומר שהם לא 
היו מספרים בדיחות ושתמיד היו רציניים מדי. אם סיפרו בדיחה פעם בשנה, 
היא נשאה עמה תמיד מוסר השכל. גם רונן לביא, אחד מגיבורי הסיפור שלי, 
היה כזה, בלי שם חיבה. לעתים נדמה היה שמתוך יראת כבוד חבריו שומרים 
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שרבתה  ככל  במרחק.  בשכונה  אצלנו  התבטאה  כבוד  יראת  ממנו.  מרחק 
היראה – גדל המרחק בינינו לבין מקורה. כשהגעתי לבגרות סיפרו לי בחג”ם 
)ראשי תיבות של “חינוך גופני מורחב”( שהאנגלים ששלטו אז בארץ כינו זאת 

.)Distance( ”דיסטנס“
אותו דבר רונן לביא. כולם קראו לו רונן, אפילו המשפחה בבית. הוריו עברו 
שכונת  יד  על  העיר,  בדרום  שלנו  ברובע  והתגוררו  אביב  לתל  נען  מקיבוץ 
מנשייה. הכרתי אותו כילד צעיר ממני, והתחברנו. בילינו ימים שלמים יחד 
על שפת הים, מתחת לברקות – הסירות הגדולות מעץ ששימשו את סוורי 
ושכבו  נסחפו בסערות החורף האחרון אל החוף,  יפו, שבחמת הגלים  נמל 
הצעיר  שהיה  אף  ענקיות.  פרהיסטוריות  חיות  של  כשלדים  הלבן  החול  על 
מכולנו, נהג רונן לתפוס פיקוד בכל הזדמנות וגם ידע להתחמק מזעמם של 

המבוגרים. כשנתיים גר בשכונה, עד שהוריו חזרו לקיבוץ.
תסביך  מיד  וחטפתי  הצבאי  השירות  במהלך  בשנית  לביא  רונן  את  פגשתי 
הצבאית  שבקריירה  ואפילו  בדרגה,  ממנו  גבוה  שהייתי  אף  זאת  נחיתות. 
והגעתי  הרגיל  הקצב  על  במקצת  שעולה  בקצב  ברציפות  התקדמתי  שלי 
פעם  אפילו  מישהו  של  התחת  את  שליקקתי  בלי  לפניו,  אלוף  תת  לדרגת 
אחת. בעצם, טיפסתי גבוה ממנו בסולם חשיבות התפקיד. רק בודדים זוכים 
של  הכללי  המטה  לבין  הממשלה  ראש  בין  קישור  לקציני  כמוני  להתמנות 
בהיסטוריה של  סוערות  הכי  באחת התקופות  זה  בתפקיד  שימשתי  צה”ל. 
מדינתנו הצעירה: במאה העשרים, במחצית השנייה של שנות השישים, לפני 
מלחמת ששת הימים ואחריה. מספיק זמן לפני ואחרי על מנת שארהיב עוז 

בנפשי לספר את הסיפור שלהלן.
גם על שיתוף פעולה  רונן, אלא  הדברים אינם מבוססים רק על דבריו של 
מצדם של מוש וריבי – מושבניק לשעבר ואשתו האמריקאית הדעתנית, ועל 
מפיהם  אחרים.  קומץ  ושל  המדינה,  למדעי  פרופסור  ֵשירּוִתי,  של  עדותם 
שמעתי גרסאות שונות זו מזו, והמסופר הוא סינתזה שלהן, ודמיוני משמש 

לי כדבק בין אירועים שלכאורה מנותקים האחד ממשנהו. 
שלא  ופיזיקאים  פילוסופים  למצוא  אפשר  ה־21,  המאה  תחילת  היום,  עד 
יּום,  ויחידה, כשם שדקארט,  אבסולוטית, אמת אחת  השתכנעו שיש אמת 
האמת  שליפת  לשם  הנדרשות  הפעולות  מזמן.  טענו  והייזנברג  איינשטיין 
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מדרכה  האמת  את  מסיטות  זה  לצורך  זקוקים  אנו  שלהן  הכלים  ותכונות 
ומחליקה  ומשייפת  ומוסיפה  שגורעת  שלי,  הגרסה  צורתה.  את  ומשנות 
אירועים שונים, קרובה לדעתי לאמת לא פחות מגרסתם של אחרים. הרולד 
פינטר, המחזאי האמריקאי, טען, כאשר כתב את המחזה “בגידה”, כי: “אין 
גבולות קבועים בין הממשי ללא ממשי, בין האמיתי לכוזב. דבר מסוים לא 
מן ההכרח שיהיה אמיתי או כוזב. יכול הוא להיות גם אמיתי וגם כוזב בעת 

ובעונה אחת.”
לכן לא אגזים אם אומר שהגרסה שלי היא הכי הגיונית והיחידה המשתלבת 
מביא  אני  בספר.  והאנטגוניסטים  הפרוטגוניסטים  של  אופיים  עם  נכוחה 
אותה כאן בגוף שלישי; אשתמש בזכות היתר שלי כמקור ראשון ובגוף ראשון 

לעתים רחוקות בלבד.
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1. הולדת היריבות

מאי 1967.
חדר ההמתנה במשרדו של ראש המוסד היה בדרך כלל כזה, שקט. השניים, 

גרשון  של  חדרו  דלת  לעבר  הסתכלו  לקיר,  צמוד  כהה  ספסל  על   שישבו 

לוי שנפתחה לאטה. הם הזדקפו כאילו חוט שדרתם התאבן לפתע, כאשר 

ראו את היוצא. אלוף משנה פרוי גולן, קצין הקישור הצבאי לראש הממשלה, 

סגר אחריו את הדלת והביט לעברם. כשראה את סגן אלוף רונן לביא התקרב 

פרופסור  השני,  ולהתמתח.  רגליו  על  לקפוץ  לאחרון  שגרם  מה  לקראתו, 

איתמר שירותי, נשאר יושב, מבטו נע מאלוף המשנה לסגן האלוף.

ידידות,  ביניהם  ומחיוכו אפשר היה להסיק שמחברת  רונן,  פרוי חייך לעבר 

שאינה נובעת דווקא מתפקידיהם בצבא.

שניהם היו לבושים באותם מדים, חאקי בהיר, שרוולים מקופלים ברשלנות – 

מדי קיץ. מחליפים מבטים מגובה שווה. לשניהם היה מבנה גוף של חקלאים, 

עור  את  וקימטה  שזפה  הישראלית  השמש  מוצקים.  רזים,  ולא  גבוהים  לא 

שהתורשה  ההבדלים  במקצת  ניטשטשו  וכך  שערם  את  והבהירה  פניהם 

הטביעה בהם – דומים, כמו אחים. רונן הצדיע והתבונן בפרוי כמצפה לשאלה.

פרוי החזיר הצדעה רפה: “מה אתה עושה פה?”
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מראש  ישירות  רק  תדרוך  לקבל  רוצה  הוא  שירותי.  פרופסור  עם  כאן  “אני 

המוסד.”

כששמע את שמו, הסיט שירותי את מבטו מן התמונה הבלתי מובנת שהייתה 

שני  בין  ריצדו  עיניו  רב.  עניין  מצא  לכאורה  שבה  ממול,  הקיר  על  תלויה 

זרק מבט חטוף  וחיפשו מגע, הזדמנות להשתתף בשיחתם. פרוי  הקצינים 

לעברו וחזר לרונן.

בצבא  שירת  ולא  הצבאיים  בנהלים  שמעורה  מי  לכל  הסבר  מתחייב  כאן 

קצין  עושה  מה  עצמו  את  שואל  שוודאי  מי  ימים,  באותם  לישראל  ההגנה 

בצה”ל, בסך הכול סגן אלוף, אצל ראש המוסד. היכן שרשרת הפיקוד?

ראשית, העובדה שכולם קראו לרונן בשמו הפרטי המלא, ללא כינוי חיבה, 

צבאיים  לנימוסים  רבה  סבלנות  לו  שאין  גבר  לפניך  עומד  כי  מעידה  כבר 

– חבורה של  היחידה  רונן היה מפקדה של  ולהתחכמויות של טקס. שנית, 

להפליא,  מאומנים  מעשיהם,  בצדקת  ומאמינים  אמיצים  נבחרים,  לוחמים 

דרכי  לכל  מודעים  שקטות,  הריגה  בשיטות  ובקיאים  מגע  בקרבות  מנוסים 

צבאיות  משמעויות  בעלות  היו  משימותיהם  ובאוויר.  ביבשה  בים,  הגישה 

ומדיניות כאחת, ובדרך כלל הופעלו באמצעות שרשרת פיקוד קצרה, מהירה 

שרונן,  העובדה  עם  והשלים  הצפרדע  את  בלע  הרמטכ”ל  אפילו  וסודית. 

בנחישותו ובשאפתנותו, הצליח לחדור מבעד לנהלים, למזכירות ולשלישים, 

ועם מקבלי  ישירות עם המנהיגים  ולשוחח  ולטעם הטוב,  מבעד למשמעת 

ההחלטות, ולא רק בצד הישראלי. בני שיחו ועוזריהם למדו שרונן איננו בוחל 

בהתערבות בעניינים לא לו. פרוי, למשל, בתפקידו כראש לשכת הרמטכ”ל, 

לא ראה זאת בעין יפה. בעצם, מדי פעם חזר והתרגז על כך. פרוי ידע שגם 

הרמטכ”ל מעולם לא השלים עם העובדה שלאחד מפקודיו דלת פתוחה אצל 

ראש המוסד. כאשר פרוי דיווח לו על פגישות ישירות בין רונן לבין גרשון, היה 

הרמטכ”ל מביט בו בפנים מאובנות, עיניו של רונן נעוצות בפיו של הרמטכ”ל 

כמחכה לגינוי, ומשלא נענה היה מסיט את מבטו הצדה, כאילו מחייך בלגלוג 

ומניע בראשו “זה לא חשוב.”

באחת הפגישות החברתיות ביניהם נזף פרוי ברונן: “לא ייתכן שאתה תקבל 

ייהפך לנוהג, וכל  ֵידע על כך. חס וחלילה שהדבר  הוראות בלי שהרמטכ”ל 

ישירות אל ראש המוסד. אני מודיע לך שזה לא מוצא חן בעיני  יפנה  אחד 
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הרמטכ”ל. הוא לא מדבר, אבל אני רואה עליו. יום אחד יתרגז, ומי יחטוף את 

כל החרא על הראש? ראשית כל אתה, ואחר כך אני!”

דרך  ושילכו  ישירות  אליי  יתקשרו  שלא  במשרד  אצלך  לילדות  תגיד  “אז 

הלשכה,” הייתה תשובתו המיידית של רונן, כאילו חיכה לדבריו של פרוי.

פרוי שנא את הביטוי הזה, “ילדות”, ביטוי שקצינים רבים השתמשו בו כלפי 

חיילות. הייתה בו אדנות מהולה בזלזול. “הן לא ילדות. לכמה מהן יש כבר 

הוראה  נתת  שאתה  טוענות  הן  אותן,  מזהיר  כשאני  משלהן.  וילדים  ילדות 

למזכירתך להעביר אותן ישירות אליך מיד כשהן מתקשרות.”

“הן מבקשות לדבר ִאתי, ‘אלוף משנה פרוי רוצה לדבר עם רס”ן לביא’,” רונן 

“ואחר כך לא מעבירות אותך  צייץ בחיקוי כושל בקולה של חיילת נרגשת, 

ומדברות איתי בעצמן,” הוא חזר לקולו הרגיל.

“מה זה שייך לעניין? אתה לא יכול לסרב להן? אולי אתה מנהל רומן קטן?” 

פרוי ידע על מה הוא מדבר.

“מה פתאום? אני לא מעודד אותן,” רונן אפילו לא ניסה להסתיר חיוך שבא 

לחפות על מבוכתו, “תעמוד על כך שיפסיקו לטלפן אליי ישירות, ואז הכול 

יסתדר.”

הקטנוניות  לרמת  לרדת  מוכן  אינו  שפרוי  ידע  רונן  מחר...”  עד  “תעמוד 

הנדרשת לשם כך. בשביל זה יש לקצונה הגבוהה ראשי לשכות, כדי לטפל 

במטרדים הדורשים דיסקרטיות.

דו שיח כזה ודומים לו התנהלו ביניהם לעתים מזומנות, והדבר כמעט הפך 

שמחוץ  לצריפים  אוויר  מיזוג  תכניסו  כבר  “מתי  כמו  כמעט  שגרתי,  להיות 

לבניין במטכ”ל?”

בתים  של  קבוצה  מתוך  אחד  של  השנייה  בקומה  השיחה  התנהלה  הפעם 

קטנים מוקפים בעצי איקליפטוס עתיקים. ָשרֹוָנה הייתה מושבה של איכרים 

גרמנים, טמפלרים, שהתיישבו בה באמצע המאה התשע־עשרה וגורשו על 

ידי הבריטים במלחמת העולם השנייה. מאז שהבריטים עזבו ב־1948, הבית 

– שפעם חיו בו משפחת איכרים,  הכפרי בפאתיה המזרחיים של תל אביב 

ונוהלי  הכבד  עיצובו  על  המוסד,  ראש  של  למשרדו  הפך   – ופרות  ברווזים 

הכניסה המסובכים. עתה, בשעות הבוקר המוקדמות, שרר בו שקט לא טבעי.

פרוי הכריז יותר מאשר שאל: “אתם פה בשביל הסיור האלים?”
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שירותי התיישר, כאילו ניסה לענות, אך רונן הקדימו: “כנראה כן.”

“מה אתה חושב? אתה מאמין שנאצר באמת ישתמש בטילים שלו?” פרוי 

הפנה את השאלה לחלל שבין סגן האלוף לבין הפרופסור, והאחרון הצליח 

להגניב תשובה לפני רונן. 

“לשם מה ייצר שלוש־מאות טילים שמגיעים לתל אביב, כפי שהמוסד אומר? 

לשם מה ראשי קרב כימיים ואולי אפילו רדיואקטיביים?”

פרוי הגיב באי־רצון: “המודיעין אומר שאין להם כל כך הרבה...” והביט על רונן, 

כמצפה לתשובה ממנו.

שירותי התעקש להישאר צד בשיחה. “לא צריך הרבה, מספיק כמה בודדים 

ושל  שיפגעו באזור מאוכלס בשביל לסתום את הקיבולת של בתי החולים 

שריר  המצרי  שהאיום  מעריכים  האמריקאים  גם  אביב.  בתל  הקברות  בתי 

וקיים. המדענים הגרמנים נתנו למצרים יכולת שמעולם לא הייתה להם. גם 

בעולם לא רואים זאת בעין יפה...” פסק כמי שמרצה ומבקש שאלה.

פרוי נשאר אדיש ודומה שניסה לסובב את גבו ולהמשיך בדרכו, אך דבריו של 

רונן, שנזרקו לעבר שירותי, עצרו בעדו. “מה פתאום? מי אמר לך שלמישהו 

בעולם הזה בכלל אכפת?”

“אנחנו  בזלזול מה.  הגיב  שירותי  קורא,”  קורא את החומר שאני  לא  “אתה 

בעצם כבר מאחרים,” המשיך להרצות, “עכשיו, בשנות השישים המאוחרות, 

העולם מתחיל להתנער מרעיונות של מאזן אימה ושל השמדה הדדית. עד 

עתה שתי המעצמות הגדולות הסתירו את כוחן האסטרטגי; כיום הן מרתיעות 

מתפוגגת  כעת  העצומים.  ממדיו  ובהפגנת  בחשיפתו  האחרת  את  האחת 

הסודיות שהמעצמות עטפו בה את מערך ההרתעה האסטרטגי שלהן, והכול 

גלוי. יש יותר מידע. אומרים שהמעצמות מאטות את קצב ההצטיידות בנשק 

אסטרטגי בלתי קונבנציונלי. הניסויים בטילים בליסטיים בין יבשתיים פחתו 

החלל.  לחקר  לוויינים  משגרות  המעצמות  ובמקומם  האחרונות,  בשנתיים 

הרוסים והאמריקאים מנסים להגיע לירח, וכולם מחפשים חלקיקים גרעיניים 

קיבל  וכשלא  התגלתה?”  מזמן  שלא  הפולסר  קרינת  על  שמעתם  חדשים. 

בווייטנאם,  כבדות  אֵבדות  סופגים  אף שהאמריקאים  “הנה,  מענה המשיך: 

בכל זאת הם לא משתמשים בנשק הסופי, הדומיננטי. יצר הקיום והִקדמה 

עולמי.  בעקבותיו שלום  שיביא  להילחם. מתפתח תהליך  היצר  על  מתגבר 
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על  רק  מבוססים  היו  שבעבר  עולמי,  וצדק  אדם  זכויות  מוסר,  של  ערכים 

הרמן  העולמית.  בפוליטיקה  הראוי  מקומם  את  ימצאו  הומניים,  שיקולים 

קהאן אומר...”

חדה  בתנועה  מבטו  את  הפנה  הוא  פוקעת.  פרוי  של  שסבלנותו  היה  ניכר 

לשפוך  חשש  כביכול  דיסקרטית,  יד  ובתנועת  “קשקוש”  מלמל  רונן,  לעבר 

בפרוזדור  לצעוד  והחל  אחריו  לעקוב  לרונן  רמז  בו,  אחז  משהו מכלי שלא 

הארוך.

רוצים  אתם  “אם  מאחוריהם:  הדהד  שירותי  של  המוזנח  המופתע  קולו 

פרטים...”

הם אפילו לא הביטו לעברו. רונן צעד אחרי פרוי במרחק קבוע, כמסמר אחרי 

מגנט. הדחייה הייתה בולטת כל כך, עד שהפרופסור נשאר יושב במקומו, פיו 

פעור קמעה, נועץ בגבם מבט פגוע.

במרחק שהספיק למנוע האזנה גם מכלבים, עצרו והמשיכו בשיחה.

“היית אצל הרמטכ”ל לפני שבאת לכאן?” שאל פרוי.

“יחד עם שירותי?” הייתה בשאלה משום התרסה. כולם ידעו שהרמטכ”ל לא 

חיבב פרופסורים.

“אתה יודע למה אני מתכוון.”

“מהלשכה הודיעו לי להתייצב מיד אצל ראש המוסד, ופה מצאתי את הפוץ 

הזה.”

“מאיזו לשכה? לא מהלשכה שלנו,” התריס פרוי.

היה  ליחידה...”  רוצה, אברר כשאחזור  “לא שאלתי מאיזו לשכה. אם אתה 

ברור שרונן איננו מעוניין בנושא שיחתם. מדוע מצמידים אליי את הפטפטן 

הזה?

“גרשון לא בטוח בתגובת האמריקאים והרוסים. חושש שיראו בסיור התגרות, 

ומשר הביטחון. ראש  פרובוקציה, אף שכבר קיבל אישור מראש הממשלה 

המילה  את  להשמיע  הצליח  פרוי  כולם,”  עם  להתייעץ  לו  הציע  הממשלה 

שירותי.  הוא  גרשון  על  החביבים  היועצים  “אחד  מזלזלת,  בנימה  האחרונה 

הוא לוקח אותו להרבה פגישות בנושאים מדיניים. אפילו הביא אותו לפגישה 

העולם,  לכל  אבן  אבא  את  לשלוח  בהצעה  דנו  שבה  הממשלה  ראש  אצל 

לבקש שיעצרו את המצרים.”
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רונן הפנה את מבטו לאחור, לעבר שירותי, שלא הסתיר את מאמציו לקלוט 

משהו משיחתם. “הפוץ הזה היה נותן את ידו הימנית תמורת מכשיר האזנה 

מרחוק.” הוא הפנה את מבטו חזרה לפרוי.

“אל תהיה רגיש כל כך... אין לך הרבה ניסיון בשיתוף פעולה עם אקדמאים...”

רונן הרים את כתפיו בשלילה – ספק מרוכז, ספק מקל ראש.

“תן לי לתת לך עצה,” רונן האזין. “הוא ידבר הרבה. אל תאבד את העצבים...” 

אני  חכה.  “חכה,  אמר:  האופיינית,  המזלזלת,  הגניחה  את  מרונן  וכששמע 

מכיר אותם. הם מסוגלים לסובב את הראש לכל אחד, אפילו לפסל של ברל 

כצנלסון )שהיה מוצב באולם הישיבות של ראש הממשלה(. הם ינסו לשנות 

את התפיסות שלך או לתת לך הוראות. אל תשנה מאומה, כלום, בלי לקבל 

אישור מהרמטכ”ל.” פרוי סיים במחווה שאחריה בדרך כלל אומרים שלום, 

הציץ בשעונו ואמר: “צריך לזוז.”

“אתה לא נכנס ִאתנו?”

“לא. יש לי דיון אחר.”

רונן מיהר לדבר, מנצל הזדמנות כל עוד אוזן זרה אינה בטווח שמיעה: “אני 

ריק  קילומטר במדבר  לגבול שלנו. מאה  רגלית  נסיגה  מתכנן אלטרנטיבה. 

מאדם, רק בדואים. נזדקק לזהב ולתכשיטים על מנת לזכות מהם לשיתוף 

פעולה.”

“בכמה מדובר?”

“שני תיקים מלאים, כמה שאפשר לסחוב. כמה מיליונים טובים.”

“אז מה הבעיה?”

אותי  שלח  וטלפונים.  אסמכתה  קיבל  הכספי  היועץ  פשוט.  כך  כל  לא  “זה 

למישהו במשרד הביטחון, ששלח אותי למשרד האוצר, ששלח אותי לבנק 

בחדווה  רונן  אמר  סמכויות,”  של  חד־גדיא  לג’האנם.  אותי  ששלח  ישראל, 

פקיד ממשלתי  קולו של  להיות  חיקה את מה שדימה  מכן  לאחר  נסתרת. 

משתחצן, צרוד וברווזי: “אם אתה לא מראה לי בשביל מה אתה צריך את זה, 

לא תקבל כלום.”

ניכר היה שפרוי אינו מרגיש בנוח. לא היה מוכן לדיון כזה בשיחה אקראית. 

אליי  צלצל  כך.  אחר  בזה  אטפל  “אני  היציאה.  לכיוון  מבטו  את  הפנה  הוא 

ללשכה.”
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משקפיו,  של  העבות  לעדשות  מבעד  הפרופסור  בהם  בהה  עת  אותה  כל 

שהגדילו את עיניו לממדים על־טבעיים ושיוו לראשו מראה קלאסי של יצור 

מעולם אחר.

אל  הפנו את מבטיהם  בחיוך. שניהם  רונן  בפרופסורים,” אמר  “ואני אטפל 

החייזר.

“תיזהר שהם לא יטפלו בך,” היו מילותיו האחרונות של פרוי, שהסתלק בלי 

לומר שלום.

לא משנה כמה פעמים חזר לשם, רונן נפעם תמיד כאשר נכנס לחדרו של 

ראש המוסד. גם הפעם, כשצעד פנימה ושירותי מצטנע אחריו, סקר שוב את 

החדר הגדול. רצפתו כוסתה בשטיח מקיר לקיר, והוא היה עמוס ברהיטים 

מרופדים  כורסאות־כיסאות  ענקי,  עבודה  שולחן  כהה:  מהגוני  מעץ  כבדים 

עור, קירות מרוחים באצטבאות ספרים ומזכרות.

הוא לא היה אדם פשוט, חלפה בראשו שורה משיר שלמד בילדותו.

על שולחן העבודה היו צנצנת פרחים, טלפון וערימת ניירות מסודרת. בחלון 

שמאחוריו האירה השמש. עץ איקליפטוס שעלעליו, דמויי להב של סכין ציידים, 

נעו ברוח הבוקר הקלילה ואותתו בשפה בינארית כשהתהפכו בין אור לבין צל.

גרשון, ראש המוסד – חולצה לבנה, צווארון פתוח, שרוולים מופשלים חושפים 

 זרועות שהיו פעם שזופות אך זה זמן רב לא ספגו קרני שמש והפכו חיוורות – 

 ישב מעבר לשולחן הארוך, גבו לחלון. הנכנסים ראו רק את פלג גופו העליון – 

עייפות,  עיניים  קמעה;  מקומטות  פנים  המקריח;  העגול  הגדול  הראש 

במסגרת  משקפיים  מאחורי  מסתתרות  שינה,  חוסר  של  באפור  מוכתמות 

עבה ומסגירות חריצים של הומור בקצותיהן. 

והקמטים  המרופדים,  בכיסאות  להתיישב  לשניים  סימן  רחבה  יד  בתנועת 

סביב פיו, עטור השפם הצר, חייכו בחביבות. הוא סימן בידו לעבר רונן: אותך 

אני מכיר, ובאותה תנועה פנה לעבר שירותי. “מה שלומך, פרופסור?” ובלי 

והחל לחטט בערמת  יושבים? שבו!”  אינכם  “למה  הוסיף:  לחכות לתשובה 

הניירות שלפניו. 

את  נטל  השולחן,  על  הנייר  את  השליך  חיפש.  אשר  את  מצא  מיד  כנראה 

יבש: “פרופסור, ביקשת ריאיון  ובד בבד אמר בטון  משקפיו והחל לנקותם, 

דחוף. מה העניין? קצר ולעניין, בבקשה.”
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לא  שעדיין  דברים  על  מתגובה  כחושש  ברונן,  חטוף  מבט  זרק  הפרופסור 

נאמרו: “קיבלתי פקודה ממשרדו של סגן אלוף לביא...” וכשראה את עיניו של 

סגן האלוף מתקדרות, מיהר לתקן: “קיבלתי הודעה שעליי להצטרף לקבוצת 

התכנון שלו...”

ראש המוסד הרכיב את משקפיו. “כן. אני ביקשתי זאת. מה הבעיה?” פניו 

התכרכמו, כל הקשקושים האלה על נהלים וסמכויות... 

והביט  יד  בתנועת  גרשון הפסיקֹו  רק...”  “אני  והתחיל משפט:  יד  הרים  רונן 

בפרופסור כמחכה לתשובה.

“אין בעיה,” אמר שירותי. “רק חשבתי שאת התדרוך אני צריך לקבל ממך 

או ממישהו מלשכתך, כמו תמיד,” והמשיך בתמימות מעושה: “אחרי ככלות 

הכול אינני איש צבא. אני מועסק על ידך כיועץ מדיני.”

גרשון האריך להביט בו, מתלבט. לבסוף בחר. 

“אתה צודק. הייתי צריך להודיע לך ולתדרך אותך בעצמי. אני מקווה שתסלח 

לי.” הוא מרח חיוך רחב על פניו, וקמטי ההומור בזוויות עיניו עמקו: “עדיין 

ישר לעניין,  די פשוט. שמעתם על הטילים של נאצר?”  לא מאוחר. בעצם, 

וגם  ביותר,  חמור  שהעניין  חושב  “המוסד  המשיך:  לתשובה  לחכות  ומבלי 

לי  אומרים  האמת.  את  לדעת  מוכרח  אני  זאת.  לנו  אומרים  האמריקאים 

שטווח הטילים שלהם מחייב אותם לעבור את תעלת סואץ מזרחה על מנת 

להגיע לתל אביב. יש לנו ידיעות על משהו שנראה כמו מתקן שיגור מדרום 

לאל עריש בסיני, לא במצרים, ומתקן לאחסון ראשי טילים כעשרים קילומטר 

“קיבלת את האינפורמציה?”  ממזרח לתעלה.” הוא הפנה את מבטו לרונן: 

תגובת  את  בעצם  משתק  הטילים  “איום  המשיך:  לאישור,  לחכות  ובלי 

הממשלה להכנות הצבאיות של המצרים. יש שרים שהאיום ממריץ אותם 

ויש כאלה שהאיום מפחיד אותם, והם מחפשים תיווכים  להתקפה מונעת, 

ופשרות במגמה למנוע מלחמה בכל מחיר. המוסד הציע לשלוח סיור שיאתר 

שיחבל   – אפשר  ואם  כוננותם,  מידת  ואת  הטילים  של  הימצאם  מקום  את 

שאנחנו  לטעון  יוכלו  אויבינו  נצליח,  אם  גם  אישר.  הממשלה  ראש  בהם. 

של  מבוקרת  בלתי  להפצה  שגרמנו  קונבנציונלית,  בלתי  במלחמה  פתחנו 

החומר שהיה בראשי הטילים שחיבלנו בהם ושגרמנו למותם של אלפי בני 

אדם.” עכשיו פנה לפרופסור: “אם ניכשל – הצרות רק יתחילו. הרעש שיקום 
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מצפה  “אני  חייך:  לא  גרשון  אתה...”  תגיד  שמנקציות...  סנקציות  בעולם... 

שתשתתף בהכנות ובתכנון, מטעמי.”

כל משך התדרוך רונן נשאר אדיש, שמץ של חיוך שפוך על פניו. ואילו שירותי 

נראה המום. עיניו ופיו היו פעורים לרווחה, והוא הציץ ברונן והעביר את שתי 

ידיו על פדחתו, כדואג לתסרוקת שלא הייתה על ראשו דל השערות. לבסוף 

קולו של הפרופסור,  צוות התכנון?”  מי ראש  בצוות התכנון?  עוד  “מי  העז: 

כרגיל טנור צלול, היה הפעם צרוד. הוא בלע רוק וגרגרתו נעה מעלה ומטה.

גרשון הסב מבטו לרונן וזה הפנה את דבריו לשירותי: “אני, דוקטור קינסקי, 

ואתה.”

“ומי ראש הצוות?”

יירט את התשובה לפני שרונן פתח את פיו: “למה אתה צריך ראש?  גרשון 

אתם בסך הכול שלושה. אנשים כמוכם צריכים מישהו שייתן רשות דיבור? 

שיסכם? מה שלא תסכימו ביניכם, תביאו אליי.” הוא הביט סביבו, כמחפש 

הסכמה בין מדפי הספרים.

היה קטוע,  קולו  גם במבצע עצמו...?” שאל שירותי.  “אני אדרש להשתתף 

שמדד  רונן,  של  ממבטו  להתעלם  היה  יכול  לא  הוא  כל.  לעין  גלוי  חששו 

אותו מנעליו המצוחצחות למשעי, חולף־מלטף את כרסו ועובר מעל לראשו 

המקריח.

“הייתי רוצה. כמעט לכל החלטה שתידרש באמצע המבצע תהיה משמעות 

פוליטית,” אמר גרשון והביט ברונן, שזז באי נוחות על כיסאו והסב את פניו 

מהדובר. “מאידך גיסא, יש גם חסרונות להשתתפותך בסיור האלים עצמו.” 

מבטו טייל בין הקצין לבין נפרופסור, מנסה לתפור הסכמה ביניהם, “תסכמו 

את  לפצות  שעליו  הרגיש  וכמו  שאלות?”  עוד  לך  יש  פרופסור,  ביניכם. 

הפרופסור בשל המטלה שהטיל עליו בזה הרגע, שאל שאלה שתיתן לשירותי 

הזדמנות לגלות את כישוריו: “מה דעתך על כל העניין?”

השניים הביטו בשירותי, מחכים למוצא פיו.

הפרופסור כחכח בגרונו, התיישר בכיסאו והפנה את עדשות משקפיו לכיוונו 

של ראש המוסד. “אני נגד מבצע שיקומם נגדנו את כל העולם,” הכריז, ואחרי 

רק בתכניה  לא  ארוכה למדי, ארוכה  בגרונו המשיך בהרצאה  שכחכח שוב 

אלא גם בדרך הצגתה: על מדינות מטורפות, מדיניות פראית, תוקפנות שלא 
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במקומה, תגובות מוגזמות, זכויות האזרח, משפט בינלאומי... וסיים: “אלו לא 

רק איומים. בסופו של דבר ְמַסכנים את כל העולם. יגיע רגע שהעולם לא יוכל 

לסבול יותר. אתה בעצמך אמרת שהגדולים לא אוהבים שהקטנים משחקים 

במשחקים שלהם.”

גרשון ביטל את הדברים בתנועת יד. “שירותי, שירותי,” כמרגיע ילד קפריזי, “זה 

 לא הסצנריו הבלעדי. נניח שהאמריקאים יגלו, מה יקרה? נכון אמרת: ייבהלו – 

את  לזהם  שעלולה  מלחמה  התיכון,  במזרח  תפרוץ  שמלחמה  וחלילה  חס 

כל העולם – ירוצו ויבקשו מהרוסים שיצוו על נאצר להפסיק מיד עם איומי 

הטילים שלו. אז הרוסים, לא האמריקאים, ירוצו למצרים.”

“ואחר כך יתפנו אלינו ויטילו עלינו כל מיני סנקציות,” הגיב הפרופסור מיד, 

סנטרו מורם.

“אולי כן ואולי לא,” ענה גרשון בקוצר רוח.

רונן מלמל: “סנקציות שמנקציות. יותר טוב מגז עצבים.”

ואם  ישורנו?  מי  בטילים...  שייגרם מהניסיון לחבל  “הנזק  אך שירותי בשלו: 

חס וחלילה יתברר שאין להם נשק כימי, לא רק שהאמריקאים יתערבו ויתנו 

לנאצר להמשיך, אלא גם נאבד את מעט הקרדיט שיש לנו אצלם.”

בגלל  תמיד  לא  ברונן,  אש  הציתו  הפרופסור  של  הללו  ההכרזות  כבעבר, 

ולא  זו הצורה: הביטחון העצמי של מומחה שמייעץ  הייתה  מהותן. לעתים 

עושה, כאילו מקורותיו יושבים באולימפוס ונעתרו לגלות לבני תמותה רגילים 

יודעים. הקול הזה שחורק בעצמות, הפה הזה שמתמלא  את אשר רק הם 

רוק מרוב הנאה... רונן תפס את מושב הכיסא בשתי ידיו, כעוצר את עצמו 

מלהתנפל על הפרופסור.

בעיניים.”  לי  והסתכל  ראשך  את  הרם  אנא,  “פרופסור,  גרשון:  אמר  לפתע 

שירותי:  של  הכלבי  ממבטו  נתרצה  כביכול  המשיך,  קצרה  הפוגה  אחרי 

“פרופסור, אתה מדבר כמו השמן הגדול שפעם הבאת אליי שסיפר שהוא 

קרוב של ספיר. מה היה שמו?”

“הרמן קהאן, הארכי טיפוס של דוקטור סטריינג’לב. הוא כתב ספר...” שירותי 

החל להרצות.

“כן, הרמן,” גרשון עצר בעדו. “דיבר כמוך. כשגמר לברבר סיפרתי לו שבבית 

הספר בווילנה היה לנו מורה שכשלא התחשק לו לענות, היה פתאום מקשקש 


