Synthèse : Mythes et héros

בנושא מיתוסים וגיבורים למדנו שלושה מסמכים :ביוגרפיה של יוסף
טרומפלדור ,שיר של חנה סנש '' :למות צעירה ' ומכתב שכתב אלי כהן
לאישתו נאדיה שעה קלה לפני שעלה לגרדום.
למדנו שקיימים סוגים שונים של גיבורים אך לכולם יש נקודות משותפות:
הם גיבורים ואמיצים ,הם גם אנשים רגישים.
בהיסטוריה המודרנית של העם היהודי חיו גיבורים שונים שתרמו כל אחד
ואחת לעם היהודי.
בביוגרפיה של יוסף טרופלדור ,למדנו על צעיר יהודי שהיה קצין בצבא
הרוסי שנלחם נגד היפנים בגליפולי ואיבד את ידו השמאלית ב) 1902-אלף
תשע מאות ושתיים( .אחרי שנפל בשבי היפני הוא הקים חוג ציוני בקרב
החיילים היהודים .לאחר שחזר לרוסיה הוא קיבל אותות חייל מצטיין ,כבר
אז הוא נחשב לגיבור.
לאחר מלחמת העולם הראשונה חולק שטחה של ארץ ישראל ,בין בריטניה
וצרפת .אזור הגליל המזרחי ,נכלל בתחום השלטון הצרפתי .הערבים
התנגדו לכך ,הם רצו להכליל את האזור הזה בתחום השלטון הערבי,
שמרכזו היה דמשק.
בתוך שטח המריבה היו  4ישובים יהודיים :מטולה ,תל-חי ,כפר גלעדי
וחמרה.
ב 1-במארס ) 1920אלף תשע מאות ועשרים( טרופלדור עבד בתל-חי עם
חבריו .המוני ערבים חמושים הקיפו את חצר תל-חי ובהמשך התנהל
קרב שבו נהרגו  6לוחמים.
קבוצה של מנהיגי הערבים ביקשה להיכנס לחצר כדי לבדוק שחיילים
צרפתים אינם מתחבאים בה .למספר ערבים ניתנה רשות להיכנס ,והם
ניצלו אותה לניסיון התקפה על החצר.
תרומפלדור הורה לירות על הערבים ופרץ קרב יריות .מיד הצטרפו

לקרב המוני הערבים שצרו על החצר מבחוץ ,והתחוללה מערכה כבדה.
טרומפלדור ויעקב טוקר ניסו לחצות את החצר כדי לסגור את השער
הפתוח אליה ,אך הערבים יורים ופוגעים בהם ,והם נפצעים פצעי מוות.
הלחימה סביב חצר תל חי בי"א באדר נמשכה עד רדת החשכה רק אז
יצאו לתל חי אנשי תגבורת ממטולה ומכפר גלעדי ,עם רופא.
טרומפלדור ושאר ההרוגים והפצועים האחרים פונו לכפר גלעדי.
הרופא דיווח ,כי לפני מותו אמר לו טרומפלדור" :אין דבר .טוב למות בעד
ארצנו".
מיתוס תל-חי נוצר על ידי העם ומנהיגיו .הוא צמח כביטוי של הזדהות
היישוב עם המעטים ,גיבורי המופת ,ושל הערכה למעשיהם .לכך שהעזו
לחלום ולממש את החזון הציוני של ההתיישבות בארץ ישראל .על סיפור
תל-חי ומותו של תרופלדור ישנן מספר גרסאות ,לא היה מידע מדוייק מה
בדיוק קרה שם .האיזור היה מנותק .חוסר בפרטים ברורים מהווה כר
פורה להתפתחות המיתוס.
חנה סנש נולדה ב 17 -ביולי  1921בבודפסט ,בירת הונגריה .חנה
בילדותה סבלה לעתים מתופעות אנטישמיות ,לכן כשהגיעה לגיל  18בשנת
 1939עלתה לארץ .בארץ חנה למדה שנתיים בבית ספר חקלאי בנהלל.
לאחר לימודיה הצטרפה לקבוצת צעירים שהקימו את קיבוץ שדות ים ליד
קיסריה .לחנה לא היה קל בקיבוץ .העבודות שהוצעו לה בקיבוץ לא משכו
את ליבה ,והיא השתוקקה לכתוב .עם הזמן גברו בה רגשות בדידות,
חסר וחוסר נחת .לכן החליטה לפנות לפעילויות אתגריות חדשות.
בהקשר הזה היא כותבת את השיר ''למות צעירה ' בה היא מביעה את
רצונה להצטרף לצנחנים יהודיים ולהציל את אחיה בהונגריה .בשיר הזה
היא מודעת מהסכנות שיש במשימה הזאת .בכתיבת מילות השיר היא
כבר מביעה את רצונה להקריב את חייה למען העם שלה.

חנה פנתה לארגונים שארגנו פעולות הצלה של יהודים באירופה ,כדי
להשתתף במאבק למען הצלת יהודים .ב 1943 -עברה מבחנים ובדיקות
והתקבלה כמתנדבת לקבוצת צנחנים שמשימתם הייתה לצנוח על אדמת
אירופה במהלך מלחמת העולם השנייה .במרץ  1944צנחה חנה עם
חבריה בקרואטיה ,ליד הגבול ההונגרי .שם הם שהו שלושה חודשים בתקווה
לסיוע של הפרטיזנים המקומיים .בקבוצה הצונחת התעורר ויכוח אם לבטל
את המשימה או אם לדבוק בה ולהיכנס להונגריה ללא התעודות
המזויפות ,שהיו הפרטיזנים אמורים לספק .חנה הייתה משוכנעת בדעתה
שיש לדבוק במשימה .היא חצתה את הגבול ביוני  .1944מיד לאחר מכן
נתפסה ע"י חיילים הונגרים ונשלחה לכלא בבודפסט .היא הועמדה לדין
באשמת ריגול וכאזרחית הונגריה גם בבגידה במולדת .חנה כפרה
בהאשמות שכן לא ראתה עצמה הונגריה אלא ארץ-ישראלית .היא נלחמה
על זהותה זו למרות שידעה שהיא מסכנת עצמה בעונש מוות .ההונגרים
כדי ללחוץ אפשרו לאמא של חנה לפגוש אותה בכלא ,חנה לא נכנעה ולא
שינתה את טענותיה .
ב 7 -בנובמבר  ,1944כשהיא בת  ,23הוצאה חנה סנש להורג  .גם
כאן אנחנו לומדים על נחישות של גיבורה צעירה שהפכה למיתוס.
במסמך השלישי אנחנו למדנו על אלי כהן שנולד ב 1924-באלכסנדריה
שבמצרים .בשנת  1944הצטרף אלי כהן לתנועה הציונית .ב 1957-עלה
לישראל והתגורר בבת ים .הוא עסק בהנהלת חשבונות ,וב 31-באוגוסט
 1959נשא לאשה את נדיה ,עולה מעיראק.
במאי  1960גויס לאגף המודיעין של צה"ל ,והוכשר כמרגל .ב 1961-נשלח
לארגנטינה ,שם נבנתה לו דמות סוחר ערבי ,של מהגר מלבנון ,בשם
כאמל אמין תבאת .כהן התיידד עם הקהילה הערבית המקומית.
ב 1962-עבר לדמשק ,ושכר דירה בסמוך למטכ"ל הסורי .הוא בנה לו שם

של איש עסקים ,והתיידד עם אנשי צבא ועם אישים מהצמרת הסורית,
איתם טייל ברחבי סוריה .באמצעות קשרים אלה אסף אלי כהן מידע רב,
על-פי הנחיות מפעיליו במודיעין הישראלי ,אודות הצבא הסורי וההנהגה
הסורית .אחת לחצי שנה יצא לנסיעת עסקים לאירופה ,שאיפשרה לו
מפגש עם מפעיליו ,וביקור אצל משפחתו בבת ים.
בראשית ינואר  1965נחשפה זהותו האמיתית של אלי כהן על-ידי הסורים
והוא נלכד .חוקריו ניסו ללחוץ עליו שימשיך בקשר עם ישראל ויעביר מידע
כוזב ,אך הוא ניצל זאת לשם העברת מסר על לכידתו ,בקוד שהוכן
מראש לשם כך.
אלי כהן הועמד למשפט בדמשק ,וכשלושה חודשים לאחר שנלכד ,ב18-
במאי  1965הוצא להורג בתלייה בכיכר העיר ,לאחר שעלו בתוהו
מאמצים להצילו מעונש מוות .במכתב שכתב לאשתו
קודם להוצאתו להורג כתב" :נדיה יקירתי ,את רשאית להינשא לגבר אחר
למען יהיה טוב לילדינו ...אני מבקש שלא תתאבלי על מה שקרה ,אלא
תסתכלי אל העתיד ."...בנוסף לאשתו ,הניח שלושה ילדים.
אלי כהן נקבר בדמשק ,ועד היום ,לאחר קרוב לארבעים שנה ,מסרבים
הסורים להתיר הבאתו לקבורה בישראל .העובדה שעדיין אין לנו את כל
הפרטים על לכידתו ועל העדויות במשך חקירתו בונה מיתוס סביב דמותו.
לאחר שדיברנו על שלושת הגיבורים האלה ,אפשר לסכם כך .כל אדם יכול
להפוך לגיבור .גיבור יכול להיות גבר או אישה ,זקן או צעירף יפה או
מכוער...לא משנה הדת שלו אך הוא צריך להיות אמיץ ונדיב ,להיות אדם
ישר ולאהוב צדק.
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ַבּנּוֹ ֵשׂא ִמיתוִֹסים ְוִגבּוִֹרים ָלַמְדנוּ ְשׁלוֹ ָשׁה ִמְסָמִכים :documents
ִבּיוְֹגַרְפָיה ֶשׁל יוסף טרומפלדורִ ,שׁיר ֶשׁל ָחָנה סנש ָ'' :למוּת
ְצִעיָרה'' וִּמְכ ָתּב ֶשׁ ָכַּתב ֵאַלי כֵֹּהן ְלִא ְשׁתּוֹ נאדיה ָשָׁעה ַק ָלּה ִלְפֵני
ֶשָׁעָלה ַלַגְּרדּוֹם .qu'il soit monté sur la potence
ָלַמְדנוּ ֶשַׁקָּיִּמים סוִּגים שׁוִֹנים ֶ différentes sortesשׁל ִגּבּוִֹרים ַאְך ְלֻכ ָלּם
ֵישׁ ְנֻקדּוֹת ְמ ֻשׁ ָתּפוֹתֵ :הם ִגּבּוִֹרים ְוַא ִמּיִציםֵ ,הם ַגּם ֲאָנ ִשׁים ְרִגי ִשׁים.
ַבִּהיְסטוְֹרָיה ַהמּוֶֹדְרִנית ֶשׁל ָהָעם ַהְיּהוִּדי ַחיוּ ִגּבּוִֹרים שׁוִֹנים ֶשׁ ָתְּרמוּ
ָ qui ont contribuéכּל ֶאָחד ְוַאַחת ָלָעם ַהְיּהוִּדי.
ַבּ ִבּיוְֹגַרְפָיה ֶשׁל יוסף טרומפלדורָ ,לַמְדנוּ ַעל ָצִעיר ְיהוִּדי ֶשָׁהָיה
ָקִצין ַבּ ָצָּבא ָהרוִּסי ֶשִׁנְּלַחם ֶנֶגד ַהָיּ ָפִּנים בגליפולי ְוִא ֵבּד ֶאת ָידוֹ
ַה ְשָּׂמאִלית בֶ) 1902-אֶלף ְתּ ַשׁע ֵמאוֹת וּ ְשׁ ַתִּים(ַ .אֲחֵרי ֶשָׁנַּפל ַבּ ֶשִּׁבי
ַהָיּ ָפִּני הוּא ֵהִקים חוּג ִציּוִֹני ְ cercle sionisteבֶּקֶרב ַ parmiהַחָיִּלים
ַהְיּהוִּדִיּיםְ .לַאַחר ֶשָׁחַזר ְלרוְּסָיה הוּא ִק ֵבּל אוֹתוֹת ַ médaillesחָיּל
ִמְצַטֵיּןְ ,כָּבר ָאז הוּא ֶנְח ַשׁב ְלִגבּוֹר.
ְלַאַחר ִמְלֶחֶמת ָהעוָֹלם ָהִראשׁוָֹנה ֻח ַלּק ִ a été partagéשְׁטָחהּ ֶשׁל ֶאֶרץ
ִי ְשָׂרֵאלֵ ,בּין ְבִּריַטְנָיה ְוָצְרַפתֵ .אזוֹר ַהָגִּליל ַה ִמְּזָרִחיִ ,נְכַלל ִבְּתחוּם
הְכִליל intégrer
ַה ִשְּׁלטוֹן ַה ָצְּרָפִתיָ .הֲעָרִבים ִהְתַנ ְגּדוּ ְלָכְךֵ ,הם ָרצוּ ְל ַ
ֶאת ָהֵאזוֹר ַהֶזּה ִבְּתחוּם ַה ִשְּׁלטוֹן ָהֲעָרִביֶ ,שׁ ֶמְּר ָכּזוֹ ָ dont le centreהָיה
ַדּ ֶמּ ֶשׂק.
ְבּתוְֹך ֶשַׁטח ַה ְמִּריָבה ָ territoire de la disputeהיוּ ְ 4ישׁוִּבים ְיהוִּדִיּים:
ְמטוָֹלהֵּ ,תּלַ-חיְ ,כָּפר ַגְּלֵעֵדי ְוַחְמָרה.
בְ 1-בַּמְרס ֶ) 1920אֶלף ֵתּ ַשׁע ֵמאוֹת ְוֶע ְשִׂרים( טרומפלדור ָעַבד
ְבֵּתלַ-חי ִעם ֲחֵבָריוֲ .המוֵֹני ֲעָרִבים ֲחמוּ ִשׁים ִ une horde arabe arméeהִקּיפוּ
ֶאת ָחֵצר ֵתּלַ-חי וַּבֶהְמ ֵשְׁך ִהְתַנֵהל ְקָרב ָשׁבוּ ֶנֶהְרגוּ ִשׁ ָשּׁה לוֲֹחִמים.
ְקבוָּצה ֶשׁל ַמְנִהיֵגי ָהֲעָרִבים ִבְּקּ ָשׁה ְלִה ָכֵּנס ַלֲחֶצר ְכֵּדי ִלְב ֹדּק
ֶשַׁחָיִּלים ָצְרָפִתים ֵאיָנם ִמְתַח ְבִּאים ָבּהְּ .לִמְס ָפּר ֲעָרִבים ִנ ְתָּנה ְרשׁוּת
ְלִה ָכֵּנסְ ,וֵהם ִנ ְצּלוּ אוָֹתהּ ְלִנ ָסּיוֹן ַ tentativeהְתָקָפה ַעל ֶהָחֵצר.
טרומפלדור הוָֹרה ִ a donné l'ordreלירוֹת ַעל ָהֲעָרִבים וָּפַרץ ְקָרב
ְיִריּוֹתִ .מָיּד ִהְצָטְרפוּ ַלְקָּרב ֲהמוֵֹני ָהֲעָרִבים ֶשׁ ָצּרוּ ַעל ֶהָחֵצר ִמ ַבּחוּץ,
ְוִהְתחוְֹלָלה ַמֲעָרָכה ְכֵּבָדה.
טרומפלדור ְוַיֲעֹקב טוֵֹקר ִנסּוּ ַלְחצוֹת ֶאת ֶהָחֵצר ְכֵּדי ִלְס ֹגּר ֶאת

ַה ַשַּׁער ַה ָפּתוַּח ֵאֶליָהַ ,אְך ָהֲעָרִבים יוִֹרים וּפוְֹגִעים ָבֶּהםְ ,וֵהם
ִנְפָצִעים ִפְּצֵעי ָמֶות.
כה tombée de la nuit
ַה ְלִּחיָמה ָסִביב ָחֵצר ֵתּל ַחי ִנְמ ְשָׁכה ַעד ֶרֶדת ַהֲח ֵשׁ ָ
ַרק ָאז ָיְצאוּ ְלֵתל ַחי ַאְנ ֵשׁי ִתְּג ֹבֶּרת ִ renfortמ ְמּטוָֹלהּ וִּמ ְכָּפר ִגְּלעִדיִ ,עם
רוֵֹפא.
טרומפלדור וּ ְשָׁאר ַהֲהרוִּגים ְוַה ְפּצוִּעים ָהֲאֵחִרים ֻפּנּוּ ִלְכָפר ִגְּלעִדי.
ָהרוֵֹפא ִדֵּוַּחִ ,כּי ִלְפֵני מוֹתוֹ ָאַמר לוֹ טרומפלדורֵ" :אין ָדָּבר .טוֹב
ָלמוּת ְבַּעד ַאְרֵצנוּ".
ִמיתוֹס ֵתּלַ-חי נוַֹצר ַעל ְיֵדי ָהָעם וַּמְנִהיָגיו .הוּא ָצַמח ְכִּבטּוּי ֶשׁל
ִהְזַדּהוּת ַהִיּשּׁוּב ִעם ַה ְמַּע ִטּיםִ ,גּבּוֵֹרי ַהמּוֵֹפתְ ,ו ֶשׁל ַהֲעָרָכה
ְלַמֲע ֵשׂיֶהםְ .לָכְך ֶשֵׁהֵעזּוּ ַ ils ont oséלְחלֹם וְּלַמ ֵמּשׁ ֶאת ֶהָחזוֹן ַה ִצּיּוִֹני
ֶשׁל ַהִהְתַי ְשּׁבוּת ְבֶּאֶרץ ִי ְשָׂרֵאלַ .על ִספּוּר ֵתּלַ-חי וּמוֹתוֹ ֶשׁל
תרופלדור ֶי ְשָׁנן ִמְס ָפּר ִגְּרָסאוֹת  ,versionsלֹא ָהָיה ֵמיָדע ְמֻדָיּק ַמה
סר ִבְּפָרִטים ְבּרוִּרים clairs
ְבִּדיּוּק ָקָרה ָשׁםָ .הֵאזוֹר ָהָיה ְמֻנ ָתּק  .isoléחֹ ֶ
ְמַהֶוּה ַכּר פּוֶֹרה ְ crée les conditionsלִהְת ַפּ ְתּחוּת ַה ִמּיתוֹס.
ָחָנה סנש נוְֹלָדה בְ 17 -בּיוִּלי ְ 1921בּבּוָּד ֶפְּסטִ ,בּיַרת הוְּנַגְּרָיהָ .חָנה
ְבַּיְלדוָּתהּ ָסְבָלה ְלִע ִתּים ִמתּוָֹפעוֹת ַאְנִטי ֵשִׁמיּוּתָ ,לֵכן ְכּ ֶשִׁה ִגּיָעה ְלִגיל
ִ 18בּ ְשַׁנת ָ 1939עְלָתה ָלָאֶרץָ .בָּאֶרץ ָחָנה ָלְמָדה ְשָׁנַתִים ְבֵּבית ָסַפר
ַחְקַלאי ְבַּנֲהָללְ .לַאַחר ִלמּוֶּדיָה ִהְצָטְרָפה ִלְקבוַּצת ְצִעיִרים ֶשֵׁהִקימוּ
ֶאת ִקבּוּץ ְשׂדוֹת ָים ְלַיד ֵקיָסְרָיהְ .לַחָנּה לֹא ָהָיה ַקל ַבִּקּבּוּץ.
ָהֲעבוֹדוֹת ֶשֻׁה ְצּעוּ ָלהּ ַבִּקּבּוּץ לֹא ָמ ְשׁכוּ ֶאת ִל ָבּהְ ,וִהיא ִה ְשׁתּוְֹקָקה
ִ désirait ardemmentלְכ ֹתּבִ .עם ַהְזַּמן ָגְּברוּ ָבּהּ ְרָגשׁוֹת ְבִּדידוּתָ ,חֵסר
ְוחֶֹסר ָנַחת ָ .insatisfactionלֵכן ֶהְחִליָטה ִלְפנוֹת ִלְפִעיֻליּוֹת ֲחָדשׁוֹת.
ַבֶּהְק ֵשׁר ַהֶזּה ִהיא כּוֶֹתֶבת ֶאת ַה ִשּׁיר ''ָלמוּת ְצִעיָרה'' ָבּהּ ִהיא
ַמ ִבּיָעה ֶאת ְרצוָֹנהּ ְלִהְצָטֵרף ְלַצְנָחִנים ְיהוִּדִיּים וְּלַה ִצּיל ֶאת ַאֶחיָה
ְבּהוְּנַגְּרָיהַ .בּ ִשּׁיר ַהֶזּה ִהיא מוַּדַעת ֵמַה ַסּ ָכּנוֹת ֶשֵׁיּשׁ ַבּ ְמּ ִשׂיָמה ַה ֹזּאת.
ִבְּכִתיַבת ִמילוֹת ַה ִשּׁיר ִהיא ְכָּבר ַמ ִבּיָעה ֶאת ְרצוָֹנהּ ְלַהְקִריב ֶאת
ַחֶיּי ָהּ ְלַמַען ָהָעם ֶשׁ ָלּה.
ָחָנה ָפְּנָתה ָלִאְרגּוִּנים ֶשִׁאְר ְגּנוּ ְפֻּעלּוֹת ַה ָצָּלה ֶשׁל ְיהוִּדים ְבֵּאירוֹ ָפּה,
ְכֵּדי ְלִה ְשׁ ַתּ ֵתּף ַבּ ַמֲּאָבק ְלַמַען ַה ָצַּלת ְיהוִּדים .בָ 1943 -עְבָרה
ִמְבָחִנים וְּבִדיקוֹת ְוִהְתַק ְבָּלה ְכִּמְתַנֶדֶּבת ִלְקבוַּצת ַצְנָחִנים
ֶשׁ ְמּ ִשׂיָמָתם ָ dont leur objectifהְיָתה ִלְצנַֹח ַעל ַאְדַמת ֵאירוֹ ָפּה ַבּ ַמֲּהָלְך

ִמְלֶחֶמת ָהעוָֹלם ַה ְשִּׁנָיּהְ .בַּמְרס ָ 1944צְנָחה ָחָנה ִעם ֲחֵבֶריָה
ִבְּקרוַֹאְטָיהְ ,לַיד ַה ְגּבוּל ַההוְּנָגִּריָ .שׁם ֵהם ָשׁהוּ ְשׁלוֹ ָשׁה ֳחָד ִשׁים
ְבִּתְקָוה ְלִסיּוַּע ֶשׁל ַה ַפְּרִטיָזִנים ַה ְמּקוִֹמִיּיםַ .בְּקּבוָּצה ַהצּוַֹנַחת
ִהְתעוֵֹרר ִוכּוַּח ִאם ְלַב ֵטּל ֶאת ַה ְמּ ִשׂיָמה אוֹ ִאם ִלְד ֹבּק ָבּהּ וְּלִה ָכֵּנס
ְלהוְּנַגְּרָיה ְללֹא ַה ְתּעוּדוֹת ַה ְמֻּזָיּפוֹתֶ ,שָׁהיוּ ַה ַפְּרִטיָזִנים ֲאמוִּרים
ְלַס ֵפּקָ .חָנה ָהְיָתה ְמ ֻשְׁכַנַעת ְ convaicuבַּדְע ָתּהּ ֶשֵׁיּשׁ ִלְד ֹבּק ַבּ ְמּ ִשׂיָמה.
ִהיא ָחְצָתה ֶאת ַה ְגּבוּל ִבּיוִֹני ִ .1944מָיּד ְלַאַחר ִמ ֶכּן ִנְת ְפָּסה ַעלְ-יֵדי
ַחָיִּלים הוְּנָגִּרים ְוִנ ְשְׁלָחה ַל ֶכֶּלא ְבּבּוָּד ֶפְּסטִ .היא ָהָעְמָדה ְלִדין
ְבַּא ְשַׁמת ִרגּוּל  pour motif d'espionnageוְּכֶאְזָרִחית הוְּנַגְּרָיה ַגּם ַבּ ְבִּגיָדה
ַבּמּוֶֹלֶדתָ .חָנה ָכְּפָרה ַבַּהֲא ָשׁמוֹת ֶשׁ ֵכּן לֹא ָרֲאָתה ָעְצָמה הוְּנַגְּרָיה
ֶא ָלּא ֶאֶרץִ-י ְשְׂרֵאִליתִ .היא ִנְלֲחָמה ַעל ֶזהוָּתהּ זוֹ ַלְמרוֹת ֶשָׁיְּדָעה
חץ ִאְפ ְשׁרוּ
ֶשִׁהיא ִמְס ֵכַּנת ָעְצָמה ָבּעֶֹנשׁ ָמֶותַ .ההוְּנָגִּרים ְכֵּדי ִלְל ֹ
ָלִא ָמּא ֶשׁל ָחָנה ִלְפגֹּשׁ אוָֹתהּ ַבּ ֶכֶּלאָ ,חָנה לֹא ִנְכְנָעה ְולֹא ִשְׁנָּתה ֶאת
ַטֲענוֶֹתיָה . ses allégations
בְ 7 -בּנוֶֹבְמ ֶבּר ְ ,1944כּ ֶשִׁהיא ַבּת  ,23הוָֹצָאה ָחָנה סנש ַלהוֵֹרג ַ .גּם
ָכּאן ֲאַנְחנוּ לוְֹמִדים ַעל ְנִחישׁוּת ֶשׁל ִגּבּוָֹרה ְצִעיָרה ֶשָׁהְפָכה ַל ִמּיתוֹס.
ַבּ ִמְּסָמְך ַה ְשִּׁלי ִשׁי ֲאַנְחנוּ ָלַמְדנוּ ַעל ֵאִלי כֵֹּהן ֶשׁנּוַֹלד ב1924-
ְבָּאֶל ְכַּסְנְדִּרָיּה ֶשׁ ַבּ ְמָּצִריםִ .בּ ְשַׁנת ִ 1944הְצָטֵרף ֵאִלי כֵֹּהן ַל ְתּנוָּעה
ַה ִצּיּוִֹנית .בָ 1957-עָלה ְלִי ְשָׂרֵאל ְוִהְתגּוֵֹרר ַבּ ַבּת ָים .הוּא ָעַסק
ְבַּהְנָהַלת ֶח ְשׁבּוֹנוֹת  ,comptabilitéובְ 31-בּאוֹגוְּסט ָ 1959נ ָשׂא ָלִא ָשּׁה
ֶאת נדיה ,עוָֹלה ֵמִעיַראק.
ַבּ ַמּאי ֻ 1960גַּיּס ָלֲאַגף ַהמּוִֹדיִעין ֶשׁל צה"לְ ,וֻהְכ ַשׁר ִכְּמַרֵגּל.
בִ 1961-נ ְשַׁלח ְלַאְרֶגְּנִטיָנהָ ,שׁם ִנְבְנָתה לוֹ ְדּמוּת סוֵֹחר ֲעָרִביֶ ,שׁל
ְמַהֵגּר ִמ ַלְּבנוּןְ ,בּ ֵשׁם כאמל ָאִמין תבאת  .kamal amine tabèthכֵֹּהן
ִהְתַיֵדּד ִעם ַ s'est lié d'amitié avecהְקִּה ָלּה ָהֲעָרִבית ַה ְמּקוִֹמית.
בָ 1962-עַבר ְלַד ֶמּ ֶשׂקְ ,ו ָשַׂכר ִדּיָרה ְבָּסמוּ ְ
ך למטכ"ל )matkal (Etat Major
ַהסּוִּרי .הוּא ָבָּנה לוֹ ֵשׁם ֶשׁל ִאישׁ ֲעָסִקיםְ ,וִהְתַיֵדּד ִעם ַאְנ ֵשׁי ָצָבא
ְוִעם ִאי ִשׁים ֵמַה ַצּ ֶמֶּרת )ַ pouvoir (haute sphèreהסּוִּריתִ ,א ָתּם ִטֵיּל ְבַּרֲחֵבי
סוְּרָיהְ .בֶּאְמָצעוּת ְק ָשִׁרים ֵא ֶלּה ָאַסף ֵאַלי כֵֹּהן ֵמיָדע ָרבַ ,עלִ -פּי
ַהְנָחיוֹת ַמ ְפִּעיָליו ַבּמּוִֹדיִעין ַהִיּ ְשְׂרֵאִלי ,אוֹדוֹת ַה ָצָּבא ַהסּוִּרי
ְוַהַהְנָהָגה ַהסּוִּריתַ .אַחת ַלֲחִצי ָשָׁנה ָיָצא ִלְנִסיַעת ֲעָסִקים ְלֵאירוֹ ָפּה,

ֶשִׁאְפ ְשָׁרה לוֹ ִמְפָגּשׁ ִעם ַמ ְפִּעיָליו ,וִּבקּוּר ֵאֶצל ִמ ְשׁ ַפְּחתּוֹ ַבּ ַבּת ָים.
ְבֵּרא ִשׁית ָינוָּאר ֶ 1965נְח ְשָׂפה ֶזהוּתוֹ ָהֲאִמ ִתּית ֶשׁל ֵאִלי כֵֹּהן ַעלְ-יֵדי
חץ ָעָליו ֶשַׁיְּמ ִשׁיְך ְבֶּק ֶשׁר ִעם
ַהסּוִּרים ְוהוּא ִנְל ַכּד .חוְֹקָריו ִנסּוּ ִלְל ֹ
ִי ְשָׂרֵאל ְוַיֲעִביר ֵמיָדע כּוֵֹזב ַ , fauxאְך הוּא ִנ ֵצּל ֹזאת ְל ֵשׁם ַהֲעָבַרת
ֶמֶסר ַעל ְלִכיָדתוְֹ ,בּקוֹד ֶשׁהוַּכן ֵמֹראשׁ ַל ֵשּׁם ָכְּך.
ֵאִלי כֵֹּהן ָהֳעַמד ְלִמ ְשׁ ָפּט ְבַּד ֶמּ ֶשׂקְ ,וִכ ְשׁלוֹ ָשׁה ֳחָד ִשׁים ְלַאַחר ֶשִׁנְּל ַכּד,
בַ 18-בּ ַמּאי  1965הוָּצא ְלהוֵֹרג ִבְּתִלָיּה ְ par pendaisonבִּכ ָכּר ָהִעיר,
ְלַאַחר ֶשָׁעלוּ ַבּ ֹתּהוּ ַמֲאַמ ִצּים ְלַה ִצּילוֹ ֵמעֶֹנשׁ ָמֶותַ .בּ ִמְּכ ָתּב ֶשׁ ָכַּתב
ְלִא ְשׁתּוֹ ֹקֶדם ְלהוָֹצָאתוֹ ַלהוֵֹרג ָכַּתב" :נדיה ַיִקּיָרִתיֶ ,את ַר ָשִּׁאית
ְלִהָנּ ֵשׂא ְלֶגֶבר ַאֵחר ְלַמַען ִיְהֶיה טוֹב ִליָלֵדינוֲּ ...אִני ְמַבֵקּשׁ ֶשׁלֹּא
ִתְּתַא ְבִּלי ַעל ַמה ֶשָׁקָּרהֶ ,א ָלּא ִתְּס ַתּ ְכִּלי ֶאל ֶהָעִתידְ ."...בּנוָֹסף
ְלִא ְשׁתּוֵֹ ,הִניַח ְשׁלוֹ ָשׁה ְיָלִדים.
ֵאַלי כֵֹּהן ִנְק ַבּר ְבַּד ֶמּ ֶשׂקְ ,וַעד ַהיּוֹםְ ,לַאַחר ָקרוֹב ְלַאְר ָבִּעים ָשָׁנה,
ְמָסְרִבים ַהסּוִּרים ְלַה ִתּיר ֲהָבָאתוֹ ַלְקּבוָּרה ְבִּי ְשָׂרֵאלָ .הֻעְבָדּה ֶשֲׁעַדִין
ֵאין ָלנוּ ֶאת ָכּל ַה ְפָּרִטים ַעל ְלִכיָדתוֹ ְוַעל ָהֵעֻדיּוֹת ְבֶּמ ֶשְׁך ֲחִקיָרתוֹ
בּוָֹנה ִמיתוֹס ָסִביב ְדּמוּתוֹ.
ְלַאַחר ֶשִׁדּ ַבְּרנוּ ַעל ְשׁלֹ ֶשׁת ַה ִגּבּוִֹרים ָהֵא ֶלּהֶ ,אְפ ָשׁר ְלַס ֵכּם ָכְּךָ .כּל
ָאָדם ָיֹכל ַלֲהפְֹך ְלִגבּוֹרִ .גּבּוֹר ָיֹכל ִלְהיוֹת ֶגֶּבר אוֹ ִא ָשּׁהָ ,זֵקן אוֹ
ָצִעירָ ,יֶפה אוֹ ְמכָֹער...לֹא ְמ ַשֶׁנּה ַהָדּת ֶשׁלּוֹ ְוַה ְלֹּאם ֶשׁלּוֹ ַאְך הוּא
ָצִריְך ִלְהיוֹת ַא ִמּיץ ְוָנִדיבִ ,לְהיוֹת ָאָדם ָי ָשׁר ְוֶלֱאֹהב ֶצֶדק.

