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, מותיר את הדלת  החוצהעודד  ממנה    קפץעוד לפני שעצרה המונית לחלוטין בפתח בניין המשרדים, כבר  

אל  את שטרות הכסף שבידו השליך רגע קודם לכן על המושב שליד הנהג. תוך כדי ריצה מהמונית,    פתוחה.

הרוח השרבית העלתה משבי אבק,    .הסלולרין הספיק עודד לדלות מכיסו את הטלפון  יעבר הכניסה לבני 

  10:41 אה שהשעון מורה, וכשרשעון שעל הצגב הוא הציץר. והוא הצליח לפתוח את עיניו רק עד כדי סדק צ

 נחרד.  –

* 

  ובעיקר   – : הוא היה לגמרי אובססיבי בכל מה שנוגע לזמן  יתרה מכךעודד מעולם לא אחר לשום מקום.  

הטלפון   צלצל  קודם  דקה  אבל  חמש,  בשעה  כריך  לאכול  למשל,  החליט,  אם  קבע.  עצמו  שהוא  לזמן 

רצון ולעס  -וכשהשיחה הסתיימה והשעה היתה כבר שבע דקות אחרי חמש, הוא קילף את עטיפת הכריך באי

 כו מנגנון אוטומטי שהפך אותו מטעים לתפל בדיוק בשעה הנקובה. אותו בשיממון, כאילו שהיה גלום בתו 

מתמיד, הוא ידע שאסור לו לאחר לישיבה של מועצת המנהלים, בה עמד מנכ"ל החברה    ועוד יותרגם הבוקר,  

לבקש את אישורה למינוי עודד לסמנכ"ל הבכיר לתפעול וניהול פרויקטים. עודד רצה לחשוב שהיו לו לא  

בסתר ליבו ידע שהיו ביניהם לא מעט   אם כיינם גבר על כל מתחריו והגיע לתפקיד הנכסף, מעט כישורים בג 

אך דבר אחד אי אפשר היה לקחת ממנו: כל פרויקט אשר ניהל עד היום הסתיים    . בעלי כישורים טובים משלו

טקטיקות   של  שפע  הניסיון,  למוד  לעודד  לו,  היו  שבקלים.  קל  איחור  ללא  הנקוב,  במועד  פעולה  בדיוק 

הוא ידע להעריך את כל הסיכונים האפשריים,    –. יתרה מכך  יופתרונות ייחודיים לכל מצב, צפוי או בלתי צפו 

היערך לו בהתאם. היה לזה מחיר: אנשים לא אהבו לעבוד בפרויקטים  ול   אירוע שעלול לצוץ לפתע לחזות כל  

שלו. כל הפרה, ולו הקלה ביותר, של דרכי הפעולה הנחרצות שהיתווה, היתה בלתי נסלחת. אמנם מעולם  

מתחת  לא פגע באיש, לא פיטר, לא עיכב קידום, אך די היה במבט אחד חודר ונוקב שבקע מעיניו המיוסרות  

 י אשם כה עמוקים שזמן רב לא ישתחרר מהם. גש  י לטעת בעובד הסורר ר  דדאגה, כמצחו הקמוט בל

כך:   על  קבועה  התלוצצות  לו  היתה  בזמן.  התחילה  לא  מעולם  המנהלים  מועצת  של  שישיבה  ידע  עודד 

, לפי שעון ישראל", וידע שהמשמעות היא שכל אחד יגיע בזמנו החופשי, אם  10"הישיבה מתחילה בשעה  

אמיתי, התרשלות, או אפילו איחור מכוון, על מנת למשוך תשומת לב. בתפיסת העולם של    מטעמי עיכוב

חברי מועצת המנהלים, איש איש עם מטען האגו שלו, להגיע בזמן נחשב לחולשה, לפחיתות כבוד, למעמד  

 אחרון.דווקא נחות. ולכן נראה היה כאילו הם מתחרים זה בזה מי יגיע  

ם לא היה חבר במועצת המנהלים, אך ידע שהוא לישיבה הזו יגיע במועד הנקוב.  אבל עודד לא היה כזה. אמנ 

יתרון מסויים. באפו    כךהיה ב.  דקות. בדיוק עשרים  עשריםבערך  כמה דקות לפני המועד.    –  לא, לא במועד

עלה כבר ריח הקפה הטרי והקרואסונים החמימים, ועל אף שאין זה מן הנימוס להתחיל לאכול כשאתה  

, הוא ידע שכל הבאים לאותה ישיבה שקועים כל כך בחשיבותם העצמית, ושאיש  עדיין לבד בחדר הישיבות

: לילי כהת העור  עוד משהוהיה  ו  מהם לא ישים לב שנגרע מעט מהקפה או שחסרים קרואסון או שניים. 

חברה רק  התחילה לעבוד בוהעיניים, זו שהיתה עורכת את שולחן הישיבות ומניחה עליו את התקרובת. היא  

משהו    –אבל מרגע שראה אותה לראשונה חש שמשהו זע בתוך בטנו, ואולי אף למטה ממנה    ,לפני כחודשיים

שלא היה יכול להשאיר אותו אדיש. לישיבת ההנהלה בחודש שעבר הגיע עוד יותר מוקדם מהרגלו. עוד לפני  

שנכנס לחדר הישיבות כבר עלה באפו ניחוח הקפה והקרואסונים אבל זה לא הצליח לטשטש את ריח הבושם  

ד גבה טורחת בעריכת  כשפתח את הדלת ראה את לילי מצ   . העדין שעלה מתוך החדר, ושאותו כבר הכיר

השולחן. עכוזה העגלגל וקשר הסינר שמעליו החובק את מתניה הצרות שוב גרם לו לתחושת הזיע המוכרת  



מקודם. הוא נשאר לעמוד ליד הדלת עד שסיימה ופנתה לצאת, במבט מושפל. אך כשחלפה על פניו הרימה  

משוחות בשפתון  שיצאה. מראה שפתיה הלפני    את עיניה לרגע, פגשה את מבטו וסיננה בלחישה "בוקר טוב"

 נותר חרות בזכרונו עוד זמן רב לאחר שיצאה.   אדום

על מנת להגיע לפני הזמן לישיבה, כפי שתכנן, היה עליו להתעורר מעט מוקדם יותר, אפילו מוקדם יותר  

הקום של הבית. הוא קם מהמיטה בשקט וגם כשיצא מחדר  -, אשתו, שנשאה בתואר משכימתעדנהמאשר  

שילדיו כבר לא גרים בבית. כשהגיע למטבח קיבל את פניו הכלב,  ל אף שידע  עהשינה השתדל שלא להרעיש,  

הסימן המוסכם שהוא מוכן ומזומן לארוחת הבוקר.    –שקם מריבצו בסלון, ניגש אליו והחל ללקק את ידו  

והדליק את הקומקום החשמלי כדי להכין קנקן של תה צמחים לו   פתיתי מזוןב הכלב   עודד מילא את צלחת 

הרדיו  עדנהול יישומון  את  פתח  הוא  להתחיל.  עומדות  הבוקר  שחדשות  וראה  בשעון  הציץ  כך  כדי  תוך   .

. מתוך מגירת התה שלה  רתחו  קומקוםבסלולרי ובדיוק שמע את ששת הצפצופים. תזמון מושלם. המים ב

קן זכוכית ויצק מעליהן מים רותחים. כעת צריך להמתין חמש דקות. בדיוק.  שתי שקיות חליטה, הניח בקנ

. עוד ספין פוליטי, עוד  כצפוי, לא היה בהן שום דבר שיבשר על יומו המיוחד  תוך כדי כך האזין לחדשות. 

י שיימשך עוד  ב  ר  , עוד אישה שהוכתה קשות בידי בעלה ומזג אויר ש  פצועיםשני  הרוג ותאונת דרכים עם  

התעוררות של אשתו, לגם במהירות את התה ומיהר לצאת    תקולואת  מיים. מכיוון שמחדר השינה שמע  יו

מנת   על  ממהמטבח,  הן  הבוקר  השיחת  להימנע  תמיד  לא  אבל  אלה,  בשיחות  רע  משהו  שהיה  לא  זוגית. 

 התאימו לו. לא הבוקר, בכל אופן. 

עודד התקלח קצרות, תוך מחשבות על הישיבה החשובה המתוכננת. ממחר הוא נושא בתואר הסמנכ"ל:  

מקבל החלטות, מוציא ומביא. כעת יוכל להתחיל לממש את שפע הרעיונות שגיבש בחודשים האחרונים,  

ות  מחשבחלקם במוחו וחלקם במגירת שולחנו, ואשר, לדעתו, יצעידו את החברה במהירות קדימה. אבל  

פתאום ודמותה של לילי צפה ועלתה במוחו. תוך כדי כך הבחין גם בסימני תשוקה המתעוררים  אלה נעצרו  

לפני שיתפתה לעשות מעשה הוא סגר בהחלטיות את זרם המים, עטף את גופו במגבת, שהיתה תלויה  ובגופו,  

ל  ולחזור  מלילי  עצמו  להסיח  יתרה,  הצלחה  ללא  כי  אם  וניסה,  המקלחון,  דלת  התפעוליות  על  מחשבות 

וציין לעצמו בסיפוק    07:16הוא זרק מבט חטוף לעבר מסך הטלפון הסלולרי שהציג את השעה    הקודמות.

שיש לו עדיין שפע של זמן. למרות זאת התלבש במהירות יחסית, התלבט קצרות האם לענוב עניבה או לא,  

אותה לתיק לטובת החלטה מאוחרת    החליט שלא להחליט כרגע, וכשהוא נושא את העניבה בידו כדי לתחוב 

כמה על  -יודע- יותר, דילג במעלה המדרגות לחדר עבודתו שבקומה השניה. הוא חייב לעבור שוב, בפעם המי

 נאומו בפני מועצת המנהלים, שאמורה לאשר את מינויו. 

ת  הראה המסך הסלולרי כשהחליט עודד, לאחר קריאה חוזרת ואינספור תיקונים קלים, לסיים א  08:21

פני המטבח  ,  עריכת הנאום, לסגור את המחשב הנייד על  לקומת הקרקע. כשחלף  ולרדת  להכניסו לתיק, 

ששכחה את הנייד שלה על הדלפק    שם לבאז גם  בכיור וידע שעדנה כבר יצאה מהבית.  שכוסות התה  בהבחין  

במטבח. בית החולים, בו עבדה עדנה כמנהלנית, שכן במרחק קצר מהחברה בה עבד, ולכן החליט להיות  

בעומס התנועה, אך הוא ארך, בדרך    היה תלוי  זמן הנסיעה למשרדנחמד ולהקפיץ אליה בדרך את הטלפון.  

, במידה והזמן אפשר  . יחד עם זאת, ההליכה ברגל קעיקר-, כולל החניה בחניון התתדקות  22-כלל, לא יותר מ

כשפתח את הדלת חש ברוח הבוקר השרבית אך מצב .  דקות, אם לדייק  57זאת, ארכה קצת פחות משעה.  

  –וחישוב מהיר העלה שיש לו מספיק זמן גם ללכת ברגל וגם להגיע לישיבה בזמן שתכנן    מרומםיה  רוחו ה 

נעל את דלת הבית מאחוריו, תחב את צרור המפתחות    הוא הרגלית.    לבחור באופציה   ולכן החליט   ,09:40

 , יצא מהשער ופנה ימינה במורד הרחוב.  תיקול



ונן לצאת, אך מצפונו שיגר למוחו  עדנה לא היתה במשרדה כשנכנס. הוא הניח את הטלפון על שולחנה והתכ

  –   09:27  –ה נוספת בשעון  צביטה קלה של רגש אשם, על כך שלא נפרד ממנה לשלום הבוקר. הצצה חטופ

פני חדרי אשפוזעדיין  הבהירה לו שהוא   , מדיפי  יכול לנסות למצוא אותה בקרבת מקום. בדרכו חלף על 

בהם שכבו אנשים במיטות, שלצד חלק מהם ישבו קרובים או חברים שקועים בשיחה. כשחלף    ריחות חיטוי,

מבעד לדלת  על פני החדר החמישי משהו ניקר במוחו וגרם לו לחזור אחורה לחדר השלישי, ואז הבין מה.  

שוכבת, אותה  ראה  למחצה  ע  הפתוחה  ריק.  לצווארה.  ד  מכוסה  אחד,  כיסא  עמד  מיטתה  היו  ליד  עיניה 

הוא זיהה בהן את עקבות השפתון האדום.  למרות הנפיחות בשפתיה צומות אך פניה היו חבולות ופצועות. ע

ניחוח הבושם, שהכיר היטב, גרם לבטנו להתכווץ. אז נזכר שבכניסה לבניין בית החולים הבחין בשני שוטרים  

על אישה שהוכתה בידי בעלה.  כהרף עין נזכר גם בדיווח חדשות הבוקר  המובילים אדם כהה עור אזוק בידיו.  

הוא חייב  כל הנתונים התלכדו פתאום לתמונת מצב איומה אחת, אשר לעומתה לא יכול היה להישאר אדיש.  

מיד נשא רגליו ויצא בריצה מהבניין אל הרחוב, כשהוא מספיק  , ומוקדם ככל האפשר.  בנזונה הזהלהיפרע מה

ומתרחקים בנסיעה. מבלי לחשוב פעמיים עצר מונית  להבחין בשוטרים המכניסים את העציר הכהה לניידת  

כחול על גגה,  -חולפת והורה לנהג לנסוע בעקבות הניידת. לא היה קשה לעקוב אחר האור המהבהב באדום

  ולשמחתו לא הופעל הצופר והיא לא נסעה במהירות גבוהה.

לעודד שום סיכוי להגיע  . לא היה  09:52כשהגיעה הניידת, והמונית בעקבותיה, לבית המעצר היתה השעה  

. כצופה במטוס ממריא, ההולך ומתרחק במהירות, הוא ראה את תואר הסמנכ"ל הולך  הנקוב  לישיבה בזמן 

ה שתי  אך  ממנו,  עיניו    תמונות ומתרחק  לנגד  הפנים    – שצפו  עם  וזו  החגור  והסינר  העגלגל  העכוז  עם  זו 

עוד יותר את הזעם    ּוהעדיפויות הנכון. הן גם ליּבהבהירו לו היטב את סדר    –  החבולות והשפתיים הנפוחות

פועל, יצא ממנה ואמד את המרחק בינו לבין הניידת.   שנאגר בו. הוא הורה לנהג המונית להמתין במנוע 

השוטרים והעציר יצאו ממנה. אחד השוטרים הלך לעבר הכניסה, כנראה כדי להסדיר את הקבלה למעצר,  

רפת אל עבר השניים וכשהגיע הטיח  ושב פעמיים. הוא פתח בדהרה מטוהשני נותר עם העציר. עודד לא ח

בכוח עצום את ראשו של האיש כהה העור אל גג הניידת. כשהוא מנצל את הבלבול הרגעי שאחז בשוטר  

מבחין בזווית עינו באיש המתמוטט לצד הניידת, כשקילוח עז של דם  המלווה הוא רץ בחזרה אל המונית,  

ד למעשה, היסס לרגע, אולם שני  ופקד על הנהג לנסוע. הנהג, שהיה ע    ק למושב האחוריפורץ ממצחו. הוא זינ

, הבהירו לו היטב מה עליו לעשות  הושלכו על המושב שלידושטרות כחולים, בני מאתיים ש"ח כל אחד, ש

 והמונית החלה להתרחק מהמקום במהירות. 

* 

בצעדים מהוססים ובראש מושפל צעד עודד לעבר חדר הישיבות. כשהתקרב, נפתחה הדלת וממנה יצאה  

מעובדות המטבח,   כשהיאחת  ושיער,  עור  בהירת  בשר,  עבת  מלאי    אאישה  מגשים  ערימת  בידיה  נושאת 

 פירורים ומספר קנקנים ריקים. לרגע הביט בה במבט תמה ואז שאל בהיסוס 

 "איפה לילי"? 

 לה טלפון מבית החולים. אחותה נפצעה הבוקר בתאונת דרכים". "היא קיב

 "אחותה"? 

 לא הורים, לא בעלים, לא ילדים". –"כן, מסכנות. הן רק זו עם זו. לשתיהן אין משפחות 

ולא ידע מה לעשות עם עצמו. בכל זאת ניגש אל דלת    בטנו צונחת מטה לעבר ברכיו עודד החויר. הוא חש את  

 עמד המנכ"ל.  מולםחדר הישיבות ופתח אותה קמעה. כל חברי מועצת המנהלים היו ישובים במקומם ו 



דבר ראשון אני  כו  חברי מועצת המנהלים. אני שמח לפתוח, באיחור המקובל, את הישיבהחברות ו "כבוד  

גש  – זמירלסמנכ"ל הבכיר לתפעול וניהול פרויקטים. מר  זמירודד את מינויו של ע כםלאישור רוצה להביא

 לכאן בבקשה". 

נפתחה לרווחה    אל הדלת היא  במבטו כשהגיע  והוא תר בעיניו על פני האולם מנסה לצוד את דמותו של עודד,  

 ומאחוריו שני קציני משטרה.  ולתדהמתו ראה המנכ"ל את עודד עומד בפתח


