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לוינסון
(פורסם במוסף הספרותי של "ידיעות אחרונות" ב)8.2.5894-
מה ֹלא הייתי
נתן למען שהלויה
ֹלא תצא .אשאר בבית
ֹלא תצא.

אביגדֹור המאירי כתב פעם:
"שב פעם רצחתם את מלְך המשיח!"
אתה היית
וֹלא הגד לָך.

היית אחד מאתם
אשר בשביל לשנת לעם
בהיסטריה צריך
מאד שנה .היית שלי תקוה.

ֹלא ראיתיָך פנים.
ראיתי תצלמָך.
מן התצלם קראת לי:
" – קראת לי?"

העם גבר והָארץ אשה.
וקדם כל – יחס כבד לאשה.
השר והאדמה חרשים יחד.
הָארץ אשה בכל מה שהיא.

אל הלכתי ללויה
הייתי ראה את העם
וישבי בֹו
בכה לעצמֹו.

אל הלכתי ללויה
הייתי ראה את הָארץ
והייתי ראה
את העם.

אל הלכתי ללויה
הייתי ראה
ַארבע כלנסאת
נשאת את ָארנָך.

הייתי ראה את
העפר והגבעלים
שלמים מה
עשים להם.

כ"ד אדר א' תשמ"ד 34 ,פברואר 5894
אבות ישורון

הקדמה

השעות האחרונות
פגישתי האחרונה עם יעקב לוינסון התקיימה כחמש שעות לפני ששלח יד בנפשו .הגעתי
לביתו ביום רביעי ,ה 33-בפברואר  ,5894בשעה שבע בערב .הוא קידם את פני בכניסה,
לבוש חולצה חומה .שלא כדרכו לא ענב עניבה.
התיישבנו בסלון .לוינסון ישב בכורסתו ,הכורסה שאיש מלבדו לא הורשה לשבת עליה .אני
התיישבתי לידו ,ליד השולחן הנמוך .כשהחל מסע ההכפשה האדיר בעיתונות ,כמה שבועות
קודם לכן ,הוא התקשר אלי וביקשני לבוא אליו" .הפעם" – כך אמר לי – "כל מה שאומר לך
נועד לפרסום .אני רוצה שאתה תפרסם את האמת שלי" .מאז נפגשנו כמעט מדי יום ביומו,
בשעות הבוקר בביתו ,בסך הכול כחמישים שעות .בפרק זמן זה הכתיב לי לוינסון מאות
עמודים ובהם פרטים ופרטי פרטים על דרך חייו ,מאז ילדותו בתל אביב ,חברותו בקיבוץ
ראש הנקרה ,עלייתו לצמרת הבנקאות הבינלאומית ונפילתו קרבן לעלילה ,אשר השליכה
אותו מפסגת ההצלחה אל תחתית בור הייאוש .באותו יום רביעי בבוקר נפגשנו כדרכנו,
ובסיום הפגישה אמר לי לוינסון" :אני מבקש ממך לבוא גם הערב .אבל אל תביא איתך את
פנקסך ,אני רוצה סתם לדבר איתך" .אותה שעה לא ידעתי שלוינסון מזמין אותי בעצם כדי
להיפרד ממני.
הכרתי את יעקב לוינסון כתריסר שנים קודם לכן ,בעת שכתבתי את הביוגרפיה של פנחס
ספיר ,ומאז הפכנו לידידים .באותה תקופה היה לוינסון בשיא כוחו – יו"ר ההנהלה ויו"ר
מועצת המנהלים של בנק הפועלים ,האיש שחלש על מיליארדים ושרבים רעדו מפניו וחיכו
למוצא פיו .פנחס ספיר היה אז בתקופת השפל שלו – רוב ידידיו הפנו לו עורף ,ולא הסתירו
את קורת רוחם
8
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מנפילתו .יעקב לוינסון היה בין המעטים ששמרו אמונים לפנחס ספיר ,וטרח רבות כדי לסייע
לי באיסוף הפרטים לכתיבת הספר.
בשער הספר כתבתי" :ספר זה מוקדש לקומץ ידידי האמת של פנחס ספיר ,אשר לא
התנכרו לאיש ופעלו בימים שבהם אחרים הפכוהו למטרה לחיצי ביקורת מורעלים .נאמנותם
שימשה לי מקור עידוד והשראה" .עכשיו אני יכול לגלות כי לוינסון הוא שביקשני לכתוב
הקדשה בנוסח זה ,והוא היה ראש וראשון לאותו קומץ ידידים ,אשר לא התנכרו לספיר.
מאז אותם י מים התפתחה ביני לבין לוינסון מערכת יחסים מיוחדת במינה ,ובמבט לאחור
היא נראית מוזרה .לא היו אלה יחסים שבין עיתונאי לבין איש ציבור ,שכן משך כל השנים
הללו לא פרסמתי אף לא מלה אחת מכל מה שהועלה בשיחותינו .נהגנו להיפגש בארבע
עיניים ,לרוב במשרדו שבקומה העליונה בבית בנק הפועלים בשדרות רוטשילד ,ולעתים
בביתו או בביתי ,כשלא נכחו בו אנשים מלבדנו.
רבות תהיתי מה טעם מצא בי יעקב לוינסון לשמש לו איש סוד .במהלך אותן פגישות
חשאיות למחצה ,למדתי להכיר לוינסון שהיה שונה בתכלית מן התדמית הציבורית שלו.
גיליתי שהאיש אשר גלגל מיליוני דולרים והטיל מורא על רבים ,האיש שדובר בו כשר האוצר
שישקם את המדינה ,ואולי כראש ממשלה שיחזיר לה את זקיפות הקומה ,היה בעצם אדם
מופנם ורגיש .בריחתו מזרקורי הציבור ,שהפכה אותו לדמות אפופת מסתורין ,נבעה
מביישנות עמוקה ומאימת הציבור .הוא ברח מראיונות ומחשיפה לא מפני שהיה לו מה
להסתיר .הוא היה שרוי באיזו חרדה ,שהחשיפה תקיץ עליו את הקץ.
בעת השיחות הארוכות שקיימנו לא רשמתי דבר ,אך מידי פעם ערכתי רישומים בביתי מן
הזיכרון .כשאני מעיין היום ברישומים אלה מצטיירות לי השיחות עימו כווידוי ממושך של
אדם ,שחיפש חמימות אנושית ,הבנה ואוזן קשבת .הוא חיפש אדם שיאזין לו מבלי לפחד
ממנו ומבלי לשטום אותו .הוא ביקש גם מישהו שעימו יוכל להיוועץ בנושאים ציבוריים
ופוליטיים כמו גם בנושאים אישיים .את כל אלה מצא משום מה בי ,ואני חייב לומר שאיני יודע
בשל מה זכיתי לאמון זה.
על מה דיבר לוינסון באותן שיחות? הוא דיבר על אביו ,אותו העריץ; דיבר על שירה ועל
ספרות; הקריא לי שירים שכתב; סיפר על חלומו לחזור לקיבוץ; דיבר בגעגועים על תנועת
הנוער שהייתה במרכז עולמו; דיבר בקנאה על אנשים החופשיים מן הכבלים של חליפות
מעונבות ומכופתרות .הוא גם דיבר בדאגה על גורל המדינה ועתידה ,הביע תיעוב לגבי כל
מה שהליכוד מייצג ,והאמין בכוחה של תנועת הפועלים להחזיר עטרה ליושנה.
כמעט כל משפט מן הדברים שאמר לי במרוצת השנים היה ראוי לפרסום .לא פעם גילה לי
סודות שהיו ראויים לכותרות ראשיות .אך אני שמרתי אמונים להבטחתי שלא לגלות דבר
משיחותינו .נמנעתי מלנצל את הקשר המיוחד בינינו
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גם באותם מקרים שבהם חייבה אותי עבודתי העיתונאית להציג לו שאלות .ראיתי את יחסיי
עימו כתחום הנוגע לחיי הפרטיים.
בסוף שנת  ,5892כשהחל מסע הפרסומים וההכפשה שהסתיים בהתאבדותו ,הוא קרא לי
אליו .סדרת הפגישות שקיימנו בימיו האחרונים הייתה שונה בתכלית מן הפגישות הארוכות
שקיימנו במרוצת השנים .הפעם לא דיבר לוינסון אלי .הוא ביקש לדבר באמצעותי אל הציבור
כולו .לא רק שלא אסר עלי לרשום את דבריו ,אלא ממש הכתיב לי את הדברים ,בקצב
הכתבה .בעת שהחל להכתיב לי ,לא היה ברור לי ואולי גם לא לו ,למה נועדו הדברים.
תחילה דובר על פרסום סדרת כתבות ב"ידיעות אחרונות" שתשיב לתוקפיו .לאחר מכן דובר
על ספר שיספר את הסיפור כולו .אז לא ידעתי שזוהי בעצם צוואתו .תהליך החשיפה היה
עבורו קשה ביותר .הבחנתי כיצד האיש שכל חייו הציבוריים חמק מחשיפה והסתייג מכל
מילה שפורסמה אודותיו ללא הסכמתו מתייסר לא רק בכל מה שעובר עליו אלא גם בשל
הצורך להיות כרבים אחרים.
יעקב לוינסון היה בימיו האחרונים אדם שונה מזה שהכירוהו ידידיו ובני משפחתו עשרות
שנים .שונה מן האיש שהכרתי בשיחותינו החשאיות .הגבר הפעלתן והנמרץ ,שנהג לעבוד
 59שעות ביממה ,ישב בביתו רוב הזמן כמעט באפס מעשה ,לבוש חולצה ומכנסיים ונעול
נעלי בית ,שתה וודקה ,עישן בשרשרת ,פרט על פסנתר ,והמתין – לא ברור למה .אולי
לידידים שבוששו לבוא ,אולי לאיזה נס שיחלץ אותו מן התהום שהוא חש שהוא מידרדר
אליה .במבט לאחור נראה לי כי הוא חש בעצם כנידון למוות ,היודע שהתליין עומד לבוא ,ואין
מה לעשות.
באותו לילה ,האחרון לחייו ,הוא היה שונה לגמרי מכפי שהיה בימים הקודמים ,אפילו מכפי
שהיה באותו בוקר .הוא לא החזיק עוד בכוסית הוודקה הנצחית אלא לגם בשלווה מכוס קפה.
הוא נראה כל כך רגוע ושליו שלא יכולתי שלא להעיר בבדיחות הדעת" :אתה נראה כמו אחרי
שנת צהריים עמוקה" .לומר דבר כזה לאדם כלוינסון נשמע אכן כבדיחה .הוא מעולם לא נם
שנת צהריים ,תמיד עבד משעות הבוקר המוקדמות ,עד שעות הלילה הקטנות .הוא חייך
קלות ולא השיב לי ורק שוחחנו על דא ועל הא ,שיחה מאוד לא אופיינית ללוינסון .הוא לא
רמז לי ,אף לא ברמז קל ,את שעתיד היה לעשות כמה שעות לאחר מכן .אך בעת פגישתנו
כבר היה עימו בלוק הנייר שביקש מרעייתו נורית זמן מה קודם לכן ,ושעליו עתיד היה לכתוב
את מכתב הפרידה שלו .משחזור הדברים שאמר ניתן ללמוד כי בעת פגישתנו כבר גמלה
בליבו ההחלטה כי "עוד מעט ייתם הכול" כלשון מכתב הפרידה שלו .כך ,למשל ,שמעתי אותו
אומר בטלפון לאחד מידידיו" :ביקשתי מנורית לחזור עם הילדים לקיבוץ" .לאחר מכן אמר:
"יש לי הרגשה שבכל מקרה אני כבר מחוסל .הכנופיה הצליחה לחסל אותי .הם לא ירפו ממני
עד שאהיה טמון עמוק באדמה .אני משביע אותך לפרסם את גרסתי במלואה .עשה זאת
למען משפחתי".
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סמוך לשעה שמונה וחצי חזרה הביתה הרעיה ,נורית .החלפנו עוד כמה מילים ולוינסון ליוה
אותי לדלת .כשהושטתי לו את ידי לברכת שלום עשה לפתע דבר שהדהים אותי .הוא חיבק
אותי ונשק אותי על לחיי ואמר" :אתה חבר אמיתי .חבל שאין לי חברים כמוך במפלגה שלי".
ניסיתי להרגיעו ואמרתי" :ניפגש בבוקר" .אך הוא כבר ידע אז שלא ניפגש לעולם" .לא כדאי
שנקבע עכשיו" – אמר – "צלצל בבוקר ונחליט" .אלה היו המילים האחרונות.
בשנים הרבות בהן נהגתי להיפגש עם יעקב לוינסון נדמה היה לי כי אני מכיר אותו טוב
יותר מכל אדם אחר .על כל פנים ,הכרתי בו צדדים שאיש לא ידע על קיומם .ודאי לא אלה
שהכירוהו רק דרך צינורות כלי התקשורת .במרוצת הזמן למדתי לדעת כי אין אדם המכיר
את יעקב לוינסון כולו .כל אחד מאלפי האנשים שליוו פרק זה או אחר במהלך חייו ופעילותו,
הכיר רק קטע מן האישיות המורכבת הזו .גם אני ,שזכיתי להכיר קטע שהיה אולי גדול ושונה
מן הקטעים שהכירו אחרים ,לא תפסתי אלא חלק קטן מן האיש.
רק לאחר מותו ,כאשר נפתחו בפניי כל הארכיונים והתיקים שהעמיד לרשותי ,כאשר
דובבתי מאות אנשים ,ידידים ,אוהבים וגם יריבים ושונאים ,ובהם כמה מאנשי "הכנופיה",
נתגלתה לעיני מלוא הפנורמה של אישיות יחידה במינה ,שמעטות כדוגמתה בדור הזה .רק
אז הבינותי שבכתיבת סיפור חייו של יעקב לוינסון אני עושה דבר שהוא אף יותר ממילוי
משאלה-צוואה של חבר על סף מותו .כי בהרכיבי את הפאזל הענקי הזה של אישיותו
הרבגונית אני מאיר את החברה הישראלית ואת התקופה שבה אנו חיים באור שיעקב לוינסון
היה רוצה להאיר אותה .הענקתי הזדמנות לכל האישים הממלאים תפקידי מפתח לטוב ולרע
בשנות חייו האחרונות להגיב ולמסור את גרסתם במטרה לשמור על כללי אתיקה מינימליים.
חלקם התחמקו ,אולי משום שעמדו מאחורי הפרסומים הזדוניים נגדו בכלי התקשורת ועתה
חששו מהעימות המכאיב.
מאז מותו מטרידה אותי המחשבה מה היה קורה אילו הפרתי את אמונו ,והייתי מפרסם
את הדברים המופיעים בספר זה לפני התאבדותו .לא פעם אני משתעשע באשליה שאולי,
אולי ,עצם פרסום הדברים היה משנה את מהלך המאורעות ולוינסון לא היה שולח את הכדור
לרקתו .הפרסום המוקדם היה מזעיק את דעת הקהל ומצלצל בכל הפעמונים .אך זוהי
אשליה .לוינסון לא התאבד באיזו החלטה פתאומית של הרגע האחרון .היו שחשבו שפרסום
הידיעה במהדורת החדשות של אותו יום (שהיועץ המשפטי לממשלה הורה למשטרה לחקור
את הפרשה) ,היא שהביאה להחלטת ההתאבדות ,ומכאן גם המסקנה :הוא התאבד כי חשש
מהחקירה המשטרתית .אין שטות גדולה מזו .לוינסון החליט להתאבד זמן מה לפני כן ,כי אכן
סר טעם חייו .גם אם הייתי מועל באמונו ומפרסם את דבריו ,לא היה משנה את החלטתו.
יתר על כן :אם הייתי מסוגל למעול באמונו לא הייתי זוכה לאמון זה מעולם .רק בשעות
האחרונות לחייו נתן לי את ההיתר לפרסם את הדברים ואמר לי בנוכחות רעייתו
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נורית" :טעיתי בחיי בבחירת אנשים מסוימים שבגדו בי ומעלו באמוני .אני מכיר אותך היטב
אני משוכנע שאותך לא יצליחו לשחד או לכופף ,ובאמצעותך תצא האמת שלי לאור".
ספר זה הוא ,אפוא ,בבחינת כיבוד צוואה של חבר שהיה משכמו ומעלה ,ומשום כך נאלץ
לשלם בחייו.
אריה אבנרי

פרק ראשון

אובדן התקווה
"חופים הם לפעמים געגועים לנחל
ראיתי פעם חוף שנחל עזבו
עם לב שבור של חול ואבן
והאדם ,והאדם
הוא לפעמים גם כן יכול להישאר
נטוש ובלי כוחות
ממש כמו חוף".

(מתוך "חופים" מאת נתן יונתן ,השיר שנפסל להקראה באזכרה
ליעקב לוינסון בבנק הפועלים)
טעם החיים סר מיעקב לוינסון בראשית שנת  ,5892כשנה לפני ששלח יד בנפשו ,והוא בן
 13שנים .הוא כיוון את האקדח לרקתו בשעות הבוקר המוקדמות של  32בפברואר ,5894
אך משהו בו מת זמן רב לפני כן .המשהו הזה נשקף מעיניו .לא עוד עיני הפלדה החודרות
שדבר אינו נעלם מהן ,אלא עיניו של אדם מובס היודע שימיו ספורים.
עוזרו הקרוב ואיש אמונו במשך שנים רבות ,אמנון בר נוי ,ראה את לוינסון כחצי שנה לפני
מותו בנמל התעופה של טורונטו ,ו"כבר אז ראיתי לפני אדם שקיצו קרב .הוא נראה כמו חיה
נרדפת ונפחדת ,מלא חששות שאנשים יזהו אותו ויראוהו במצב זה של חוסר תוחלת וחוסר
תקווה" ,אמר בר נוי.
בשנים הרבות של פעילותו הציבורית הצליח יעקב לוינסון להימנע מחשיפה ,להסתתר
מזרקורי התקשורת .אך הישגיו ,האדירים על פי כל קנה מידה ,לא איפשרו לו להישאר בצל.
אנשים רבים מדי הכירו את פעילותו מקרוב ,והצלחתו
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עשתה לה כנפיים .אט אט הסתננה לאמצעי התקשורת האגדה על לוינסון :אגדה שניזונה
מפירורי מידע מפי אנשים שנתקלו בו בשלב זה או אחר של פעילותו :אגדה שלובתה על ידי
הימנעותו המוחלטת מכל הופעה פומבית ,מכל ריאיון לעיתון ,לרדיו או לטלוויזיה .במשך
שנים רבות לא נמצאה בארכיוני העיתונים אפילו תמונה של האיש.
הדמות שהצטיירה בעיני הציבור ,האגדה ,הייתה של אדם כל יכול .הגבר דק הגזרה וגבה
הקומה תואר כאנליטיקן ממדרגה ראשונה ,המסוגל לחשב מהלכים רבים קדימה; כבעל כושר
ארגון וכושר שליטה מדהים במערכות ובאנשים; כסוס עבודה ,בולדוזר שאינו יודע ליאות.
כדרכה של כל אגדה גם אגדת לוינסון קנתה לה חסידים שוטים ומעריצים ,יריבים ונושאים.
לוינסון תואר חליפות כאדם היחיד שיוכל להושיע את המדינה ,וכתמנון רב זרועות השולט
בצמרת הכלכלית והפוליטית למטרותיו האפלות.
המעטים שהכירו את יעקב לוינסון היכרות אינטימית ,ידעו שמאחורי האגדה מסתתר
לוינסון האדם .מאחורי לוינסון בעל המוח האנליטי היה לוינסון המסוגל להתרגש עד דמעות
משיר יפה .מאחורי האיש המטיל את אימתו על הנתונים למרותו מסתתר לוינסון הרגיש
למעשי עוול .מאחורי האדם-מכונה המקים מנגנוני ענק להשגת מטרותיו ,קיים לוינסון החולם
על חברה מתוקנת ,המאמין בציונות בלי מירכאות וביעדיה של תנועת הפועלים .מאחורי
לוינסון המכופתר והמעונב ,המתרועע עם גדולי עולם ,קיים לוינסון הקיבוצניק-בדם ,שהגדולה
בהנאותיו היא מסיבת רעים שבה הוא מנגן באקורדיון.
ב ,5892-ככל שהתקרב מועד התאבדותו ,כסופה הבלתי נמנע של טרגדיה יוונית ,הלכה
ונמוגה דמותו של לוינסון-האגדה ,ונחשף לוינסון האדם על כל חולשותיו .לא עוד מפלצת כל
יכולה אלא אדם רגיש שידיו רועדות ,המנסה להטביע את דכאונו בטיפה המרה .עם החשיפה
האכזרית לאמצעי התקשורת ,נקרע צוהר לפנימיותו של האיש ,צוהר שהיה כפצע פתוח,
עדות חיה לתבוסתו.
קשה לקבוע את המועד המדויק שבו הגיע לוינסון למסקנה כי נחל תבוסה והסיק את
המסקנה הלוגית האכזרית המשתמעת מכך .גם בשנה האחרונה לחייו הצליח להסתיר
מרבים את רגשותיו ואת מחשבותיו .כשהחליט להתאבד ,ועל כך עוד יסופר ,עשה זאת
במחשבה צלולה ורציונלית ותכנן כל צעד בדייקנות מתמטית ,עד לאחרון הפרטים .כאדם
שתמיד שקל הכול במאזניו האכזריים של ההיגיון לא היו לו שום אשליות .בשלב מסוים הבין
כי המערכה אבודה ,טבעת החנק הולכת ומתהדקת סביבו ,ומפעל חייו – חברת העובדים
והפנינה שבכתרה ,בנק הפועלים – הפך לגולם הקם על יוצרו .הוא ידע והכיר את כוחה
האדיר של המכונה הזו ,המופעלת נגדו ,כי הוא הקים אותה .הוא ידע כי מן הרגע בו איבד
את השליטה עליה ,אין לו כל סיכוי או תקווה .שעון החול של חייו הלך ואזל ,עכשיו כבר
הייתה זו רק שאלה של זמן.
על אופיו המורכב של האיש ,אשר גם ברגעי ייאוש ותבוסה תכנן במדויק
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את התאבדותו ,ניתן ללמוד מהתנהגותו במסיבה שהתקיימה כמה ימים לפני מותו .ציפורה
ואפרים טפרברג (ציפק'ה וטפל'ה) ,חבריו של לוינסון מתקופת חברותו בקיבוץ ראש הנקרה
(וגם שכניו לבניין) ,ערכו מסיבה לרגל חתונת הכסף שלהם .תחילה היססו אם לקיים את
המסיבה ,ביודעם את מצבו הנפשי של לוינסון .כשנודע לו הדבר הפציר בהם לערוך את
המסיבה ואמר שיבוא .המסיבה התקיימה בבית משפחת טפרברג ,שהתגוררה בקומה
התחתונה של הבניין שברחוב בר כוכבא  29ברמת גן ,שבקומתו העליונה התגוררה משפחת
לוינסון.
על מה שאירע במסיבה סיפר אחד ממשתתפיה" :הוא היה קולני ורגשני יותר מהרגיל.
התנהל בפתיחות וכאילו שמח מאד .ניגן באקורדיון ופרט על הפסנתר .אבל הבחנו מיד שזה
אינו אותו יענק'לה .הוא שר שירים עצובים ,שירי נשמה ,שירי מולדת ושירים חסידיים .כל
הערב הקפיד לשמור לידו את בן הזקונים שלו ,דן בן ה ,52-חיבקו ונשקו ללא הרף .הוא גם
ניהל עם חברים שיחה על המוות .הוא סיפר על מאורע שאירע לפני שנים ,בהיותו חבר קיבוץ
ראש הנקרה; אחד החברים נתקף דיכאון עמוק בגלל אהבה נכזבת ,והחליט לשים קץ לחייו.
לוינסון נטל על עצמו לשמור על האיש ולמנוע ממנו להתאבד ,אך הדבר לא עלה בידו והחבר
הצליח להמית את עצמו .בסוף המסיבה יזם לוינסון טקס מוזר שלא הבנו אותו אז ,ואשר
משמעותו התבהרה רק אחרי מותו .הוא ניגש אל חברותיו הקרובות ביותר ,חיבק ונישק אותן
בהתרגשות רבה ,כמעט ללא יכולת להינתק מהן .אני יודע שהוא נפרד מהן ,והמסיבה בבית
הטפרברגים הייתה בעצם מסיבת פרידה מחברים שאהב".
משתתף אחר במסיבה ,ד"ר דני אשכול ,סיפר" :הייתה לי תחושה כבדה ,שיעקב מבקש
בעצם לרמוז לנו שזו מסיבת פרידה ממנו .אחד המשתתפים במסיבה ,עו"ד שמואל ברזל ,גם
העיר לו ספק ברצינות ספק בצחוק שזו כמעט כמו הסעודה האחרונה .הייתה לי הרגשה שזו
לא בדיחה ויעקב עלול לעשות מעשה נורא .למחרת התקשרתי ליעקב ואמרתי לו' :אני
משביע אותך לא להתאבד' .הוא מלמל משהו ואני לא השתכנעתי .נשארתי עם הרגשה מאוד
לא טובה".
יואל לוביאניקר ,חבר משק ראש הנקרה לשעבר שהשתתף במסיבה ,מספר" :ניהלנו
כאילו שיחה בטלה ,אך במבט לאחור ,לאחר שאני שוקל את הדברים ,אני מתחיל להבין שאף
מלה שאמר אז לא הייתה מקרית .אני סיפרתי לו שבשנה האחרונה ביקרתי כמה פעמים
בבתי עלמין בגלל אסונות משפחתיים .הוא סיפר לי שבילדותו נהג לעתים מזומנות ללכת
לבכות על קבר אמו .האיש השתקן הזה ,שמעולם לא שיתף את חבריו בענייניו הפרטיים,
מגלה לי לפתע דבר שמעולם אולי לא גילה קודם לאיש .כשאני חושב על כך נראה לי שהיו
אלה בשבילו רגעים של חשבון נפש".
במבט לאחור נראה כי לוינסון כאילו ידע תמיד שיבוא יום וזה יהיה גורלו .שיבוא יום ויגזזו
את מחלפות ראשו .הוא יאבד את כוחו ,חבריו ינטשו אותו
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והוא יהיה נרדף עד צוואר ,עד שההתאבדות תהיה המוצא היחיד .נורית לוינסון מרחיקה לכת
אפילו עד כדי השערה שלוינסון תכנן מראש את השכנות עם הטפרברגים ,בעת שרכשו שתי
דירות בשכנות ,קרוב לעשרים שנה לפני מותו של לוינסון .היא אמרה" :אצלו הכול היה
מתוכנן .הוא ידע כנראה שלא יאריך ימים ורצה שלאחר הסתלקותו לא נישאר לבד ונגור
בשכנות לחברים טובים כמו טפל'ה וציפק'ה שידאגו לנו".
אחד מידידיו של לוינסון ,צבי כסה (מנהל מכון לייעוץ כלכלי ,בנו של מזכ"ל מפא"י לשעבר,
יונה כסה) :סיפר לי" :במלחמת השחרור שירתתי במחנה צבאי בנגב ,אליו נהגו לבוא מדי יום
כלבים משוטטים מהסביבה ,כדי לאכול את שאריות האוכל שזרקנו .באחד הימים קיבלנו
הוראה לירות בכלבים ,מחשש שהם נגועים בכלבת .כשהייתי בתורנות התקרבה אלי להקת
כלבים כיוונתי את הרובה ופגעתי באחד מהם .הוא לא נהרג במקום ורק נפצע ,ואז ראיתי
מחזה נוראי .כל הכלבים דלקו אחרי הכלב הפצוע ,התנפלו עליו מכל עבר ,נעצו בו את
שיניהם ,עד אשר המיתו אותו בייסורים נוראים".
את הסיפור הזה סיפר צבי כסה ללוינסון בתקופה בה היה עדיין במלוא כוחו ,אך כשכבר
נראו באופק הסימנים להתלכדות הכוחות שקמו עליו .הוא ביקש להזהירו על המצפה לו ממי
שנראים או מתחזים לידידיו .לוינסון העמיד פנים שהוא מתקשה להאמין לסיפור ,ואינו מקבל
את המסקנות המשתמעות ממנו .הוא אמר לכסה" :אתה משווה אנשים לכלבים?" .אך דומה
כי הסיפור חלחל לתודעתו ,והשתלב בתמונת העולם הפנימית שלו .תמונה רווית פחדים
קמאיים .באורח מקרי – ואולי אין זה מקרה – חזר המוטיב הזה בסיפור שהשמיע באוזני
לוינסון ידיד אחר שלו ,יהודה גיל (לשעבר מנכ"ל הבנק לפיתוח התעשייה ,וכיום יו"ר מועצת
המנהלים של המפעלים הפטרוכימיים) .גיל ,שהיה בין הבודדים ששמרו נאמנות ללוינסון עד
יומו האחרון ,סיפר לו על התקופה בה היה לולן בקיבוץ .ראש להקת תרנגולי ההודו נפצע
קלות בראשו .ברגע שחשו בכך התרנגולים האחרים הם איבדו את יראתם מפניו ,התנפלו
עליו ותקעו בו את מקוריהם עד שהמיתוהו .הפעם היה לוינסון במצב רוח שבו היה קרוב יותר
להאמין שהוא הנמשל במשל הזה .הוא אמר לגיל" :אני יודע שאם רק תינתן להם ההזדמנות
הם לא יניחו לי עד שיגמרו אותי סופית" .בדברים שהכתיב לי כמה ימים לפני התאבדותו
(ופורסמו ב"ידיעות אחרונות" לאחר ההתאבדות) נאמר" :אני מרגיש כמו פר בזירה .מכל עבר
תוקעים בי חניתות ,ולא נותר לי אלא לחכות לבעלי הסכינים הארוכות ,עד שיחסלו אותי
סופית".
צריך לקרוא היטב משפט זה ,המלמד הרבה על אישיותו של לוינסון .הדימוי העצמי שלו,
גם בעת שהיה בתהום הייאוש ,לא הייתה של כלב נרדף או של ראש להקת תרנגולים .הוא
דימה עצמו לפר – פצוע ,בודד ,מובס ,אך גם רב עוצמה – שדרושות הרבה חניתות של
הרבה מוגי לב כדי להכניעו ,וברקע קהל המריעים למראה העוצמה הנופלת שדודה.
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דומה שהשילוב הזה של עוצמה וחולשה ,של בטחון עצמי ופחדים ,של חדוות חיים וחרדת
המוות ,ליוו את יעקב לוינסון מאז ילדותו .תמיד הייתה לו תחושה כי ימות צעיר .תחושה זו
באה לו אולי מפני שהמוות היה בן לווייתו מגיל  ,51כשמתה עליו אמו דולי ממחלת לב קשה,
והיא בת  28בלבד .גם האב ,גרשום לוינסון ,מת בגיל צעיר יחסית ,61 ,גם הוא ממחלת לב.
לוינסון עצמו חלה בילדותו באסטמה ,מחלה שהתקפי קוצר הנשימה שהיא מביאה יוצרים לא
פעם טראומה קשה ותחושה של קץ ההולך ומתקרב.
ההתייחסות למוות מצאה הרבה ביטויים אצל לוינסון – בהיפוכונדרייה ,בנטילה בלתי
מבוקרת של תרופות ,ובשבועות האחרונים לחייו גם בשתייה מופרזת ,באמצעותה כאילו
ביקש להתאבד באטיות .אך יותר מכל באה התייחסות זו לידי ביטוי בהתעניינות אובססיבית
בנושאי השואה ,בתחושותיהם ובתגובותיהם של האנשים שהיו בה.
רבים מבני משפחתו של האב ,גרשום לוינסון ,הושמדו בשואה ,ביניהם בני משפחת אחות
האב ,הלה פריבולסקי ,שמצאו את מותם בגטו לודז' .ממשפחה זו נותר רק בן אחד ,נתק
(נתן) פריבולסקי ,המבוגר בכמה שנים מיעקב לוינסון .לאחר המלחמה הוא נע ונד באירופה
ועסק במלאכות בזויות .בראשית  5864פגש בו לוינסון בפעם הראשונה ,בעת שביקר בפריז.
המפגש הזה עם בן דוד ,שהיה כאילו בן דמותו ,זעזע את לוינסון.
במכתב לרעיה נורית הוא נתן ביטוי לזעזוע זה" :פגשתי בנתק .התחתן שנית לפני חודשיים
ועוסק באותו הביזנס .ניסה להתאבד .כתב ספר וישלח לי אותו .אני מזועזע .מיד אחרי זה
לקח אותי אל כל פריז המושחתת .לא ראינו אמנם שום עירום או איזה דבר כזה ,אבל ראינו
מעשני חשיש ,רועי זונות ,מארגני לסביות .זוועה ,בחילה ,מדהים בתפלות ובחוסר העניין.
הידרדרות חסרת טעם ,אולם כל זה כלום לעומת העובדה שידידם של כל אלה (בכך בעצם
כל המזעזע) הוא במובן מסוים עצמי ובשרי ,בן דודי פליט השואה ,ילד טיפוחים יחידי
למשפחתו שהושמדה כולה ,בעל ידיעות (מצטט מניטשה ,שופנהאואר) ,שולט בשפות,
אינטליגנטי להפליא ובעל קסם רב .ובמה הוא עוסק? איזה משברים הוא עובר ,ומהי תוחלת
חייו? – שותה ומשתטה .החמור מכל – איני יכול לעשות למענו דבר".
נושא השואה עלה בשיחות הרבות שקיים יעקב לוינסון עם הרעייה נורית .לא פעם שאל
את עצמו מה החזיק את האנשים בתנאים הנוראים של מחנות ההשמדה והגטאות .מה נתן
להם את הכוח לרצות ולהמשיך לחיות ולהיאבק .מסקנתו הייתה לא פעם כי התקווה היא
שהייתה הדבק המלכד ,היא הייתה ניצוץ החיים ,היא נתנה את הכוח להמשיך ולשרוד ,בתוך
התופת וגם לאחריה .הוא אף פעם לא הגדיר למה התכוון באמרו "התקווה" ,ודומה כי ניסה
לברוח מכך .בתוככי לבו אולי לא היה משוכנע שהיה בסיס לתקווה .מדבריו ניתן היה להבין
שב"התקווה" הוא מתכוון לעתיד טוב יותר ,לאור הממתין בקצה המנהרה,
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לאמונה היסודית שסופו של הטוב לנצח.
האם אכן הייתה זו אמונתו הפנימית העמוקה? האם היה משוכנע בכך? במילים אחרות:
האם היסוד האופטימי שבחייו ,שבא לידי ביטוי בשירה בציבור ,בנגינה באקורדיון ובפסנתר,
באחוות חברים ,גבר על היסוד הפסימי של ראייה מפוקחת של המציאות כפי שהיא?
דומה שמהלך חייו מעיד על מלחמה בלתי פוסקת בין שני האלמנטים הללו – האופטימיות
שבאמונה ובתקווה ,מול הפסימיות שבראייה הבלתי משוחדת של המציאות .מכתבו על
המפגש עם נתק נותן ביטוי לזעזוע שחל בו כשעמד מול פני הסיאוב והסחי שנתק חי בו .האם
זו התקווה שבשלה כדאי היה לעבור את גיהינום ההשמדה? האם זה העתיד הממתין
לסובלים ולמאמינים?
בשבועות האחרונים לחייו הרבה יעקב לוינסון לדבר על השואה והזכיר את נתק .מספרת
נורית" :מוויכוחים שהיו בינינו במרוצת השנים בנושא השואה אני הייתי דווקא זו שהצדיקה
את אלה שראו בהתאבדות פתרון ,לאחר שאיבדו את הכוח להתמודד .אך הוא היה משיב לי
'תמיד יש תקווה' .בימים האחרונים לחייו ,כשראיתי שהוא הולך ומאבד את השביבים
האחרונים של התקווה ,הזכרתי לו מה אמר תמיד על התקווה ,ככוח שהחזיק את האנשים
בשואה .הוא לא איבד את התקווה שצדקתו תצא לאור וכי תוכח חפותו .הוא היה בטוח בכך,
אך הוא איבד את התקווה שאפשר להימנע משקיעה ברפש ,וזה היה הדבר הנורא ביותר
בעיניו .כשהצבעתי על הילדים ואמרתי לו שהם התקווה שלנו הוא השיב לי" :את שוב עובדת
עלי".
הביטוי הבולט לאובדן התקווה בשבועות האחרונים לחייו הייתה הבטלה שכפה על עצמו.
בשביל אדם פעיל כיעקב לוינסון הייתה הבטלה כשלעצמה סוג של התאבדות .סיפר יורם
רוזנפלד ,שנמנה עם מקורביו של לוינסון בחברת אמפל וקיבל מידיו את ניהול חברת
יו.אס.אי" :.בחודשים האחרונים הוא לא עבד .ישב בבית ולא עשה כלום .המהפך הזה
באורחות חייו עורר חרדה בקרב חברים .באותה תקופה התחיל פתאום לדבר על העבר ,על
ההיסטוריה של הבנק ועל תנועת העבודה .נבהלתי .אדם שתמיד היה עסוק בתוכניות לעתיד,
מדבר על העבר .באחת מאותן שיחות הזכיר את פנחס לבון עוד מבית אבא ,והוא דיבר עליו
מתוך קירבה נפשית והזדהות עמוקה .למרות שחלפו שנים רבות מאז הודח לבון הוא הביע
על כך צער ,כאילו זה קרה אתמול .הוא גם דיבר הרבה על מוסה חריף ,ידידו הקרוב משך
שנים ,שנספה בתאונת דרכים .מאז מותו של מוסה הוא הניח את תמונתו על שולחן עבודתו
בלשכה והעניק לתמונה זו יחס פולחני .אולי אין זה מקרה שמותו של מוסה חריף ופרשת
לוינסון הצטלבו באותה תקופה".
אכן ,אין זה מקרה .דומה כי באישיותו של מוסה חריף התגלמה תקוותו של יעקב לוינסון
לעתיד טוב יותר ,לשיקומה של תנועת העבודה ולבניית חברה מתוקנת .מותו של מוסה
בטרם עת ,היה אחד הגורמים ,אם לא המרכזי ,לאובדן
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התקווה של יעקב לוינסון .מוסה חריף נולד בפולין ב ,5822-עלה ארצה בעודו תינוק בן שנה,
גדל בירושלים והתחנך בבית החינוך לילדי עובדים על שם ארלוזורוב .הוא היה חבר בתנועה
המאוחדת ,שירת בנח"ל ואחרי שחרורו מהצבא הצטרף לקיבוץ צרעה שליד בית שמש.
בקיבוצו היה פועל בניין ומגדל כותנה .לאחר מכן יצא ללמוד אדריכלות ,הצטיין במקצוע זה
ותכנן שורה של ישובים ברמת הגולן ,בבקעה ובערבה .כוכבו הפוליטי של חריף דרך
כששמשה של תנועת העבודה החלה לשקוע .ב 5846-התמנה למזכ"ל איחוד הקבוצות
והקיבוצים ,ועד מהרה קנה לעצמו עמדת כוח והשפעה .הצירוף הזה של איש קיבוץ ,בן הארץ
בכל רמ"ח איבריו ,כושר ארגון ומנהיגות טבעית ,כושר דיבור ויכולת אינטלקטואלית ,סלל את
דרכו של חריף לצמרת התנועה והמדינה.
על הקשר המיוחד בין מוסה חריף ליעקב לוינסון עוד יסופר .לענייננו כאן חשובה העובדה
שמוסה חריף שימש ליעקב לוינסון לא רק מקור לתקווה ולאמונה אלא גם היה לו לפה.
מבחינות רבות היה מוסה חריף היפוכו הגמור של לוינסון .התקשורת אהבה אותו ,זרקורי
הטלוויזיה שזפו אותו ,הוא חש בנוח כשדיבר אל ההמונים ,ואלה השיבו לו חיבה .מוסה יכול
היה להיות הגשר בין עולמו המופנם של לוינסון לבין העולם החיצון ,להיות הנקודה
הארכימדית עליה יכול היה לוינסון להישען ובאמצעותה לתת ביטוי פוליטי לכישרונותיו
ולרעיונותיו .וכשאיבד את נקודת המשען הזו כאילו איבד את ביטחונו העצמי.
על יחסו של לוינסון לחריף ניתן ללמוד מדבריו באזכרתו .וכך אמר לוינסון:
"פנים רבות לכאב .אין הוא בבחינת תחושה שניתן למנות את מרכיביה באופן רציונלי
בקלות .התוגה צובטת ומנקרת ,ותחושת הפרידה הנצחית גולשת אל מעבר ליגון האישי
הנורא ,על אובדן רע שאין לו תחליף ,עד שכמעט לא ניתן לבטאה .תחושת הפרידה
המכאיבה שזורה במכלול מורכב של השקפת עולם ,של חלום לאומי וחברתי ,של זיכרונות
ואירועים ,של כמיהות ,הישגים ,של אהבות ואכזבות .לבטים .ואין לדבר סוף .בן הארץ הזאת
היה מוסה ,ורבות דובר וידובר בסגולותיו השונות במישור האנושי והתנועתי-לאומי .כאשר
נודע דבר הילקחו הפתאומי והבלתי נקלט נאמר כי מוסה היווה תקווה גדולה שאבדה .במה
זכה מוסה לאמירה זו? האם רק בשל יכולתו לשלב במעשי היום יום את מאור הפנים והיחס
האנושי הבלתי אמצעי ,האם רק בשל יכולת הפעילות המקרינה שלו? ...בן הארץ הזו היה
מוסה ,ואחד המעטים אשר דבקו לחלוטין ברעיון הבסיסי של בניה ,תוך הזדהות שלמה עם
מלוא מהותו המסובכת והיומרנית ... .לא כל יודעיו הבינו תופעה בלתי שכיחה זו ,אולם כמעט
הכול חשו במעורפל בקיומה .כמעט כולם חשו כי מזיגה כה דרושה זו הייתה יצוקה
בהליכותיו ,בשיקול דעתו ובמאבקיו .אולי מיזוג מפליא זה של נועם הליכות ,המשובץ בתכנים
עמוקים ,הביאו כל כך הרבה אנשים לאהוב אותו כל כך.
"בן הארץ הזו היה מוסה ועולם מושגיו והווייתו היו שלובים בעשייה הציונית
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האמיתית אשר התחוללה בה לידתו .התבגרותו וצמיחתו התחוללו מתוך עיצוב של לשון,
שירה ,פיוט ,הלכי נפש ,ונכסים גשמיים גם יחד.
"את מוסה הכרתי לפני שנים לא מועטות ,כאשר בא להחליפני בתפקיד המזכיר הכללי של
התנועה המאוחדת .ככל שעבדתי עם אנשים רבים ושונים במסילות שונות של פעילות – לא
עלה בידי להיתקל ברמת הזדהות אישית יסודית ,כפי שהצמיחה היכרות זו .הייתה זו מסכת
יחסים שנבעה לא רק מרקע הצמיחה הדומה ,אלא משימוש נדיר ברגש ,תוך רתימתו לאתגר
האינטלקטואלי המתמיד ולמושגי יסוד ועקרונות הנוגעים לחיי אדם וחברה ,ולמושגי מהות
העשייה בישראל .אינני יכול על כן לפרוט למילים את תחושת האסון במישור האישי".
"פנים רבות לכאב ורבות השאלות מאשר התשובות ,היש יודע למי ולמה אנו סופדים
בליבנו? היצמחו אישים אשר רקמת מאווייהם תדמה לזו אשר לקח עימו מוסה? הירתמו
רקמה זו לאתגר לו רתם מוסה את מסכת נפשו הנדירה? ...טרי מדי הפצע מכדי להשיב".
את התשובה נתן יעקב לוינסון שנה לאחר שאמר דברים אלה .במכתב הפרידה שלו כתב:
"מתברר עכשיו שאני חי בעולם שחלף .כל אלה ששיתפו פעולה במסכת הבניה הגדולה
מתוך כורח והעמדת פנים ,הגיחו בהדרגה והציגו בפני מציאות שאין מי שישנה אותה
והמעוררת פלצות".
מול פני עולם חדש ומפלצתי לא מצא יעקב לוינסון כוח לעמוד .כמו החוף בשיר האהוב של
נתן יונתן ,הוא חש עצמו לאחר מות מוסה חריף נטוש ובלי כוחות .ואין זה מקרה שביקש
להיקבר בצרעה ליד קברו של מוסה .לאחר מותו נמצא בין חפציו האישיים טלאי צהוב,
שיהודים נשאו על בגדם בגטאות .מניין הגיע אליו הטלאי הזה ,מדוע שמר עליו כל השנים?
הוא לא סיפר על כך לאיש .אפשר רק לשער שקיבל את הטלאי הצהוב מנתק ,בעת פגישתם
בפריז ,ובשנים שהחזיק בו סימל זה בעיניו את התקווה שמכוחה שרדו רבים בשואה.
כשאיבד את התקווה ,כשנתברר שאין עוד למה לקוות ,כיוון את האקדח לרקתו .נפלאות דרכי
הגורל וסמליו .ימים ספורים לאחר שלוינסון נטל את נפשו בכפו ,מת בפריז מהתקף לב בן
דודו ,נתק פריבולסקי .אותו נתק ,שגילם בעצם אישיותו וצורת קיומו את חוסר התוחלת
שבחיים נטולי תקווה.

פרק שני

האם
"אמי ,למה עזבתיני לבדי
ואני לא צעדתי אחרייך".

(מתוך יומנו של יעקב לוינסון :שיר שנכתב כמה ימים לאחר מות אמו)
מותה של אמו ,דולי ,ב 34-במרץ  ,5842היה מאורע טראומטי שהטביע את חותמו על הילד
בן העשר וחצי ,והיה גורם מרכזי בעיצוב עולמו הנפשי והמורכב .שלושה ימים לאחר מותה
חיבר שיר שבו כאילו ניבא את הבדידות הצפויה לו בעולם מנוכר ,שאין בו אהבת אם .בשיר
נאמר" :עברו שנים – שנים עברו – ולא ידיד לי – ומכר – אך בסתר – שם אצפינה – תמונה
של אמא – תמונה מהעבר".
בשירים אחרים מאותה תקופה נתן ביטוי לתחושת אשמה ,שליוותה אותו כנראה שנים
רבות .כך הוא כותב בשיר ,שתאריך חיבורו המדויק אינו ידוע" :את חייה היא – הקריבה על –
מזבח חייו – של בנה ...בן היה לה – בן יחיד – לא ידע לאהבה – הרגיזה – הקשיח – עורף
וכך – לשאול הוא הורידה".
דבורה לבית פינקלשטיין ,שכל אוהביה כינו אותה דרך חיבה "דולי" ,עלתה ארצה מרוסיה
לאחר המהפכה ,עם אחותה לאה (לולה) .היא הייתה אישה יפה ועדינת נפש ,בעלת
כישרונות אמנותיים מגוונים שבאו לידי ביטוי בנגינה ,בשירה ובציור.
זמן מה לאחר עלייתה הכירה את ישה ולקובסקי ,צעיר בן גילה שאף הוא עלה מרוסיה,
והשניים החליטו להינשא .הנישואין לא עלו יפה ,אולי בשל אי
32
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התאמה ,אולי משום שלא הצליחו להביא ילד לעולם .השאיפה לילד משלה מילאה את כל
ישותה של דולי ,והיו אז שהשוו אותה לרחל המשוררת ,שנתנה ביטוי פיוטי נוגע ללב
לכמיהתה חסרת הסיכוי לילד ("בן לו היה לי – ילד קטן – שחור תלתלים") .גם אחותה של
דולי ,לולה ,שנישאה למשה קופצ'ובסקי ,הייתה חשוכת ילדים ,וסבלה רבות ממחלתו של
בעלה ,שהיה מרותק במשך שנים למיטתו.
החיים בחברתו של אדם שעימו לא מצאה שפה משותפת ,הרגשת הבדידות והעריריות,
האווירה הקשה שהשרתה עליה אחותה בשל מחלת גיסה – כל אלה השרו על דולי דיכאון
ומרירות .קומתה התמירה של הצעירה העדינה והשברירית כאילו שחה תחת עומס החיים.
בראשית שנות השלושים חל מפנה בחייה של דולי ולקובסקי .היא הכירה את גרשום
לוינסון ולפתע זרח האור בחייה .ההיכרות בין השניים הולידה אהבה ממבט ראשון ,והיה
ברור שאין זה אלא עניין של זמן עד שדולי תתגרש מבעלה ותינשא לגרשום.
גרשום לוינסון עלה ארצה בראשית שנות השלושים מן העיר לודז' שבפולין .אותה עיר
ממנה בא גיסה של דולי ,משה קופצ'ובסקי ,שהכיר את לוינסון .גרשום היה בן למשפחה
ציונית מסורה ,ואחיו (שעלה ארצה כמה שנים אחריו) היה המשורר ,הסופר וההיסטוריון
הנודע אברהם לוינסון ,שמסותיו ויצירותיו זכו להערכה ולהד .זמן מה לאחר עלייתו ארצה
נתמנה גרשום לוינסון לגזבר הוועד הפועל של ההסתדרות ,ובעת שכיהן בתפקיד זה הכיר
את דולי.
מכריהם של השניים לא הבינו מה מצאו זה בזו ,נוכח הניגודים הרבים באופיים .מה משך
את דולי ,השרויה בד' אמות של ספרות ומוזיקה ,ואשר  -כמאמר רחל המשוררת  -חיה
בעולם צר כעולם נמלה ,לגרשום לוינסון ,איש התנועה בכל רמ"ח איבריו? לגרשום היו ככל
הנראה רק נטיות מסוימות ומוגבלות לאמנות .לעומת זאת הצטיין בנטייה מוגזמת לסדר
ולניקיון ,ביכולת ארגונית ובכושר ביטוי בכתב .הייתה בו גם רגישות אנושית רבה ונכונות
חסרת לאות לעזור לזולת .כשהכיר את דולי החל לחזר אחריה נמרצות .אך היא – אף
שידעה כי אין עוד טעם להמשיך בנישואיה לישה ולקובסקי – נמנעה מלקשור קשר של ממש
עם גרשום בטרם תתגרש .זמן קצר לאחר שקיבלה דולי את הגט מבעלה ,נישאה לגרשום
לוינסון ,וב 4-באוגוסט  5823נולד הבן ,יעקב.
כבר בילדותו ניכר היה ביעקב לוינסון שירש את התכונות המנוגדות של אביו ואמו .מן האם
ספג את הרגישות הרבה ואת הנטייה לפיוט ולאמנות .מן האב ירש כושר ארגון וסדר .תכונות
מנוגדות אלה באות לידי ביטוי במסמכים שנותרו מילדותו המוקדמת ואשר אותם טרח לשמור
שנים רבות .על רגישותו ניתן ללמוד מחיבור שכתב בכיתה ג' ,בבית הספר "הכרמל" .וכך
נאמר בחיבור ,שכותרתו היא "בשדה"" :יצאנו לשדה .שם ישב חילל הרועה .הוא חילל
מנגינות כה עצובות ,עד כי עינינו הזילו דמעות .ואם כי מעודי לא בכיתי ,הוכרעתי עתה ומעיני
נשרה דמעה חמה" .ואילו במסמך שנכתב כנראה שנתיים
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קודם לכן (זאת ניתן להסיק מן הכתב) ,רשם לוינסון הקטן תפריט מדויק לבני הבית" :ארוחת
בוקר – גבינה עם שמנת; ארוחת צהרים :דגים עם תפוחי אדמה עם סולת; ארוחת ערב:
גבינה עם שמנת ותה וחביתה וסולת".
לאחר מותו של יעקב לוינסון עטו גרפולוגים רבים לנתח את כתב היד של מכתב
ההתאבדות .בצד דברי הבל רבים שנאמרו על כתב היד היו גם כמה דברי טעם ,שהפליאו
לקלוע לאופיו של האיש .וכך ניתח הגרפולוג יצחק פרי את אופיו של יעקב לוינסון" :בעל
התמצאות בתחומים רבים ומגוונים ,ובכולם יורד לעומקם של דברים ,יסודי וממצה ,שונא את
השטחיות .בעל תושייה וכושר אלתור גבוהים ,ובפעילותו יכול להסתמך על כך ,לא פחות
מאשר על תכנון מוקדם או בדיקת הפרטים מראש .בעל כושר שיפוט גבוה ,יכולת הבחנה
גבוהה בין עיקר לתפל ,אך עם זאת אין אפילו פרט קטן אחד נעלם מעיניו .בעל יכולת יצירה
גבוהה ,ביצועיסט של ממש עם מקוריות גבוהה .גישתו תכליתית ,קונסטרוקטיבית ,בעל כושר
טכני גבוה .יש אצלו רגישות לצלילים ולמוסיקה".
למקרא המכתבים ,החיבורים ,הפתקים והשירים הרבים שיעקב לוינסון שמר מילדותו,
מצטיירת תמונה של ילד שידע אך מעט ימי אושר .כבר מגיל צעיר סבל ממחלת הקצרת ,ולא
פחות מכך סבל ממחלותיהם של יתר בני המשפחה ,ובראש ובראשונה ממחלתה של האם.
בפתק שכתב בכיתה א' או ב' ,ואשר צורף ל"שנה טובה" מעוטרת בציורי פרחים ,כותב יעקב
לוינסון הקטן" :לבני ביתי היקרים ,שנת בריאות".
על מחלתו וסבלו מספרת פניה שולקיס ,אמו של איש הטלוויזיה דן שילון ,שהתגוררה
בשכנות לבית לוינסון" :יעקב'לה ,כך קראנו ליעקב לוינסון בילדותו ,סבל מהתקפי קצרת
לעתים מזומנות .פעמים רבות נלקח לבית החולים לצורך אשפוז וטיפול מונע .האוויר הלח
בשיכון שבו גרנו ,בסמוך לשפת הים ,לא היה טוב לבריאותו .אבל האב ,גרשום ,העדיף
להמשיך ולגור בסמוך לחבריו בצמרת ההסתדרות"( .גרשום ודולי לוינסון התגוררו ב"מעונות
עובדים" ,שיכון של בתים חד קומתיים שנבנה באזור שבו נמצא כיום חלקו הצפוני של רחוב
הירקון .בשיכון זה התגוררו רבים מעובדי ההסתדרות .משפחת לוינסון גרה בבית מספר
 .326מנהל קרן הגמלאות המרכזית ,שלמה שולקיס ורעייתו פניה ,התגוררו בבית מספר
 .323בתווך התגוררה משפחתו של שמחה אבן זוהר ,שהיה אז מזכיר בוועד הפועל ולימים
התמנה למנהל האופרה הישראלית).
אווירת בתי החולים ,ריחות כלורופורם ותרופות למיניהן ,ליוו את יעקב לוינסון לאורך כל
ילדותו .לא רק בגלל מחלת הקצרת שלו ,אלא גם בשל מחלותיהם של יתר בני המשפחה.
אמו לקתה במחלת לב זמן לא רב לאחר לידתו ,ומחלתה הלכה והחריפה .בשנים האחרונות
לחייה הייתה רתוקה למיטתה ולא הייתה מסוגלת לטפל בבנה .הדוד משה (בעלה של אחות
האם) היה חולה תקופה ממושכת ומת ב ,5841-כשיעקב לוינסון היה בן שמונה .אחי האב,
אברהם לוינסון ,שעלה ארצה כשיעקב היה בן ארבע ,היה גם הוא חולני וסבל קשות עד שמת
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ב .5811-וכפי שכבר סופר גם האב גרשום ,היה חולה לב כרוני בשנות חייו האחרונות.
על אווירת החרדה בה הייתה שרויה האם בשל מחלתה ,ניתן ללמוד משיר שכתבה ב36-
בפברואר  ,5824כשש שנים לפני מותה.
"שיר של אם"
"שירים כתבתי
עמוק אהבתי
הרבה עברתי
והנה עייפתי
ומה נשאר לי בחיים
ילד קטן חביב ,נעים
והוא הכול בשביל לבי
והוא הכול בשביל נפשי
ואם אחיה עוד
ואם אזכה עוד
לראותו בהתפתחותו
ואם אוהב אותו עוד
אולי אכתוב עוד
זה רק אותו
ובשבילו".
כשכתבה דולי את השיר הזה עדיין הייתה מסוגלת לטפל בבנה ולקחת אותו לטיולים
בפארק רמת גני ,שאווירו הצח היה טוב לבריאותו של הילד .בצילומים מאותה תקופה נראה
יעקב'לה ילד ערני וחייכן .אפו הרחב וגופו המוארך מצביעים על דמיון רב לאביו .אך כמה תווי
פנים ,במיוחד העצבות שבעיניו ,מזכירים את דמותה של האם.
באותה תקופה נהג האב לשלוח את אשתו ואת בנו להחלמה בבית הכרם .על חרדתו
ודאגתו של גרשום לוינסון לאשתו ניתן ללמוד מן המכתב הבא שכתב לבנו:
"יעקב'לה יקירי,
הנני כותב לך מכתב מיוחד .אני רוצה לדעת אם אתה ילד טוב .העיקר בשבילי שתשמע
בקולה של אמא ותמלא כל מה שאמא אומרת ומבקשת אותך .אין לך ידיד וחבר טוב יותר
ויקר מאמא .תזכור זאת היטב .אני קונה בשבילך אלבום פרסים חדש .אם אמא תכתוב לי כי
הייתה (כך במקור.
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כתיבתו של האב ,אף שהייתה רהוטה ,משובשת לעתים בשגיאות כתיב ,מגרעת שגם יעקב
לוינסון סבל ממנה – א.א ).ילד טוב אביא את האלבום יחד עם התמונות המודבקות לבית
הכרם .אספתי הרבה תמונות חדשות בשבילך .מה שלומך חביב'לע? האם אתה הולך כל יום
לתנובה לפי בקשת אמא? שמעתי כי כל הכלבים בבית הכרם מפחדים ממך ,הנכון הדבר?
מה אתה צוחק עם האף הקטן (לא רחב) שלך? ועוד שמעתי כי אתה מתפשט בעצמך
ומתלבש בעצמך ,מסדר יפה את מיטתך – פשוט בחור כארז"...
שלך,
אביך גרשום"
בצילומים מתקופה מאוחרת יותר שוב לא נראים החיוכים על פניו של הילד .מכאן ואילך
שורות עליהם העצבות והרצינות המשוות לו מראה מבוגר בהרבה מגילו.
בהיותו בן שמונה נפלה האם למשכב ועד מותה כמעט שלא קמה ממיטתה .הדודה לולה,
שהתאלמנה זמן מה קודם לכן ,באה לסעוד את אחותה הרתוקה למיטתה ולסייע בגידול
הילד ובחינוכו .פעמים רבות נטלה את הילד לנסיעות מחוץ לעיר ,בעיקר לבית ההבראה
שבמעלה החמישה בדרך לירושלים.
בספטמבר  ,5841לאחר ההפצצה האיטלקית הגדולה על תל אביב (בה נספו  554איש)
שלחו רבים מתושבי העיר את ילדיהם לישובים המרוחקים ממוקד הסכנה .גם יעקב'לה היה
בין הילדים הללו .חילופי המכתבים בינו לבין הוריו מאותה תקופה מהווים ראי למה
שהתרחש בנפשו וליחסים בינו לבין אביו ואמו.
כתב האב" :היום קיבלנו את מכתבך השני ,לפי הכתובת של הוועד הפועל .אי אפשר לומר
שאתה כותב מכתבים מאד ארוכים .קצת קשה .אולם מתאר אנכי לעצמי יפה כי ישנם גם
מכתבים מאד מאד ארוכים ,אלא שהם נשארים בדמיונך .לו יכולתי לפענח ולקרוא את כל
מחשבותיך ,היה בוודאי מתגלה לפני סרט נפלא ומצוין .אולם רואה אני מרחוק כמה מעשים
טובים שלך ,אשר אינני מתלהב מהם ביותר .ואחד המעשים הוא אופן וצורת האכילה.
כשהנני נזכר למשל כי בשבילך האכילה נהפכה למקור פרנסה ,הרי אני בא בטענה לאמא,
למה היא מקבלת ממני כסף לאוכל ,במקום לשלם לי בעד המאכלים שאמא מבשלת ואני
מתוך רעב אנוס לאכול אותם? הנני שואל אותך :איפה הצדק והיושר? אמא כל הימים שואלת
אותי איך אתה נראה ,אם אתה ילד טוב ,אם אתה מקיים את כל מה שלולה אומרת לך ,אם
אינך מכביד על לולה – ואני מתקשה לענות .אולם תקוה אנוכי כי יש לך די שכל בכדי להבין
שאתה צריך להקל על לולה ולשמוע אותה .הרי אתה כבר בכיתה ה' וזה מחייב אפילו את
השובב הכי גדול בעולם".
ובמכתב מתקופה אחרת כתב יעקב לוינסון להוריו" :שלום לכם אמא'לה ואבא'לה יקרים,
במכתבי הקודם כתבתי שפה קצת קריר .יום חמישי היה קריר,

39

אריה אבנרי

כן .היום אפשר להשתגע מחום .חתולון – בקיצור נשאר נחמד כמו שהיה .נדמה לי אפילו
יותר משהיה .מתי כבר תבואו הנה? מה נשמע בתל אביב? מדוע לא שלחו לי את הצילום?...
שלכם באהבה ונאמנות בנכם יעקב".
באותה תקופה היה הילד שרוי ככל הנראה באווירה אופטימית ,שבאה לביטוי בחוש הומור
דק .למכתב זה צירף ציור של חתול ולידו כתב" :החתול מתנועע כל הזמן לכן קשה לציירו
והציור לא מצליח".
בתשובה למכתב זה כתב האב באותה נימה בדוחה" :לפי מכתבך הקצר הבינותי כי הרבה
זמן חופשי אין לך .כנראה החתול בולע לא מעט מזמנך .ועוד נודע לי ממכתבך כי תאבונך
ברוך השם .זה חשוב מאד ,כי איך אפשר להבריא ולאסוף כוח ללימודים ,אם התיאבון יהיה
ממך הלאה? חבל רק שהפרח אשר ציירת במכתבך דומה למפלצת או לאיזה יצור
שהאנושות טרם מצאה אותו .כמובן טרם חקרה אותו .ברצוני לקוות כי אתה ילד טוב ,מתנהג
יפה ,שומע בקול לולה ובדרך כלל מתנהג לא כמו בבית הספר ,ולפיכך אני לוחץ את ידך
ומודה לך בעד שיקול דעתך".
ובאחד ממכתביה של האם נאמר" :יעקב'לה שלי .אי אפשר לומר שאתה כותב מכתבים כל
כך .מדוע דווקא לפי הכתובת של הוועד הפועל? הרי אני נמצאת בבית .רוצה אני כבר לראות
אותך מאד .תכתוב לי מה להביא לך .תהיה בריא וחזק ותשמע בקול לולה .אני מנשקת
ומחבקת אותך חזק .אמך דולי".
מאוחר יותר הורע מצב בריאותה של האם ,ומכאן ואילך הייתה מחלתה הגורם שקבע את
הליכות הבית .בתה של רבקה אבן זוהר ,גינה גלי (כיום חברת משק מעין ברוך) שהייתה
חברת ילדות של יעקב לוינסון ,מספרת על אותה תקופה" :יעקב'לה היה ילד שהתכונה
הבולטת ביותר שלו הייתה הרצינות .ידענו שהוא חולה באסטמה ,אבל הוא הצליח להסתיר
את מגבלותיו ובכוח הרצון העז שלו הצליח להתמודד עם ילדים שכושרם הגופני עלה על שלו.
אך מדי פעם היו לו התפרצויות זעם .הבנו כי נבעו ממה שקורה אצלו בבית .אמא שלו הייתה
חולה וזה מילא את כל עולמו .הוא שמר עליה מכל משמר ,ודרש במפגיע ,לעתים בכפייתיות,
מילדים בסביבה שלא להרעיש ולא להטריד את מנוחתה .הוא נמנע מלהזמין חברים הביתה,
והמשפט השגור בפיו היה 'אמא שלי חולה'".
האוויר הלח ,בגלל הקרבה לים ,הכביד מאוד על האם ,ובסופו של דבר נאלצה המשפחה
לעקור מביתה לדירה אחרת ,ברחוב אחד העם  ,529לא הרחק מביתה של לולה .למיקומו
של הבית היה יתרון נוסף – קירבתו לבית הוועד הפועל הישן של ההסתדרות (ברחוב אלנבי,
במקום בו שוכן כיום בית הסנה) .האב היה עסוק שעות רבות בבית הוועד הפועל ,ולא היה
מצליח לבוא הביתה אלא לפרקי זמן קצרים .קרבת הבית למקום עבודתו הקלה מעט עליו
ועל המשפחה.
מיכאל (מיקי) גרינשפן ,כיום בעל חברה לכלים מוזיקליים ,גר אז בשכנות
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לבית משפחת לוינסון וגם למד בכיתה עם יעקב לוינסון בבית ספר הכרמל .הוא זוכר היטב
את ביקוריו בבית משפחת לוינסון .האם הייתה משתדלת ,למרות מחלתה הקשה ,לשמור על
ניקיון הבית ולהקפיד על לבושה ועל לבושו של הילד .אך היא הלכה ודעכה .בשנה האחרונה
לחייה לא הייתה מסוגלת עוד להעמיד פנים ,והייתה רתוקה למיטתה .באותה תקופה נהג
יעקב לוינסון להנעים את זמנה בפריטה על הפסנתר .הוא ידע לפרוט בכישרון רב למרות
שמעולם לא למד לקרוא תווים( .כישרונו המוזיקלי בא לידי ביטוי בנגינה על שורה של כלים.
תמיד הפליא את שומעיו בכושר הביצוע שלו ,והוא אף חיבר מנגינות רבות) .יעקב לוינסון
היה משמח את לב אמו גם בהציגו בפניה ציורים שצייר במכון אבני ,בו למד עם מיקי
גרינשפן.
אחר האירועים שנחרתו היטב בזיכרונו של מיקי גרינשפן מאותה תקופה היה הירצחו של
מפקד הלח"י אברהם שטרן (יאיר) .יאיר נרצח ב 53-בפברואר  5843בחדר בו הסתתר
ברחוב התחנה בתל אביב .כשנמסרה על כך הידיעה ברדיו שיחקו מיקי ויעקב בחצר .הם
שמעו את ההודעה ואת תגובות השמחה של בני הבית .לימים עתיד יעקב לוינסון לשאת
לאישה את נורית ,שאביה יצחק צלניק היה מראשי לח"י.
פעילותו הציבורית של האב הביאה לביתם שורה של אישי ציבור מצמרת תנועת הפועלים.
בין אלה שפקדו לעתים את הבית היו דוד בן גוריון ,פנחס לבון ,יוסף שפרינצק ,דוד רמז ,זלמן
ארן ואחרים .פעם העיר שפרינצק נמוך הקומה ליעקב לוינסון" :אתה פעם תהיה אדם גדול"
הילד חשב ששפרינצק מתכוון לכך שהוא יהיה גבה קומה ,אך שפרינצק תיקן עצמו והבהיר:
"אתה מבית טוב ותגיע רחוק בכל מקצוע שתבחר בו".
באותם ימים סבר יעקב לוינסון כי יבחר במקצוע הרפואה .מחלתו שלו  ,ויותר מזה מחלתה
של האם ,גרמו לכך שהתעניינותו וידיעותיו ברפואה היו הרבה מעל ומעבר לאלה של ילד
בגילו .גם בבגרותו המשיך להתעניין ברפואה ,ובדרכו היסודית הגיע בתחום זה לרמת ידיעות
שהדהימה לא פעם רופאים שטיפלו בו .אחד מידידיו הקרובים עד ימיו האחרונים היה ד"ר דני
אשכול ,מומחה למחלות לב וריאה .יעקב לוינסון נעזר בו רבות ואף שלח אליו ידידים ובני
משפחה .פגישתו האחרונה עם הרופא הייתה כשבועיים לפני מותו .הבן הבכור ,גרשום (גרי)
סבל מבעיה רפואית ,והאב הסיע אותו לקליניקה של הרופא .גרי עלה אל הרופא ואילו יעקב
לוינסון נשאר במכונית ,ממתין לגמר הבדיקה .ד"ר אשכול התפלא על כך שלוינסון אינו עולה
אליו וירד להחליף עימו כמה מילים .יעקב לוינסון ,שהיה כבר שרוי בדיכאון עמוק ,פטר אותו
בכמה מילים .על אותה פגישה אומר ד"ר אשכול" :כנראה שלא רצה שאראה אותו במצב בו
הוא נתון".
מחלתה של האם עלתה לא אחת בשיחות שקיים לוינסון עם רופאים .הוא ביקש כאילו
לשחזר שוב ושוב את האירועים שקדמו למותה ,להיות בטוח שאין
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בסיס לרגשות האשם שחש ביחס אליה .פעם אמר לו ד"ר אשכול כי בימינו ניתן היה להאריך
את חייה של האם בשיטות טיפול חדישות .אין ספק שכל מהלך חייו של יעקב לוינסון היה
שונה אילו האריכה אמו ימים.
אך האם הלכה ודעכה .הכול ידעו כי קיצה קרב ,פרט לילד ,שאולי עדיין לא הבין ,אולי
הדחיק את רגשותיו וסרב להבין .כאשר בא המוות הייתה זו מהלומה שגרמה לו שיתוק .הוא
לא הגיב בבכי ,לא נתן כמעט ביטוי לכאבו .רק שתק.
דולי מתה במיטתה ,לבושה בבגדי חמודותיה .היא הייתה כה יפה במותה עד שהאב הזמין
צלם כדי לצלם את פני המלאך שלה ,שרק חיוורונם הקל הזכיר כי איננה עוד בין החיים .הילד
עמד בחדר ,הביט באמו המתה בעיניים קרועות וסרב לצאת .כאילו ידע שרק בצאתו מן
החדר יהיה המוות סופי.
בבית הקברות אמר קדיש בקול רועד ,כשהוא נעזר באביו .הייתה זו אחת הפעמים
המעטות בחייו בהן השתתף בטקס דתי .הוא סלד מן הדת ובמובנים רבים היה אתיאיסט.
ביום הלוויה חיבר שיר לזכרה ,אחד משורה ארוכה של שירים בהם נתן ביטוי ליגונו
ולרגשות האשם שפיעמו בו .לשיר זה גם חיבר מנגינה .בימים שלאחר מכן פקד את קיברה
לעתים תכופות .לאחר אחד הביקורים הללו כתב ביומנו" :בפינה מוצלת ונסתרת ,תחת אבן
אפורה ,תשכון אמי ,אמי היקרה האומללה .ובאבן חרת נחרת זכרה לנצח .זכורה את לי אמי
עוד לפני בואך לשכון בקבר ,לפני הפכך לנשמה צחורת כנף .בזיו פנייך עוד אחזה ,כמו
בחלום אשמעה הולם פעמיים .אמי למה עזבתיני לבדי ,ואני לא צעדתי אחרייך .גופך הגא
שוכן מתחת אבן ,מתחת עץ עצמו נופיו ,אבל רוחך עדיין תלווני ,הוא ירגיעני ביגוני כי רב .אמי
לא אשכחך לנצח ,לא אשכחך ולוא תיבש ידי לעד".
יום לאחר מותה של האם כתב יעקב לוינסון צוואה ,שכאילו כתבה לו אמו לפני מותה.
ב"צוואה" נאמר בין היתר:
"מחה דמעה מעל עיניך
אנא בני חדל מבכות
הן לא יועיל זה
לי במאומה
רק יעורר בי דמעות
הן ארוכים הם עוד
חייך ועוד תראה
הרבה חיים בני
אנא עשה זאת למען
אביך חדל מבכות
למעני
אושר וזהב לך לא

רצח אופי

25

אורישה אולם
שלוש עצות לך אנחיל
כי חסר ניסיון אתה
עוד ואת חייך
אך תתחיל
בני אתה הלוא ידעת
עני אנוכי אביון ובביתי
אין לי אמונה כזית
אף כאסימון
הטה אוזניך בני ושמע
שמע נא בני את עצותי
והייתה זו למצער לך".
בעיזבונו של יעקב לוינסון נמצא שיר זה בתוך קובץ שירים שחיבר לאחר מות אמו ,בתוך
קופסה אותה שמר כל השנים .בקופסה נמצא גם תלתל משער ראשה של האם ,אותו נתנה
לו כמזכרת לפני מותה.
כל חייו של יעקב לוינסון נעו בשני מעגלים ,שעליהם כתב בשירי היתמות .המעגל האחד
היה של הצוואה המדומה ,בה ציוותה לו האם "ארוכים הם עוד חייך" .המעגל האחר היה של
"אמי למה עזבתיני לבדי ואני לא צעדתי אחרייך" .דומה כי כאשר הרים את האקדח אל רקתו,
ארבעים ושתיים שנה לאחר שכתב מילים אלה ,ניצח המעגל של "צעדתי אחרייך".

פרק שלישי

היתום
"הכל נטלו ממני ,זולתי לבי ,אשר תמיד
ישאר עמי למען אוכל להגות אהבה אליך"

(פתק שכתבה דודה לולה)559509 ,
מי שמבקש לתהות על חידת אישיותו של יעקב לוינסון ,יוכל אולי למצוא חלק מהתשובה
בתקופה הראשונה שלאחר מות האם .המוות היה הלם .אחריו באה התפרצות רגשות ,בכי,
ביקורים תדירים בקבר האם ,וכתיבת שירים .חברו מיקי גרינשפן מספר" :בזמן הראשון היה
מבקש ממני להילוות אליו לבית העלמין ,שם היה יושב ליד הקבר ,מדבר אל אמו ובוכה .הוא
סרב להשלים עם מותה ונדמה היה שהפצע הזה לעולם לא יגליד".
האם הגליד הפצע הזה אי פעם? את התשובה לקח לוינסון אל קברו .מה שברור הוא
שעשה כל מאמץ להפגין כלפי חוץ כי אין פצע כלל ,כי הוא חזק ואינו זקוק לרחמים .תוך זמן
קצר כאילו חלה בו מטמורפוזה .הילד הרך והעדין ,הרגיל לפינוקי אמו ודודתו ,הפך להיות
נוקשה ,מסוגר ,כמעט אכזרי.
חברו מנוער ,יואל לוביאניקר ,שלימים נמנה עם מקימי ראש הנקרה ,מספר על קבוצת
ילדים שארגן יעקב לוינסון ,ואשר הרבתה במעשי תעלולים .באחד הימים התפתחה תגרה
בין שתי קבוצות .בראש האחת עמד לוינסון ובראש האחרת לוביאניקר" .יעקב לא שלח
אחרים להילחם בשבילו" – מספר לוביאניקר – "הוא לא עמד מהצד ,אלא השתתף בתגרה
באופן אגרסיבי ,ספג מהלומות והכה מכות נמרצות".
23
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התוקפנות שגילה הייתה למורת רוחם של מחנכיו .פעם שקל המדריך בקייטנת כפר
החורש לסלק את לוינסון הביתה .כששמע על כך האב ,מיהר לבוא למקום וביקש מהם:
"תתחשבו בו – האימא שלו מתה והוא מגיב כילד יתום ".הבקשה הזו שכנראה חזרה
ונשנתה בהזדמנויות שונות ,גרמה לכך שיעקב לוינסון זכה למידה גדושה ומופרזת של
סלחנות .דבר זה היה למורת רוחו .הסלחנות כלפיו הדגישה את המצב בו נמצא ,היא חשפה
את מה שרצה להסתיר.
סיפור רב משמעות מאותה תקופה קשור ליחסים בין לוינסון לבין חבריו לכיתה בבית ספר
"הכרמל" .מחנכו ,משה לוי ,קיים שיחה עם התלמידים בתוך שבעת ימי האבל ,מתוך כוונה
להכינם לקראת שובו של התלמיד שהתייתם מאמו .הוא ביקש מן התלמידים להקל עליו,
לנהוג כלפיו בהבנה ולא להציק לו .שיחת הסבר זו הביאה לתוצאה הפוכה .נראה שלוינסון
לא רצה בתווית של "היתום" ,דחה בכעס כל גילוי של רחמים .הדבר התבטא בתוקפנות כלפי
חבריו והתוצאה הייתה חרם כללי שלא ברור מי הטילו על מי ,יעקב לוינסון על חבריו או
להיפך .אך עובדה היא שחרם היה .לפי אחת הגרסאות נמשך החרם ההדדי הזה שלוש
שנים ,ורק בתום כתה ח' ,כשהנערים כתבו זה לזה דברי פרידה בספר הזיכרונות – כמנהג
הימים ההם – חודש הקשר בין לוינסון לבין חבריו .ייתכן מאוד שהסיפור היה מוגזם ושהחרם
לא היה טוטאלי ולא ממושך כל כך ,אך הסיפור אופייני למצבו באותה תקופה.
שתי דמויות הטביעו את חותמן על הילד .דודתו לולה שאותה אהב אהבה רבה ,ואביו
גרשום ,שעשה הכול כדי להקל על בנו ולשקמו ,אך לא הצליח ככל הנראה לפרוץ את
המחסום שהחל הילד לבנות סביב עצמו .במכתבים שכתב אז גרשום לוינסון לבנו מצטיירת
דמות של אב מסור ואוהב .המכתבים כתובים בכתב יד בהיר והחלטי ,המעיד על עוצמת
אישיותו של האיש והם רצופים פרטי פרטים המעידים על הרבה אהבה ,דאגה ותשומת לב.
באחד המכתבים כתב האב" :הצו שלך (הכוונה לצב כמובן ,עוד אחת משגיאות הכתיב של
האב) חי חיי אושר .כל בוקר אני מבקר אותו ורואה אותו בזמן טיולי .הוא מתנהג בשקט,
איננו רוקד ,איננו קופץ ,והולך בכובד ראש .אלא מה? – הוא מלכלך את כל העולם ,יותר
מאשר הוא אוכל ,ואני חושש שהמחלקה הסניטרית של העירייה תצעק חמס עלינו .נו ,היה
בריא ולהתראות ביום ב' .שלך אביך גרשום".
במכתב אחר סיפר האב על כדור פינג פונג שהוא שולח לבנו ,ובמכתב שכתב לאחת
ממדריכותיו של יעקב מבקש ממנה האב לאפשר לבנו לאסוף אבנים כי "הוא מתכנן להיות
גיאולוג" .בעשרות מכתבים אחרים בא לידי ביטוי רצונו של האב להקל על הילד ולמלא את
כל מחסורו ,ממחק וצבעים ועד ספרים ומשחקים.
למרות הדאגה הכנה לבנו ,למרות שאהב אותו אהבה רבה ,הלך ונוצר נתק בין השניים.
הרקע לכך מורכב .ראשיתו בעובדה שהאב ,איש ציבור ,היה עסוק
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רוב הזמן בעבודתו .למרות רצונו לא יכול היה להקדיש מספיק זמן לבנו .אפילו בתקופה שבה
היה הילד זקוק לו ביותר – לאחר מות האם .על תקופה זו מספר מיקי גרינשפן" :מדי פעם
הלכנו לבקר את האב בבית הוועד הפועל של ההסתדרות ,אך הוא היה טרוד כל העת,
ונראה כי הוא משקיע את עצמו בעבודה מעל לכוחותיו ,כדי לשכוח את כאבו".
באחד ממכתביו לבנו כותב גרשום לוינסון" :אצלי אין כל חדש .אני עובד הרבה ועייף מאד.
מחכה ליום חופשה כדי להינפש .אני הולך בבוקר לעבודה ,אוכל במזנון הוועד הפועל את כל
ארוחותיי ושב בערב הביתה עייף ושבור .ברור שחיים אלה אינם קלים בשבילי ,אולם אין לי
ברירה ".הדברים נכתבו ב 58-ביולי  ,5844כשלושה חודשים לפני שנשא האב לאישה את
שושנה ליטוין.
אך הנתק בין האב לבנו נבע לא רק מעיסוקיו הרבים של האב ,אלא גם ,ובעיקר ,מהבדלי
הטמפרמנט ביניהם .גרשום לוינסון ,עם כל אהבתו לבנו ,לא תפס ככל הנראה את רגישותו
המיוחדת .לא הבין שמאחורי הקליפה החיצונית הנוקשה ,שהלכה ועבתה ,מסתתרת נפש
רגישה הצמאה לרוך ,לאהבה ,להבנה .במקום לקבל את הילד כפי שהוא ,לאפשר לו לבנות
את עולמו ללא הפרעה ,הפעיל עליו כל העת לחצים שרק הגבירו את הסתגרותו של הילד
ואת התקפדותו כלפי העולם החיצון.
על מצב הדברים ניתן ללמוד ממכתב ארוך שכתב האב לבנו ובו נאמר בין היתר" :אינני
יודע אם אתה בודק ומהרהר על עצמך .בכל קבוצה שהיית לא מצאת את מקומך .תמיד אתה
מתאונן .בכל מקום אתה מוצא רק פגמים .מדוע אינך מחפש את הטוב שבמקום .את היפה
והנעים .ברור ,בכל מקום בעולם ישנם אורות וצללים .אפילו על השמש הזורחת ,המביאה
אור לכל האנושות ישנם כתמים .לא ייתכן אחרת .אלא מה? הבן אדם איננו נגרר אחרי מצב
הרוח והצללים והכתמים ,אלא אחרי האור ,הנאה ,המרחיב את העין ומחיה את נפשו ...אינני
רוצה שתהיה לך הרגשה כאילו אינני שם לב לדבריך .אולם ברצוני שאתה יעקב תשים לב
ותחשוב על דברי אליך .בן אדם מוכרח לדעת לסגל את עצמו לסביבה ולחיים חדשים ,באשר
אי אפשר לסגל את כל הסביבה אליו .ישנם מצבים שונים ומשונים בחיים; לעתים בלתי
תלויים בנו ,וגם אז אנו מוכרחים ,מחויבים להשלים לתנאי החיים החדשים ,לסביבה החדשה
ולכל הקשור והכרוך בהם .תחשוב על זה ,יעקב ,ותבין זאת היטב ,באשר עודך צעיר וכל
החיים לפניך .חשוב בשבילך לזכור זאת ואז לא תבוא בטענות ומענות לאנשים ואלי .חסר לך
כוח ההסתגלות ורצון ההתרגלות .אמרתי; אינני רוצה שיהיה אצלך הרושם ,כאילו אינני שם
לב לדבריך .ההפך מזה :אינך רואה ואינך מבין ואולי אינך מתעמק למדי – כמה תשומת לב
אני מקדיש לך והייתי רוצה שתוציא מדברי אלה את המסקנות הנכונות".
שונים היו היחסים בין יעקב לוינסון לבין דודתו לולה .כמה חודשים לאחר פטירת האם
עברו יעקב ואביו להתגורר בדירתה של לולה ,ומכאן ואילך הפכה
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לולה להיות לו לאם שנייה .בת דודתו של יעקב ,רות קרין (בתו של אברהם לוינסון ,אחי
האב) מספרת" :יעקב אהב את לולה כאילו הייתה אמו .הוא שהה במחיצתה יותר מאשר
במחיצת כל אדם אחר .מה שהדאיג אותו היה מצב בריאותה ,והוא עשה מאמץ כדי לסייע לה
ולהקל עליה .לא פעם כשהייתי מבקרת אצלם בבית הייתי מבחינה שיעקב שוהה במטבח
ומסייע בהכנת האוכל .במיוחד התמחה בהכנת קציצות ,מאכל שהיה אהוב עליו במיוחד .הוא
גם סייע לדודתו ללמוד עברית ,והיה טורח לתקן את שגיאות הכתיב שלה ,אף שהוא עצמו
היה כותב בשגיאות( ".באחד ממכתביו אליה הוא כותב" :במכתבך הקודם הייתה לך בסך
הכל שגיעה אחד ולא יותר").
בין יעקב לוינסון בן ה 55-לבין דודתו התנהלה חליפת מכתבים ממושכת ,ממנה ניתן
ללמוד הרבה על יחסיהם .הם שלחו זה לזו מכתבים כיוון שלולה נאלצה מדי פעם לצאת
להבראה בשל מצב בריאותה .בניגוד לאב ,שכל מכתב שלו היה רצוף דברי הטפת מוסר,
מכתביה של לולה רוויים רוך ואהבה.
כתבה לולה באחד המכתבים מאותה תקופה" :שלום לך יעקב'לה יקיר שלי .רוצה אני
לדעת מה נשמע אצלך .מה עם הפרונקל .איך הסתדרת .האם אתה אוכל וישן? תשתדל
לקחת את הויטמינים החסרים לך .באהבה רבה לולה".
במכתב אחר היא כתבה" :אני חושבת שגם אתה היית שמח להישאר עוד כמה ימים .חבל
שהחופש הגדול כבר נגמר .נחמד כאן על שפת הכינרת .עליתי לקרית שמואל וכל פעם
הצטערתי מאד שאתה לא נמצא יחד אתי .אין מלים בפי להביע לך יעקב'לה יקירי את הנוף
הנהדר ואת היופי שבסביבה .בקיצור ,טוב לחיות בארצנו".
מעניין להשוות בין המכתבים שכתב יעקב לוינסון ללולה לבין המכתבים שכתב לאביו.
מכתביו בדרך כלל היו קצרים ואינפורמטיביים ,והן האב והן לולה היו מתאוננים תדירות על
שאינו כותב מספיק .אך בעוד שכתיבתו לאב היא רשמית כמעט "אבא ,שלום רב לך" ,הרי
ללולה הוא כותב "לולה היקרה".
על המקום שמילאה לולה בעולמו ניתן ללמוד ממכתב שכתב לאביו ממחנה נופש בו שהה,
ואשר אותו רצה לעזוב כדי להיות עם לולה.
"אני מצטער לצער אותך אולם אחרת אינני יכול .יש פה ילדים בני שלוש ורומנים גדולים
בני  ,52לא יודעים מלה עברית .אין לי מה לעשות ,אני חופשי להסתובב בטל כל היום.
המשגיח הזה רק נותן לי פקודות :לך לאכול ,איפה המזוודות ...אני יושב יחד עם רומנים
מבוגרים ,מולי שוכב אחד ששולח לי אלי רגלים בלי אצבעות (קטעו לו אותם) ,פשוט גועל
נפש .אין לי למי להוציא מילה .אני לא יכול להישאר כאן .אתה תצטרך לקחת אותי .מאד
הייתי רוצה להיות עם לולה .אבא ,אם תתנהג אתי כמו בגבע ,אברח מכאן .שלא תענה לי
במכתבים וקח אותי .מצטער מאד על המצב הזה".
יעקב לוינסון שמר את כל התעודות שקיבל בבית הספר העממי ,ומתוכן ניתן ללמוד על
הזעזועים בחייו ,כפי שהשתקפו בלימודים .עד כתה ה' היו
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הישגיו טובים למדי .לאחר מות האם חלה הידרדרות הן ביחסיו החברתיים והן בציוניו .האב
החליט להעביר את בנו מבית ספר הכרמל לבית ספר בקיבוץ גבע (נראה שההעברה נעשתה
הן בתקווה ששינוי בית הספר ישנה את יחסו של הילד לימודים ,והן משום שלולה לא יכלה
אז לטפל בו ויצאה להחלמה) .אך גם שם לא רווה האב נחת מבנו .במכתב חריף ששיגר אליו
ב 53-באפריל  5844כותב גרשום לוינסון" :אם כי טרם קיבלתי אפילו אות אחת כתובה על
ידך ,בכל זאת אני כותב אליך .וכוונתי פשוטה :קודם כל לומר לך כי הנני בקו הבריאות וכי
קיבלתי מכתב מלולה ,שהיא מרגישה את עצמה טוב וביום ב' היא תחזור לתל אביב .אני
מקווה כי בינתיים התאקלמת במקום והתיידדת עם הילדים ובוודאי גם מרגיש את עצמך
טוב .אולם בקשה אחת לי אליך :בשעות אחר הצהריים בשובך מהעבודה עשה את שיעוריך.
תקיים את אשר בית הספר הטיל עליך ,על מנת שלא תפגר לעומת יתר התלמידים בכיתה.
זכור ,יעקב ,כי זה הוא השליש האחרון ואתה צריך להתאזר בלימודים על מנת לגמור את
השנה בלי בחינות ובלי תקלות .אתה מבטיח? אם כן ,תעשה את מבוקשתי"...
אך הטפות האב לא הועילו .הבן עזב את המשק באמצע שנת הלימודים וחזר לבית ספר
הכרמל .הישגיו בלימודים היו רחוקים מלהשביע את רצון אביו ורצון מוריו .מיום ליום הפך
להיות ילד קשה יותר .הוא לא הכין שיעורים ,אבל לעולם לא שיקר ,ולא חיפש תירוצים.
פשוט הודיע למורים" :לא הכנתי( ".תכונה זו של אמירת אמת ,גם כשאינה נעימה וכרוכה
בסבל ,הפכה להיות דומיננטית בבגרותו .היא גם הייתה אחד הגורמים לאנטגוניזם שנוצר
סביבו .במציאות אנושית שבה רוב האנשים משקרים שקרים לבנים ,שהם טבע שני לאדם,
בלט לוינסון לא רק באי אמירת שקר ,אלא בתעוב פיזי כמעט של אנשים ששיקרו לו .על רקע
זה קנה לעצמו הרבה יריבויות ושונאים רבים והגדיל את מעגל האנשים שבסוף ימיו חש כי
הם רודפים אותו ומבקשים את נפשו).
מחנכו של לוינסון ,משה הלוי ,נזכר באותה תקופה" :לעתים לא הבנתי בדיוק למה מרמזים
דבריו ,אבל הייתי משוכנע שהוא יודע היטב מה הוא רוצה".
הידרדרותו החברתית הייתה חמורה לא פחות מאשר הידרדרותו בלימודים .לעתים
קרובות הגיע להתכתשויות על דברים של מה בכך ,כמו על עפרון שבור .באחת מהן ספג
מהלומה באוזנו מידי חברו הטוב מיקי גרינשפן ונזקק לטיפול בבית חולים.
נראה שבאותה תקופה החלה להתגבש חומת הבדידות סביבו .הוא לא היה ידידותי כלפי
חברי כיתתו ,ופחות מכן כלפי ילדים זרים .היה לו מנהג של קבע למנוע מילדים זרים לבוא
ולשחק במגרש המשחקים השכונתי .הוא ראה בכך "חדירה לתחום הפרט והסגת גבול",
והיה מוכן להתכתשויות על כך.
האב עשה מאמצים נוגעים ללב לסייע לבנו .בתקופה הראשונה לאחר מות האם הרבה
לצאת עימו לביקורים אצל מכרים וידידים (השניים רצו להתרחק
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ככל האפשר מן הבית ,ששהייתם בו הזכירה להם את האם) .בביקורים אלה השיג האב
מטרה כפולה – מצא עיסוק לבנו ,וגם גמר עניני עבודה הקשורים בתפקידו בהסתדרות .על
רקע ביקורים אלה התחוללה שערורייה סביב מה שנתפש כחיזורים של לוינסון אחרי רבקה
אבן זוהר ,רעייתו היפה של מזכיר הוועד הפועל ,שמחה אבן זוהר .הבעל הגיב בחומרה
ונוצר קרע בין גרשום לוינסון לבין שמחה אבן זוהר .על פרשה זו מספרת רבקה אבן זוהר:
"הייתי מוכרחה להיות טובה כלפיהם ,בעיקר משום שהילד נפגע כל כך קשה ממות אמו
ורצה לבלות עם בתי ,גינה .אך ייתכן שהחביבות שלי כלפי גרשום הייתה מוגזמת( ".לימים
עזב שמחה אבן זוהר את אשתו ונשא לאישה את הזמרת אדיס דה פיליפ ,ויחד הקימו וניהלו
את האופרה הישראלית שנים רבות).
האב ניסה לעניין את בנו בתחביבים מתחביבים שונים .בתקווה כי אלה יסייעו לו לעבור את
התקופה הקשה .הוא רכש למענו אוסף נאה של בולים והסביר לו את החשיבות שבאיסופם,
אך הבן לא מצא בכך עניין .כשגילה האב שיעקב מתעניין בציור ,לקח אותו לתערוכות והכיר
לו כמה מבכירי הציירים של אותה תקופה .כאן דווקא נשאו מאמצי האב פרי והבן בילה שעות
רבות בביתו של נחום גוטמן ,שהתגורר בסמוך ,ועקב אחרי עבודתו( .באותה תקופה נרקם
קשר בין גרשום לוינסון לבין שורה של ציירים שהוא הפך פטרונם .הוא ניצל את מעמדו
כגזבר ההסתדרות כדי לרכוש יצירות אמנות לבית הוועד הפועל החדש בבית ארלוזורוב,
שהיה אז בשלבי תכנון .הודות לו יש עד היום בידי ההסתדרות אוסף מרשים של ציורים יקרי
ערך פרי מכחולם של ציירים ישראלים .גרשום לוינסון רכש יצירות גם לעצמו והאוסף שלו
היה לשם דבר).
האב ניסה לעניין את בנו גם במשחק השחמט ,ניסה לשכנע אותו לקרוא ספרים ,אך לא
יכול היה להרגיע את רוחו הגועשת של הבן ,לשפר את לימודיו או לחזק את מעמדו החברתי.
בסיום הלימודים בבית הספר "הכרמל" קיבל תעודה למטה מבינונית .מולדת וכתיבת הארץ
– מספיק בקושי ,וכן גם בחשבון והנדסה .בעברית ,תנ"ך ,אגדה ודברי הימים קיבל כמעט
טוב .ציון גבוה ,טוב מאוד ,קיבל רק בזמרה ובעבודה בעץ.
המחנך ,משה הלוי ,עשה חסד עם תלמידו ,וצרף לתעודה שלו פתק בו נאמר" :יעקב
מוכשר הוא מאד .ניכרת נימה פיוטית בכתיבתו המיוחדת בסגנונה .ציוני השליש הנמוכים
לכאורה הם תוצאה של חיסורים במשך השליש ההוא .על הסיבות מדוע ומהן המניעות אשר
הפריעו לנער להראות את יכולתו על פי כישרונותיו שהם למעלה מבינוניים יספר לכם אביו.
אני בטוח שעל ידי טיפול מתאים יגיעו כישרונותיו לידי גילוי מוצלח".
אין ספק ,זו הייתה ילדות אומללה .יתכן שבילדות זו טמון זרע הפורענות של העתיד .לאחר
התאבדותו של לוינסון היו שהצביעו על מחקרים שדיברו על תהליך הרס עצמי האופייני
לאנשים חזקים המגיעים לפסגה בחיים הציבוריים .אחד מהם הוא מחקרו של ד"ר אבנר
פלק" ,מבוא לפסיכולוגיה של הפוליטיקה
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בישראל ".פלק טוען במחקרו כי ההרס העצמי של מנהיגים פוליטיים קשור לקונפליקטים
שמקורם בילדות המוקדמת .המנהיג משחזר בלא יודעין את המצבים ,היחסים והרגשות
הקשים שבהם היה שרוי בילדותו .הוא מתמרן עצמו לרגשות אשם קשים שאינו מודע להם
ומביא את עצמו למצבים שיש בהם הרס וכישלון.
יש הדוחים הסבר פשטני כזה למצבים ולאנשים שמכשירי הפסיכואנליזה גסים ומגושמים
מכדי לנתחם ולהבינם .מה שברור הוא שלוינסון לא חשף כמעט אף פעם את סיפור ילדותו.
על מה שסיפר לילדיו ניתן ללמוד מחיבור שכתב הבן עידו .כותרתו" :סיפורו של אבי על
ילדותו בתל אביב הקטנה ".מסיפור זה מצטיירת תמונה פסטורלית של עצי שקמים וחולות
זהב ,תל אביב של טיירות וקיפקות ,של בנדורות אמריקניות וגזוזות ,של פקקי בקבוקים
ומשחקי תופסת ומחניים.
את האמת על ילדותו צרר יעקב לוינסון בתוך תיקי המסמכים ,התעודות ,הפתקים
והמכתבים ששמר בקנאות במשך שנים .ביניהם מצוי פתק שכתבה לולה ב 8-במאי ,5841
שנתיים לאחר מות האם ,וכחצי שנה לאחר שנשא גרשום לוינסון לאישה את שושנה וילנאי
לבית ליטוין .בפתק בא לידי ביטוי מאמץ נואש וחסר תקווה להיות תחליף לאם שהלכה.
נאמר בו" :הכול נטלו ממני ,זולתי לבי ,אשר תמיד יישאר עמי למען אוכל להגות אהבה אליך,
שתהיה מאושר ,זו היא המשאלה היחידה שאני נושאת עוד בלבי".

פרק רביעי

שושנה
"יש ונדמה לי שכחתיה לעד
אפס כל רגש מלב
אך לפתע נעור איזה נים ונרעד
והעיר אז הלב בכאב".

("יש ונדמה לי" ,מתוך הקובץ "לשיר בלי יענק'לה" מאת נתן יונתן,
ראש הנקרה ,אפריל )4580
באוקטובר  ,5844שנה וחצי לאחר מותה של דולי ,נשא גרשום לוינסון לאישה את שושנה
וילנאי לבית ליטוין .הוא הכיר את שושנה בבית הוועד הפועל של ההסתדרות ,שם עבדה
ככתבנית .לפני שנישאה לגרשום לוינסון הייתה שושנה נשואה לגיאוגרף וחוקר א"י הנודע
ד"ר זאב וילנאי ,ממנו התגרשה זמן קצר לאחר הנישואין ,עוד בטרם הכירה את לוינסון.
רבים ממכריו של גרשום לוינסון לא הבינו את פשר הבחירה הזו שבחר בשושנה וילנאי,
הצעירה ממנו ב 51-שנים .היא הייתה שונה בתכלית מדולי השברירית והיפה .ממש היפוכה
הגמור .שושנה לא בלטה בסגולות של חן או השכלה אף כי הייתה נאה מאוד .תחומי
ההתעניינות שלה היו שונים מאלה של גרשום לוינסון ,שבהשכלתו היה איש העולם הגדול,
מעורה בספרות העברית והרוסית ,בעל מעוף .את התשובה לתמיהותיהם של החברים נתן
לוינסון עצמו" :אני גבר שעבר הרבה בחיים .אני זקוק למשענת".
זו הייתה תשובת אמת .לשושנה לא היו סגולותיה של דולי ,אך היו לה הרבה תכונות
חשובות שלא היו לדולי – שורשיות ,עמידה בשתי רגליים על קרקע המציאות ,יכולת לארגן
דברים ולהיות עזר שכנגד .אחד מעובדי הוועד הפועל,
28
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צבי ארצי ,שהיה שנים רבות יו"ר ועד עובדי המוסד ,נזכר" :היו כאלה שהרימו גבות נוכח
החלטתו של גרשום לשאת את שושנה .אבל ידענו שהוא חכם ויודע מה הוא עושה".
אלה היו נישואים של חשבון .שושנה עצמה אומרת היום שלא אהבה גדולה הביאה
להחלטתם להינשא .לגביה היה בנישואין שחרור מן המעמד של גרושה בודדה – מעמד לא
מכובד ביותר בארץ ישראל הקטנה של שנות הארבעים – ועליה למעמד של אשת אחד
מאישי הציבור הבולטים של אותם ימים .לגבי גרשום נראו הנישואין פתרון לבעיות הקשות
שהיו מנת חלקו מאז התאלמן – היעדר מסגרת קבועה ,היעדר חיים נורמליים ,היעדר בית.
לולה הייתה אמנם כאם ליעקב ,אך בריאותה הרופפת מנעה ממנה להיות עקרת בית של
ממש .היא נעדרה לעתים קרובות בשל טיפולים רפואיים ויציאה להבראה ,מה עוד שאי
אפשר היה להמשיך בלי סוף במצב הזה של מגורים בביתה .דומה שמעלתה החשובה ביותר
של שושנה הייתה בריאותה .במשפחה שהמחלה הייתה בה בת לוויה של קבע הייתה זו
סגולה שלא תסולא בפז .גרשום לוינסון ראה בשושנה לא רק משענת .בדבקותו בה ביקש
כאילו לספוג משהו מבריאותה ומכוח החיים שלה .הוא גם קיווה שהיא תמלא את מקום האם
בשביל יעקב.
תקווה זו נכזבה .תגובתו של הנער לנישואי אביו הייתה קיצונית ,כמעט אלימה .עוד
כשביקרה שושנה בביתה של לולה ,לפני הנישואין ,גילה כלפיה יחס צונן .באחת הפגישות
הללו אף התפרץ נגדה באיבה ונתן לאביו להבין כי לעולם לא יקבל את שושנה כאם.
אם ביקש יעקב להניא את אביו מלשאת את שושנה הרי שלא הצליח בכך .גרשום החליט
לשאת את הכתבנית הצעירה לאישה ויהי מה .הוא קיווה ככל הנראה שהילד ישלים עם
המצב ואשתו החדשה תמצא מסילות לליבו.
טקס הנישואין היה צנוע .לא היה ברור אם יעקב נכח בו .חלק מן הנוכחים בטקס טוענים כי
לא היה .החליט להחרימו ונעלם .אחרים טוענים כי ראו אותו בסביבה ,כשהבעת פניו כעוסה.
לאחר הנישואין עברו גרשום לוינסון ,רעיית והבן להתגורר בדירה חדשה ברחוב יהודה
הלוי ,מול רחוב השופטים .מהיום הראשון למגוריהם המשותפים החל להתגלע עימות חריף
בין יעקב לבין אמו החורגת .על אופי היחסים באותה תקופה ניתן ללמוד מפתק שכתב יעקב
לוינסון ,אשר כמו מסמכים רבים אחרים טרח לשמור עליו שנים רבות.
בפתק נאמר" :אבא ,הערב דיברתי בגסות רוח ,אבל עכשיו ,אחרי שהיא יכולה להגיד עלי
כל מיני דברים ,אגיד לך גם אני משהו :ערב ערב כשלא היית בבית ,הייתה יושבת על ידי
ומספרת לי על העניין הזה ,ומטיפה לי אלף עניינים שאיני רוצה לספרם .ומזה נובע מה
שאמרתי הערב .כמובן ,אל תחשוב שהתכוונתי לאיזה דבר גס ,אפילו לא חשבתי כזאת.
בנוגע מה שדיברת עלי ,שאני אגואיסט וכו' יכול להיות שזה נכון ,אינני רוצה להתווכח על
זה ...היום שחזרתי

רצח אופי
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מהקולנוע קניתי לך ופלה מתנה סתם ,ועכשיו אני מגיש לך אותה מצורפת לבקשת סליחה".
פרשת יחסיו של יעקב לוינסון עם אמו החורגת מתועדת בפרטי פרטים ,במכתבים
ובפתקים הרבים מאותה תקופה .מתוכם מצטיירת מערכת יחסים קשה ,שבה הגורם המציק
והקשה הוא יעקב .נראה ששושנה לוינסון לא הייתה מודעת לקושי העומד בפניה
בהתמודדות עם נער בגיל ההתבגרות ,ולא הבינה את רגישותו הרבה .כך ,למשל ,אסרה
עליו בתכלית האיסור לגשת למקרר ללא רשותה .הנער ,שהיה רגיל תקופה ארוכה לפינוקי
דודתו ואביו ,ואכילת ממתקים ומעדנים למיניהם הייתה לו פורקן במצבי דיכאון ,ראה באיסור
הזה התעללות אכזרית והשפלה .שושנה לא הבינה רגישות זו .היא ראתה באיסור לגשת
למקרר נוהל סביר של חיים תקינים בבית .לאחר שנים הסבירה" :גם על ילדי שלי אסרתי
לגשת למקרר".
לא פעם היה יעקב לוינסון בורח לביתה של דודתו ,מאיה כהן ,אחות אמו החורגת ,שגילתה
כלפיו יותר הבנה ,והותירה לו לגשת למקרר שבביתה בכל עת שיחפוץ( .דומה כי המשקע
שנותר בו מאותם ימים התבטא בתקופה מאוחרת יותר ביחס שאובססיבי שלו למזון .הוא
הכשיר חדר סעודות בבית בנק הפועלים ,בשדרות רוטשילד בתל אביב שבו אירח אישים
בשעות הצהרים .מרבית המבקרים בלשכתו כובדו תמיד במשקה ואת אורחיו בביתו אירח
בנדיבות רבה).
ביוני  5841נכנסה שושנה להיריון .תחילה הסתירו גרשום ושושנה ככל הנראה עובדה זו
מיעקב מחשש לתגובתו .הם גם נקטו יוזמה לרככו ולתת לו את ההרגשה שהוא רצוי ולידתו
של אח לא תדחק את רגליו .האב החליט לארגן לו מסיבת בר מצווה רבת משתתפים .הוא
תלה מודעה בבית הוועד הפועל בה נאמר" :בזאת הנני לבקשכם לבקרני בחגיגת בר מצוה
של בני יעקב ,בשבת ד' באב בשעות  4-4אחר הצהריים בביתי ,קצה רחוב יהודה הלוי ,מול
רחוב השופטים ".מודעה בנוסח דומה פורסמה גם בעיתון "דבר".
על מעמדו הציבורי של גרשום לוינסון באותה תקופה ניתן ללמוד משפע החתימות,
הברכות וההערות שנכתבו על דף ההזמנה בבית הוועד הפועל .אהרון ציזלינג כתב" :למזל
טוב .לחלוציות ולהגשמה ".זלמן שזר" :ברכות מקרב לב לאב המאושר ולבן ".עדה פישמן:
"אני מברכת אותך שתגדל לתורה ולמעשים טובים ".מרדכי אורן" :ברכתי נתונה לך עכשיו.
לצערי לא אוכל להיות כאן בשבת ".יוסף בורשטיין" :ליעקב חברי הצעיר והנחמד ,לחיצת יד
ידידותית ".וכך עוד עשרות חתימות וברכות .החגיגה לא הייתה מרשימה במיוחד ,לפי עדותו
של צבי ארצי האומר" :זכור לי שיעקב ,חתן הבר מצווה ,היה מאופק – יתכן מאוד שהיו לו
באותה שעה רגשות מעורבים של שמחה ועצב".
כמה שבועות לאחר חגיגת הבר מצווה נסע יעקב לוינסון למעלה החמישה ,לכאורה כדי
לבלות שם חופשה נעימה ,למעשה כדי להרחיקו משושנה .מכאן ואילך החל להסתמן אצל
הנער תהליך של הפנמה ובדידות ,שהלך והחריף
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במרוצת השנים .את אמו החורגת לא אהב ומאביו הלך והתרחק .הדודה מאיה כהן ,אחותה
של שושנה מספרת" :הוא היה ילד קשה ואני חושבת שהוא גרם עוול לאחותי .לדעתי ,לולה
היא שהסיתה אותו נגדה ,אחרי שהתברר לה כי הוא כבר אינו רואה בה תחליף לאמא שלו".
תיאור זה יכול היה להישמע אמין אילו במקביל להתרחקותו מאביו ומאמו החורגת היה
מתקרב לדודתו לולה ,שבמשך למעלה משנה ,לאחר מותה של דולי ,הייתה לו אכן כאם .אך
כאן התרחש תהליך מוזר .הוא התרחק גם מלולה ,שבאמת אהבה אותו אהבת נפש ללא
חשבונות.
על ההתרחקות ממנה ניתן ללמוד ממכתב שכתבה לו כחודש לאחר הבר מצווה .ב54-
באוגוסט  ,5841ארבעה ימים לאחר שיצאה למעלה החמישה ,כתבה לולה" :שלום רב לך
יעקב יקירי .נודע לי שאתה כבר במעלה החמישה .התפלאתי מאד שלא נכנסת להיפרד
ממני .חיכיתי לתשובתך בנוגע למתנה לבר מצווה שלך .אין ברצוני לגזול דבר זה ממך.
להפך ,אני מצתערת (כך במקור – א.א ).שלא יכולתי לקיים כל שהיה מובטח לך עוד לפני
הרבה שנים .אבל עוד אפשר למצוא הרבה דברים אחרים נחוצים .אינני יכולה ,יעקב ,להבין
את היחס המשונה אלי מצדך! האם באמת אינך מרגיש מה אני בשבילך ומה אתה בשבילי
(ההדגשה במקור – א.א ).לא זמן עכשיו להתווכח ...אני מחכה לתשובתך בכיליון עיניים.
בדרישת שלום חמה ובברכת כל טוב שלך לולה".
נראה שיעקב כעס על לולה על שלא ענתה על ציפיותיו בנוגע למתנת בר מצווה .לפי
ההשערה מדובר בהבטחה לרכוש לו זוג אופניים ,הבטחה שכנראה לא יכלה לעמוד בה .אך
הנסיבות לנתק בינו לבין הדודה היו כנראה עמוקות יותר .לא ברור אם יעקב השיב ללולה על
מכתבה .אילו השיב קרוב לוודאי שמכתב זה היה נשמר ,כפי שנשמרו אלפי מסמכים אחרים.
יש מקום לסברה שלא טרח להשיב לה כלל.
חילופי המכתבים מאותה תקופה בין יעקב לבין אביו ואמו החורגת ,מהווים עדות למאמצים
בלתי פוסקים של גרשום ושושנה להתקרב לילד ,להקל עליו ,להיענות לבקשותיו הקפריזיות.
מאמצים אלה לא נשאו פרי ותהליך הניכור בין הילד לבין אביו ואמו החורגת ,תהליך שהוא
כמו נהנה ללבותו הלך וגבר .שושנה מצידה עשתה ,ככל הנראה ,מאמצים בלתי נלאים
להוכיח לבעלה שהיא מנסה ליצור קשר עם בנו.
במכתב מן ה 3-באוגוסט  5841כתבה שושנה" :יעקב יקירי ,כאשר הבטחתי כך אני עושה
– כותבת לך היום ,רק לאחר יומיים שעזבת את הבית ולחדש אין מה ,רק חם ושוב פעם חם.
את השבת בילינו בשקט רב .ביום שישי בערב היינו לארוחת ערב אצל אברהם (פרטים
בודאי הם סיפרו לך) ונהניתי להביט על המתנה הנהדרת שהם נתנו לך ,הנני תקווה כי היא
גם לפי טעמך ...הנני רוצה לקוות שהנך נהנה במקומך החדש ,קצת עובד ,קצת משחק
ואפילו אולי גם משעמם (הלא זה גם קצת מסגנון אורח חייך) .אין דבר ,בעוד חמישה ימים
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אבוא אליך ,ואז יהיה מוטל תפקיד אחראי עליך ,לשמור על ה"זקנצ'יק" שלנו ,שינוח יפה,
שיאכל הרבה( ,אפילו חצילים וכדומה) ,בקיצור הנני סומכת עליך שתוציא זאת לפועל יפה.
מסכים? אמא שלי חוזרת לפני שאזכיר לך את אשר הבטחת לה ,לא להתרוצץ הרבה
ולשמור על עצמך .למיותר לומר לך שהנני מצטרפת לבקשתה ,הלוא מחכה לפניך שנת
לימודים של כיתה ח' וזה לא פשוט .בלי הפסק ישמיעו לפניכם את המילה היקרה בחינות ויש
לה כוח רב למלה זו ,תמיד היא משפיעה וקשה להתרגל אליה ...בידידות שושנה".
ארבעה ימים לאחר מכן שלחה שושנה ליעקב מכתב נוסף ,בו כתבה בין היתר ..." :יעקב
ידידי ,ועכשיו אני חוזרת על בקשה גדולה :לשמור על אבא ,היינו לעכוב (כך במקור – א.א).
אם שנתו בסדר ,אם תאבונו בסדר ,הלא הנני יודעת היטב שאפשר לסמוך עליך .הנך זוכר
בימים ששכב במיטה ,איזו הבנה הדדית הייתה בינך וביני ,שנינו הרגשנו מה טוב בשבילו,
ואגלה לך סוד שמלווה אותי הרגשה טובה שאתה נמצא בקרבתו ,כי אחרת הייתי נאלצת
להלוות אליו (כדי לשמור עליו) וכך יקירי בטוחני כי תמלא תפקידך בנאמנות יוצאת מן הכלל.
כן ,נזכרתי שעליך גם לשאול בכל פעם אצל אבא אם טפטף באף ועליו גם לעשות הדים
(הכוונה לאדים – א.א .).ביום שלישי בבוקר הוא היה אצל רופא אף ואלו הן התרופות שלו.
ומחוץ לכל אשר הזכרתי לעיל תשמור שאנשים ,או יותר נכון "נודניקים" שלא ינדנדו לו בכל
מיני עניינים .בטוחני כי תכתוב ותספר לי הכל ...הנך כותב שאתה מתעטש .במקרה סיפרה
לי אמא שלי כי בקריית ענבים רוב האנשים התעטשו והרופא אמר שריח האורנים מגרה ,כך
שיכול מאד להיות שאין זו הפעם אשמת השמיכה .בכל אופן אבא הביא לך את השמיכה
הירוקה ...בידידות שושנה".
ובמכתב מן ה 34-באוגוסט כתבה שושנה" :יעקב יקירי ,וכך סוף סוף זכיתי לקבל את
מכתבך השני (אם כי אתה טוען שזהו השלישי) .כנראה חשבון המכתבים של אבא התערב
עם החשבון שלי .אין דבר סלח סלחתי לך .כה נהניתי לקרוא את מכתבך עם הציונים השונים
ושמחתי לשמוע כי הינך נהנה מהחיים!!! ...מה נשמע בתל אביב – חם ושוב פעם חם ועוד
פעם חם ומזיעים בלי סוף ובלי גבול ...מה עוד לכתוב לך ידידי היקר ...הנני משתוקקת מאד
כבר לנסוע אליכם וליהנות גם כן ממעלה החמישה המקסים ...בידידות שושנה".
חמישה ימים לאחר מכן ,כתבה שושנה" :אף על פי כן ולמרות הכל הנני כותבת לך ,על אף
הכרזתך החגיגית שיותר לא תכתוב לי .נפלה טעות אצלך במספר המכתבים ואני מסכנה
נפלתי הקרבן לכך .אין דבר – אסבול למען המולדת הגדולה והיפה .נו ,גיליתי לך היום
בטלפון את הפרס שהנני מתכוננת לתת לך ...אין לי צל של ספק שילד מסודר זכאי לקבל
דברים טובים וגדולים .כאשר תגיע העונה אז בודאי יהיה מבחר גדול ונאה ונצעד שלושתנו
בראש מורם לרכוש את החפץ החשוב הזה .מסכים? ...מה עוד לכתוב ידידי? לו הייתי
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סופרת הייתי מונה את השורות ומשתדלת להרבותן על מנת לקבל יותר שכר סופרים ,או
לפחות לא היתה לי תקווה לקבל תשובה איזו שהיא .גם אז לא הייתי חסה – לא על טרחתי
ולא על הניר היקר (למרות שהוא עבה) וכדומה ,אבל לאחר ההכרזה הצבאית ממש שלא
תזכה אותי יותר אפילו בשורה אחת ,אסיים בכל טוב בידידות שושנה".
מן המכתבים הללו ואחרים מצטייר מאמץ נוגע ללב של שושנה להתקרב ליעקב ולהתחבב
עליו .תגובתו של הנער על מאמצים אלה פוגעת ומעליבה ויש בה יותר משמץ רשעות
האופיינית לנערים בגיל זה .במכתב מן ה 3-לספטמבר  5841הוא כותב" :שלום שושנה ,אני
מוחל על כבודי וכותב לך .קיבלתי את מכתבך ואני מבקשך פעם שניה לכתוב לחוד (דהיינו
לא יחד במעטפה אחת עם המכתבים שכתב האב – א.א ).תוכן מכתבייך פשוט משעמם –
עוד פעם מזיעים ועוד פעם חם ועוד פעם תמר ועוד פעם אלכס ולא יותר .כלום לא מתרחש
יותר שום דבר בעיר? לי קצת קשה עכשיו לכתוב מפני שאת הכל כמעט כתבתי לאבא (את
יכולה להציץ שם) ולחזור על כל זה גם כן קשה ...הלוא את אשה מסודרת ואיני מבין איך
שלחת משחת שיניים בלי מברשת?"...
ובמכתב נפרד לאביו מאותו תאריך הוא כתב" :שלום אבא ,אי אפשר להגיד שמכתבך ארוך
כל כך אבל ניכר שהשתדלת .מברשת נעלים והכסף בכל זאת לא שלחת ,וכי במה אצחצח,
בידיים? ומחיר הגלויות והבולים מי משלם? אני מקווה שאת ענין האופניים כבר סידרת?
היום העביר אותי יעקב לחדר  59למשכן כבודך לשעבר יחד עם מרגולין ועוד זקן אחד .שני
הזקנים התחילו לנדנד לי שב 8-צריך כבר לישון וב 1-מוכרחים לקום ומתי להתרחץ וכו'
בקיצור קבעו לי סדר ובלבלו לי את המוח בלי קץ ...קיבלתי את המכתב הארוך שלך .אתה
יודע כמה שאני לא סובל מכתבים משותפים .אינני חושב שאתה מקמץ כל כך על ניר
ומעטפה ...היה שלום ותכתוב מכתבים "קצת" יותר מענינים וקצת יותר ארוכים שלך
בנאמנות יעקב".
יש במכתב הזה פרט אחד שהוא אולי סימפטומטי ,ויש בו עוד כדי להעיד על תהליך
ההסתגרות של הילד .אחד משני הזקנים המוזכרים במכתבו הוא יהושע מרגולין ,מחנך דגול,
שכתב ספרי לימוד וסיפורי ילדים רבים תחת השם "הדוד יהושע ".לכל ילדי תל אביב מאותה
תקופה זכור "הדוד יהושע" כדמות מרשימה ,עטור זקן נוסח טולסטוי קיבל בספר פנים יפות
ובחמימות רבה כל ילד שבא לגן הזואולוגי הקטן שניהל ברחוב יהודה הלוי (ליד בנין בית
המשפט) .העובדה שהנער לא מצא לשון משותפת עם מרגולין בבית ההבראה יש בה אולי
כדי להעיד על מצבו הנפשי.
שושנה התייחסה לעניין זה במכתב ששלחה אליו ב 2-בספטמבר  ,5841בו היא כותבת:
"כך נגזר עלי לקבל כסדר מכתבים מלאי טענות ממך – פעם על שאינני כותבת וכאשר
כתבתי את מכתבי המשעממים ומי יודע לעוד מה שאגיע .הנך שוכח ידידי ,שאתה נמצא
במקום מרגוע ,במקום שהאוויר והסביבה ממלאים

רצח אופי

41

את האדם מרץ ורעננות ,בשעה שאנחנו כאן ,עקב כל הגורמים המשעממים כגון חום ,זיעה
ועוד מתהלכים כצללים בלי טיפת מרץ ובלי כל השראה לעשות משהו מוצלח אפילו כתיבת
מכתב נאה ומעניין .ובמקרה זה אפשר לומר ידידי את הפתגם המפורסם "אל תדון את חברך
כל זמן שלא היית במקומו" ובזה אחסל את פרשת הטענות ...אתה מזכיר במכתבך ,יעקב,
אדם בשם מרגולין .אינני יודעת בדיוק מה דעתך עליו ,אבל אומר לך דבר אחד ,שזה טיפוס
מעניין מאד ,אף על פי שישנם אנשים שקוראים לו משוגע ,כי משוגע הוא לדבר אחד לטבע.
לא נפל בגורלי להכיר את "הדוד יהושע" כפי שהוא מכונה בפי הילדים ורק אומר לך אם
תהיה לך הזדמנות ורצון תעקוב אחריו ,כיצד הוא חי את כל חוויות הטבע ,כמה איש זה
קשור לעולם הטבע ...בידידות שושנה".
האב במכתב מאותה תקופה ,נזף בבנו על העלבון שעלב הן בו והן באם החורגת שכינה
את מכתביהם "משעממים" .כותב האב" :משונה ומוזר הדבר כשאתה מתלונן וטוען שמכתבי
או מכתבי שושנה אינם מעניינים .למה הדבר דומה? אם תבוא לבן אדם בטענה על צבע
עיניו ,אתה יכול להסכים או לא להסכים לרעיון מסוים ,אתה יכול לשלול תוכן מכתב או להפך.
אולם לומר תוכנו לא מעניין פירושו לומר בל תכתוב לי מכתבים .ולזאת מובטחני שלא
התכוונת .זאת ועוד :תוכן מעניין איננו בא לפי הזמנה .בלשון היום יום קוראים לזה מן
השמים .האנשים הדגולים ,הפילוסופים אנשי שם ומדע החל ממשה רבנו הנביאים ועד
למקבלי פרס נובל לא באו לעולם לפי הזמנת העם וברצונם הטוב אלא כאשר התקופה או
הטבע העניק להם את הכישרונות לכך ...יסנין היה אומר (כי המוזה שורה עליו) "לאחר גדוד
של בקבוקי יין ...אנחנו שאיננו משוררים ואנשי מדע ,תלויים בכתיבה על פי רוב במצבי רוח,
בהרגשות חזקות שעוברות עלינו בהשפעת הזמן".
בהמשך מפרט האב לבנו את האני מאמין החינוכי שלו ,ויש בדברים אלה יותר משמץ
נבואה על הצפוי לבנו .כותב האב" :יש לי הרגשה כי מלבד שח וזמן האוכל אינך יושב
במנוחה אף חצי שעה .ישנם אנשים כאלה אשר יושב בהם איזה דינמו ,מכונת מנוע שאיננה
נותנת להם מנוחה .איש הסובל ממחלה זאת איננו יכול לשבת הרבה זמן במקום אחד ...הוא
מוכרח לרוץ ,לנוע ,לעסוק גם לעבוד ,אבל תמיד בחילופין ולהחליף את המשחק ואת העבודה
וגם ...חבריו .חברים כמו עבודה נמאסים עליו מהר ...אנו לעתים קרובות משתמשים בביטוי
יצר הרע .כאילו ישנו יצר כזה אשר כמו דיבוק נכנס בנשמת בן האדם ועושה בו את אשר
עולה על רוחו .למעשה היצר הזה הריהו חלק חשוב בחיינו ...ברצוני לראותך כאיש משכיל,
איש מתעמק ומתפתח יפה ולזאת נחוץ רצון פנימי ,לא לסמוך על נסים בחיים ,אלא לחשוב
היטב היטב על מעשיך ועל דבריך ...עליך לזכור כי הנך בנאי לחייך ולעתידך .אין זה ,יעקב
דיבור סתם לשם הרחבת דיבור ,בתל אביב ,כשאנו יחד ,לא תמיד יש לך אוזן קשבת לדברי,
וחבל .מי ומי יוכל לתת לך עצה יותר נאמנה ,יותר מסור ממני? החיים למדוני
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לא מעט ,וברצוני להנחיל לך את ניסיוני בחיים למען לא תיכשל"...
יעקב הגיב בצורה קשה על מכתב זה של אביו .הוא נפגע עמוקות מן הביקורת שלא היה
רגיל לשמוע .אך רבים מן הדברים שבמכתב נחרתו היטב בלבו והשפיעו על דרכו.
פרט מעניין מאותה תקופה הוא שהן האב והן שושנה אינם מזכירים במכתביהם את
הריונה של שושנה .היא כבר הייתה אז בחודש הרביעי ,יש להניח שכבר ניתן היה להבחין
בכך ,וליעקב שעמד לחזור הביתה ציפתה אפוא הפתעה ,שעל רקע מצבו הנפשי לא קשה
היה לנחש כיצד יגיב עליה.
לידת אחיו דוד ולאחר מכן יואב השפיעו עליו רבות .מה שברור הוא שבתקופה האמורה
הלך והבשיל תהליך ההפנמה ,הניתוק וההתבודדות .הוא הפך להיות אדם שונה ,שאין לו
למעשה אף נפש קרובה .כאשר כתבה לולה את הפתק שבו אמרה" :הכול לקחו ממני"
התכוונה לכך שיעקב נלקח ממנה.
על מצבו של הנער בסוף  ,5846עשרה חודשים לאחר לידתו של האח דוד ,ניתן ללמוד
ממכתב שכתבה אליו לולה לבית הספר בגבעת השלושה בו למד אז.
"יעקב יקירי! בפעם האחרונה שביקרת אותי יחד עם חברך היית במצב רוח כזה שלא
יכולתי להבחין בין האמת והשקר וכשהלכת ממני לא ידעתי מאומה מהנשמע אצלך .חיכיתי
לך יעקב יקירי ,ולדאבוני הגדול עוד מחכה .ממכר נודע לי שאתה לומד בבית הספר בגבעת
השלושה ושלעתים קרובות אתה בא העירה .סיפרת לי פעם שמרשים לך לבוא אלי רק שאני
קוראה לך .בודאי זוכר אתה שעניתי לך ,שתמיד אני קוראה לך ושתמיד רוצה אני לראות
אותך .כנראה נחוצה לך הזמנה ממני באופן רשמי ובכל מכתבי תשמש לך לזה .יעקב יקירי,
תגיד לי את האמת .חושב אתה על המקרה המוזר והלא מובן הזה? אתה יעקב ,הנבון,
המפותח ,המוכשר יכול יחס ומצב כזה לשאת? איך להבין אפוא למצוא פשר לדבר הזה? אני
תקווה שביומיים הקרובים אקבל ממך מכתב מפורט .רוצה אני מאד לדעת מהכול שמתרחש
אצלך והעיקר מבריאותך וממצב רוחך .אם נחוץ לך איזה דבר או רוצה איזה דבר אתה יכול
לקבל .היה בריא וכל טוב מאחלת שלך באהבה לולה".

פרק חמישי

האב
"כנראה שהשתניתי .בחרדה ראיתי
השנה (בפעם הראשונה) שקבר
אמא חדל לאמר לי כלום...
אפילו אתה ...הפכת להיות זר לי"

(מתוך מכתב של יעקב לוינסון לאביו)4150501 ,
התקופה שבין  5841ו 5848-היא תקופה מכרעת בעיצוב אישיותו של יעקב לוינסון .זוהי
תקופה של מאבקים עם עצמו ועם סביבתו; תקופה של בריחות מהבית והתרשלות
בלימודים; תקופה של ניסיונות נואשים להתקרב אל האב ,והתרחקות ממנו; תקופה של
התמודדות עם גורם חדש במשפחה – לידת האח דוד; תקופה של הפנמה ,אך גם תקופה
בה חלה ראשית ההתגבשות והיציאה לדרך חדשה.
ראשיתה של תקופה זו בניסיון הכושל לשקם את יחסיו עם הבית על ידי יציאה לחופשה
ממושכת במעלה החמישה .בתום אותה חופשה שכפה על עצמו חזר הביתה בספטמבר
 .5841אך כאן התנאים היו רחוקים מלהיות אידיאליים לקליטת נער קשה כמוהו .שושנה
הייתה בחודשי הריונה האחרונים ,והייתה מטופלת גם באמה הזקנה שהתגוררה עמם
בדירה .האב היה עסוק בענייני ציבור והתכונן לצאת לשורה של מסעות בחו"ל .לאיש לא היה
פנאי להתמסר לנער ,הוא חש מחנק איום והדבר בא לביטוי בהידרדרות גדולה בלימודיו.
על מצבו של יעקב באותה תקופה ניתן ללמוד ממכתב שהשאיר לו האב בחדרו ,ב6-
בינואר  ,5846כחודש לפני לידת האח דוד.
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וכך כתב האב" :הפעם הדברים רציניים .יומיים אתה מתבטל ,אינך הולך לבית הספר,
אולם גם אינך לומד ,נעשית לעצלן ,עצלן ממש .דבר זה יקבע את (ה)אופי שלך ואת צורת
חייך ...כשאני מנתח כלפי עצמי את כל עברך הרי קו אחד בולט ...אתה נעלב מכל שטות,
אתה נפגע מכל דבור שלא רצוי לך לשמוע ,קשה לך גם לשמוע כשמטיפים לך מוסר .גם
במקרה שאינך צודק .מכאן העלבון שלא במקומו .תשובותיך הם תמיד להפך לשכל הישר...
רואה אני לפני דבר אחד ברור :חוסר רצון לעבוד ,לעמול ,ללמוד ...באם לא תיקח את עצמך
בידיך ולא תלמד – הנך קובע את גורל חייך ואת עתידך .קל לך ללמוד ,אולם הנך עצלן –
אינך רוצה ..זכור דבר .באם לא תלך מחר לבית הספר ולא תלמד כהוגן ,כיאה לתלמיד חרוץ
– יותר לא אטפל בלימודיך ובזאת גמרת את כל לימודיך .את מכתבי זה שמור כתעודה
בשבילך בעתיד הימים .אביך".
נראה שיעקב לוינסון נפגע קשה מן המכתב ועשה מאמצים רבים לתקן את מצבו
בלימודים .מאותה תקופה נותר הפתק הבא" :אני אתחיל ממחר ללמוד (אל תענה לי) אבל
אני אצטרך לקחת בספריה שני ספרי היסטוריה כי נאבדו לי המחברות( .הפעם אלמד כבר
ברצינות) יותר אל תענה לי ואל ראסי (בעברית" :על ראשי ".ביטוי שמשמעותו בעגה של
אותה תקופה :כל האחריות עלי) .אל תפנה לתיכון חדש יותר ותראה שיהיה בסדר .הפעם
באמת ברצינות ".באותו פתק מונה יעקב לוינסון את המקצועות שבהם עליו להשתפר :תנ"ך,
היסטוריה ,אנגלית ,קוסמוגרפיה ,תורת התזונה .על כל אלה ציין "אתחיל ממחר ".רק
במקצועות עברית ,דקדוק וטבע ציין "בסדר ".ליד המקצוע חשבון ציין שישה סימני קריאה –
להדגשת מצבו החמור במקצוע זה.
מאמציו של יעקב להשתפר בלימודים לא עלו יפה .בפברואר  5846נולד האח דוד ,ויעקב
מצא עצמו נדחק הצידה ,כשכל תשומת ליבם של בני הבית מוקדשת לתינוק שאך זה נולד.
הידרדרותו בלימודים נמשכה ,וכמוה היעדרויותיו מבית הספר וגם מהבית .לאחר אחת
מבריחותיו ,ב 5-באפריל  ,5846השאיר את המכתב הבא על שולחן העבודה של אביו.
"אבא! אני לא הייתי ראוי לך .גרמתי לך תמיד צער ,הייתי רשלן בלימודים ,בלתי מסודר,
גרמתי לך עגמת נפש על כל שעל .הייתי תמיד מרגיז אותך עד בלי קץ ולא קיימתי את מה
שהיית אומר לי .בזמן האחרון רציתי להפוך את עורי ,רציתי להיות ילד טוב ומסודר ולומד
לבלות את זמני הפנוי בתנועה ,עתיד נרחב נפרש לרגלי ,אבל זה היה כבר מאוחר .אתה
דאגת לי ורצית לראות בי נחת ,אולם נכזבה תקוותך ובנך היה לפרא ,פורק עול .מבית הספר
הבאתי לך רק צרות ועכשיו גם תוספת של מכתב נהדר .הייתי לומד כסטודנט חופשי והייתי
מתאמץ לחפש תירוצים לא ללכת לבית הספר .אולי יש לזקוף גם משהו על חשבון החברה
שהייתה לי בבית הספר .כן ,ויש הרבה מה לזקוף .אבל אני מעמיס הכל על צווארי ...אילו
נתת לי שער לחזור בתשובה ,אז בודאי שהייתי מתקן את הכל ,אבל( ...הנקודות במקור –
א.א ).אני לא יכול להביט בפניך לאחר מה
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שעוללתי לך אין בי הכוח .אתה הגעת כבר ל'בנים גידלתי ורוממתי והם בגדו בי' .אני לא
אעיז לראות את פניך יותר לא אוכל בשום אופן .היה שלום שלך (אם מותר) בלב ונפש בנך
יעקב".
"נ.ב .אם ברצונך כי אשוב שים פתקה בתיבת הדאר שלנו כי סלחת ואז תראה איך אתקן
את הכל( ...הנקודות במקור) אחרת לא אשוב .אל תנסה לחפש אותי .אני אלון אצל חבר
ושם אהיה בסדר גמור .אולם לא אשוב עד כי תסלח .אם תחפש בין כה לא תוכל למצוא.
מחר אין לימודים ,אבל בין כה וכה יש לי ענין עם המורה".
יעקב לוינסון חזר הביתה ,והאב ניסה לפתוח לו הרבה שערים לתשובה .אך את בעיות
היסוד אי אפשר היה לשנות .בסיומה של שנת הלימודים בכיתה ח' קיבל יעקב לוינסון תעודת
גמר גרועה ביותר .בחשבון והנדסה ,מולדת וכתיבת הארץ קיבל "מספיק בקושי" ".באנגלית,
טבע ומשנה ואגדה קיבל "מספיק ".בעברית ,תנ"ך ודברי הימים קיבל "כמעט טוב" ורק
בציור ,זימרה ועבודה בעץ קיבל "טוב מאוד ".לשעורי התעמלות לא טרח כלל לבוא ולכן קיבל
"בלתי מספיק".
תעודה כזו איננה מהווה כרטיס כניסה לבית ספר תיכון מעולה .ייתכן שזו הסיבה שבגללה
לא רשם אותו האב להמשיך את לימודיו בבית הספר תיכון חדש ,כפי שביקש לעשות .ייתכן
שהאב ,תודות למעמדו הציבורי וקשריו ,יכול היה לרשום את בנו לגימנסיה טובה ,אך נראה
ששושנה היא שהכריעה בעד לימודים במסגרת פנימייתית מחוץ לבית .חייה של שושנה היו
קשים גם בלי נוכחותו של יעקב בבית ,מה עוד שהאב החל להתכונן לנסיעות לחו"ל .כך
נפלה ההכרעה לרשום את הנער לבית הספר התיכון על שם רוזה כהן בגבעת השלושה
שליד פתח תקווה.
בתקופת החופש נשלח יעקב ,בפעם המי יודע כמה ,לבית ההבראה במעלה החמישה.
חילופי המכתבים בינו לבין האב ושושנה מעידים על ראשיתה של התייצבות ביחסיו עמם ועם
עצמו .הוא כבר כתב להם מכתבים משותפים "שלום רב לכם אבא ושושנה" ומסיים ב"שלכם"
וזו כבר התקדמות גדולה לעומת היחס היהיר והמזלזל שגילה כלפי אמו החורגת .במכתבים
ניכרת שביעות רצון מעיסוקיו ומבילוייו .בתקופה זו מתחיל לוינסון הצעיר להשתחרר מן
האגוצנטריות שאפיינה אותו מאז מות אמו ולהבין את סביבתו ,וגם את עצמו .באורח טבעי,
שגיאות הכתיב נעלמות מכאן ואילך ממכתביו ובמקביל משתפר כושר הביטוי שלו ללא הכר.
קטעים מספר ממכתב שכתב לאביו ממעלה החמישה ,ב 33-באוגוסט  ,5846ממחישים
התפתחות זו באישיותו" :מכתבי הקודם ששלחתי לך היה ערוך בסגנון ובתוכן קלוקל ,אולם
רצוני שתבינני .נמצאתי במצב של בלי בגד .ואתה יודע מניסיונך שאני איני יכול ללכת
מלוכלך ,וזה השפיע עלי מאד .מוזר הדבר אבל שמתי לב שכל איזה רוח רעה ,מצב רוח
בלתי מרומם ,משפיעים עלי
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מאד ,ותיכף אני מתרגש ומדבר וגם מה שלא צריך לדבר .היו פעמים שעל ידי איזה שהן
התנגשויות קטנות הושפעתי כל כך ונעלבתי עד היסוד ממש ואחרי כמה שעות שהשקפתי
על מחשבותי קודם ראיתי עד כמה מגוחכות היו ...נפגש אני כאן בטיפוסים שונים .שכני
לחדר למשל אדם שתקן ...אדם נעים תענוג לגור אתו ממש ...מה נשמע עם אבא של
שושנה? מה שלום דוד ושושנה? מה נשמע בכלל? מדוע אינך מזכה אותי בכמה מילים
חמות במספר מילים מהבית? בבית ההבראה מצוין ,כל כך נהניתי להכנס למטה הלבנה
ולאכול כבן אדם ,בקיצור כאן אייזן"...
מכתביה של שושנה ליעקב מאותה תקופה גם הם מעידים על חמימות וקירבה .היא כבר
לא פתחה ב"יעקב ידידי" אלא ב"יעקב היקר" ומסיימת ב"שלך שושנה".
במכתב מ 4-באוגוסט היא כתבה ..." :והעיקר :בקבלך את מכתבי זה ,תחוג את יום
ההולדת שלך ה .54-לפני שנים היו שולחים נער בגיל זה לחופה (זה לא צחוק!) ז.א .שהוא
כבר בן אדם ולכן הנני מאחלת לך (עוד לא ללכת לחופה) אבל להיות לבן אדם בעל אחריות
(ממש כמו בעל משפחה) שתצליח בלימודיך וכדומה .פטורה אני מלהטיף ולהתפלסף על
נושא זה ,באשר זמן פנוי אין לי ,ואת זאת לא אהבת .בקשתי מאבא לצרפני למתנה הנקראת
'גרמושקה' ונקוה שהוא יבחר משהו טוב עקב השותפות הגדולה (הלא גם את דוד יש לצרף
לכך ,לא כן?!) .ועתה קצת על דוד ,הוא בחור כארז ו ...כברז (כך היינו מתגרים בהיותנו
ילדים בבית הספר) .הוא מתפתח יפה ,זוחל במיטה ,מסתובב בכל הצדדים ,אשכיבו בצורה
ידועה ואמצא אותו בכיוון הפוך ,בקיצור חברמן ...את הרחיצה בים הפסקתי כי זה פגע
בעבודתי וברווחים שלי וכיון שלפרנסה יש לדאוג בראש וראשונה לפיכך נאלצתי לוותר על
'עולם התענוגות שלי' .השעה עתה  ,9.21אבא טרם בא (כרגיל!!!) ועיני ממש נעצמות ולכן
אומר לך ליל מנוחה וכל טוב לך ,אל תחוס על ניר וכתוב נא! שלך שושנה".
למרות הריחוק הפיזי בין האב העסוק בענייניו בתל אביב לבין הבן במעלה החמישה,
למרות המרירות שהייתה ללא ספק ביעקב על הרחקתו מן הבית ,מתחיל בתקופה זו
להתרקם קשר אינטלקטואלי בין האב לבנו .האב מתאר באוזני הבן ,במכתב ארוך ,את
האווירה בתל אביב בתקופת העוצר הגדול ,את להיטותם של אנשים לרכוש ולאגור מוצרי
מזון ,ומשמיע לו פילוסופיית חיים שיותר משהיא בחזקת "שמע בני מוסר אביך" ,יש בה
אלמנטים של "כדבר איש אל רעהו ".קו זה ביחסיהם של השניים עתיד להתפתח בשנים
הבאות ,ואת שורשי רבות מהשקפותיו ועמדותיו של יעקב לוינסון בבגרותו ,ניתן למצוא בשיג
ושיח שהיה לו עם אביו ,המתגלה כאדם בעל שיעור קומה רוחני מרשים.
כתב האב במכתב מ 4-באוגוסט " :5846והנה מתקרב יום הולדתך הוא ה 4-באוגוסט ועלי
לברכך ולאחל לך כל טוב .האם זה מספיק יעקב? לדעתי הייתי צריך אולי לגשת אליך ,אולם
בימים טרופים האלה זה לא פשוט .ולפיכך אכתוב
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לך לפחות את המקצת אשר הייתי רוצה לראות בך :קודם כל בן אדם אחראי למעשיו.
אחריות מצד אחד והכרה גמורה שאתה חי מתוך אחריות זו .לפעמים אני חושב ואומר
לעצמי :מה עוד יכולתי לתת לבני ולא נתתי? כל החיים לפניך ואתה כה צעיר .מה דרוש לך?
שני דברים יעקב :אהבת הקרובים והמקורבים והשכלה .ארבע שנים בתוך אוירה של אהבה
וידידות אמת ,ארבע שנים של לימודים אינטנסיביים תמידיים ,בלי הפוגות – יוציאו אותך לאם
הדרך וזה תלוי רק בך .כל הנתונים בידך .דברים אלה באים לבן אדם רק ע"י הכרה גמורה
ואמתית כי ע"י התמדה בלימודים ויחס כן ולבבי עם אנשים ,אשר אתה יקר להם ,אתה
ועתידך – הם יחשלו את האופי שלך ויאירו את דרכך לעתידך .קיימת פילוסופיה שלמה של
ערך הרגש של בן-אדם .אין לזלזל בערך הרגשות .אולם יש לעתים סתירה גמורה בין הרגש
והשכל .הרגש לעתים נגרר אחרי האינסטינקט העיור .השכל מוכרח תמיד להיות המבקר של
הרגש .יש אומרים כי השכל גם יותר פיקח מהרגש .ולפיכך אנו אומרים לעתים כה קרובות:
תחשוב על מעשיך ,תחשוב לפני ההוצאה לפועל .כי אין ,לעתים ,לבן אדם אויב יותר גדול
מאשר הוא לעצמו ...שלך ,אביך גרשום".
נראה כי מכתב זה הטביע את חותמו על יעקב לוינסון והביא להבשלת תהליכים שכבר היו
בו קודם לכן .שנת הלימודים הראשונה בגבעת השלושה ,הייתה שנה של חישול אופי
והתמדה בלימודים .שנה שבה ,כעצת האב ,השכל הפך להיות המבקר של הרגש .בשנה זו
הרבה האב לנסוע לחו"ל (להשתתף בקונגרס הציוני ולאיסוף כספים) והוא כותב לבנו מקהיר,
מאתונה ,מז'נבה וממקומות אחרים .המכתב הראשון שכותב הבן לאביו הנמצא בחו"ל ,ב1-
בדצמבר  ,5846כבר חושף יעקב לוינסון חדש .יש בו עדיין הרבה מן הרגש ,החמימות
והדאגה לאב ,אך הוא כבר אינו מתאונן וקובל .זמנו כבר יקר לו ו"עכשיו אצלנו תקופת
הבחינות והעבודה מרובה ,שיעורים רבים ובחינות בלי סוף ".וכך גם במכתב שנכתב כמה
ימים לאחר מכן ,בו הוא מונה את המקצועות הנלמדים .הוא אינו מגלה לאב את הציונים ,אך
נראה שהוא חש בטחון כי ההשקעה הרבה שהשקיע תניב פירות .במכתבים הבאים חוזר
שוב ושוב המוטיב של מאמץ רב בלימודים ,של ניצול כל דקה פנויה לקריאה ולשינון.
במכתבי האב מאותה תקופה יש עדיין תערובת של יחס אבהי לבן הקטן הזקוק לאהבה
("מה שלמך יעקב'לע שלי?" "כן קעצעלע שלי ,קניתי לך פיז'מות חמות ,שלא יהיה לך קר
בלילות") עם יחס הערכה לאדם בוגר ,כדבר שווה אל שווה בצד תיאורים של פלאי הטכניקה
המערבית .כאוטומטים שמוכרים סיגריות וחנויות צעצועים הגדולות עשרות מונים מ"אקמן"
(חנות הכל בו הגדולה של תל אביב באותם הימים) ,רצופים המכתבים תיאורים של הקונגרס
הציוני הכ"ב בבאזל בו השתתף האב והגיגים פילוסופיים ,פוליטיים וחברתיים.
ב 58-בדצמבר כותב האב" :הקונגרס מלא אורחים וצירים ונעשית בו עבודה
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קדחתנית ,בעיקר בישיבות .השאלה העומדת ברומו של עולמנו היא :האם ויצמן ישאר נשיא
הסוכנות היהודית .רבים הם מתנגדיו ,אולם זכויותיו כלפי העם העברי עוד יותר גדולים .אין
לתנועה הציונית איש בעל הקף בעל שורשים עמוקים בעם היהודי ,איש בעל עמדה גדולה
אצל העם האנגלי ועמים אחרים כמו ויצמן .ומצד השני הרי הוא איש בעל אופי תקיף היודע
לשמור על כבוד העם ולדבר עם גדולי הדור באומץ וכוח פנימי כביר .כשאשוב הביתה אספר
יותר".
ויצמן לא נבחר כידוע באותו קונגרס לנשיא ההסתדרות הציונית ,והייתה בכך מעין הפגנת
מחאה נגד המדיניות הפרו בריטית שלו ,אך כדי לא לפגוע בכבודו לא בחרו לתפקיד אדם
אחר .בראש ההנהלה הציונית הועמד דוד בן גוריון.
ובמכתב מקהיר כתב גרשום לוינסון ..." :דלות מנוונת מצד אחד ועושר של נכבדים מצד
שני .ערבים מלובשים אירופאית מכל טוב ועל ידם יחפים בבגדים בלויים ומלוכלכים .ובכדי
שתבין מה זה עוני הרי אומר לך כי פועל מרויח כאן  2עד  1לא"י לחודש ועובד כל היום
מהבוקר עד הערב ,ללא כל דאגה לעתיד ,ללא כל עזרה סוציאלית איזו שהיא .מכאן:
שחיתות ,דרישת שוחד ,בקשישים וכדומה .נדמה לי כי אין ארץ בעולם ,אשר הבקשיש יהיה
כה קשור לחייו כמו במצרים .האם יכולת לתאר לך כי פקיד בדאר לא יתן לך עודף? כי
הפקיד במכס לא יענה לך ,באם תדרוש ממנו עודף מתשלומך? ואין איש מתבייש בזה.
להפך ,זהו הנימוס .כך צריך להיות"...
ב 35-בפברואר  ,5844כבר לאחר שובו ארצה ,כתב האב" :מובטחני כי אתה קורא ספרים
ולא תמיד ספרות של בלשים .מדוע לא תכתוב פעם על המסקנות והרושם שעשה עליך ספר
זה או אחר? מדוע לא תחווה דעה (הסכמה או ביקורת) על ספר שקראת? ...יש ויש יעקב
יקירי על מה לחשוב .מוכרחים לחשוב .הכרח הוא לבן האדם להתעמק ולהתעכב על
המתרחש סביבנו .לא רק לשם ידיעה ,אלא גם להתפתחות הנפש ,ללמוד לנתח דברים,
לשקול ,ללמד את העין להסתכלות נכונה ,לדעת לבקר ולהבדיל בין טוב לרע .אני בגילך
כתבתי מכתבים על נושאים מופשטים רבים ושונים .בכל התאמצתי לחפש את המקור את
התוכן את השורש .אי אפשר שיעבור על יד תופעות חיינו ,צריך לעכל אותן לחיות אותן
ולהוציא מסקנות .אין איש שיענה לך כל כך ברצון ומתוך כובד ראש לכל שאלותיך ולכל
הפרובלימות בהן תתעניין כמוני .אעשה זאת מתוך רצון להדריך אותך ולעזור לצאת מסבך
השאלות אותן תפגוש מדי יום ביומו .יחד עם זאת אני מזמין אצלך מכתב גדול מחושב על
הנושא' :מי מסוכן :איש רע או איש מחוסר אופי?' ובזמן כתיבת המכתב תביא גם דוגמאות
מהחיים או מהספרות אשר קראת ,בכדי לחזק את המסקנה אשר אליה תגיע".
יעקב לוינסון קלט את המסר ובמכתבים הבאים הוא דן עם אביו בבעיות ספרותיות
ומדיניות ,בנושאי חברה ובנושאים פילוסופיים .אופייני הוא מכתב
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מה 54-במרץ  ,5844בו הוא כותב בין היתר על "כיצד נתחשלה הפלדה" לדוסטוייבסקי ,על
ספרות מהפכנית ,על א.ד .גורדון ודת העבודה וכן על מהות החיים .וכך הוא כותב בין היתר:
"אתמול נוכחתי מה גדול הוא יצר החיים הטבוע בכל בריה חיה .ערב בטול המצב הצבאי
עברה על ידנו שיירת מכוניות צבאיות מלאות צבא .הייתי בשביל עת עברו .והנה חייל צעיר
תפש ברובהו וכיוונו אלי בצחוק ,אולם מיד הרגשתי כאילו אני נופל תחתי .הבנתי כי היה זה
הפחד ,בדומה לרגש אחר שעובר באדם שהוא עומד מעל מגדל גבוה וכשהוא מסתכל למטה
וחושב 'מה היה אילו נפלתי?' .רגע אחד ואולי פחות נמשך כל זה אולם מחשבות שונות
התעוררו בי אח"כ .מה הם החיים? בזואולוגיה לומדים אנו על אודות יצורים שכל חייהם אינם
אלא מספר ימים או שבועות ,ובכל זאת הרי הם מקיימים דורות חדשים וממשיכים למות
ולהולד .כשרוצים להטביע כלב בן יומו הרי הוא מפרפר ומתנועע ומבקש להאחז במשהו וגם
ברגעיו האחרונים ,כשאפסה כל תקוה לחייו ,הרי רצון החיים מפעם בו כה חזק ,כמו מתחת
להכרה ,והוא מנסה עוד להנצל .אם כן ,למה זה מפעם כה רצון החיים? מה הם החיים?
קושיה ללא תשובה .ואם כן מהו המוות? האמנם חדלון אין סופי הוא? קשה לי להאמין כי
אדם שמת שוב איננו לגמרי ,נעלם ואיננו .אינני יכול להשלים עם זאת .תעלומה היא כשם
שתעלומה היא ההויה והיצירה .נסה נא להרהר מה היה באם לא היה קיים מאום? לא
העולם ,לא השמש ,הירח ,הכוכבים וכל החלל הריק האין סופי? מה היה אז? חידות ואין
פותר".
את שנת הלימודים בגבעת השלושה סיים יעקב בהצלחה ,והישגיו בלימודים מרשימים.
שלושה ציוני טוב מאוד (תנ"ך ,משנה וספרות עברית) שני כמעט טוב מאוד (היסטוריה
וגיאוגרפיה) ציון טוב באנגלית ובזואולוגיה ורק במקצועות הריאליים התקשה להדביק את
הפיגור שצבר בשנות התרשלותו – כמעט טוב בכימיה בהנדסה ובאלגברה ,ומספיק
בפיסיקה .בשביל נער בעייתי כיעקב לוינסון ,שגרר אחריו שנים של מריבות קשות עם מורים
ותלמידים ,שנעדר עשרות ימים בכל שנת לימודים ,שמעולם לא בא עם שיעורים מוכנים ולא
טרח להשקיע זמן בלימוד ובקריאה ,הייתה זו תפנית לכיוון חדש; לכיוון של לוינסון המתמיד,
לוינסון איש העבודה הקשה והמאמצים הבלתי נלאים ,לוינסון העובד על עצמו ותובע מעצמו,
לוינסון החי חיים ספרטניים.
אך היה מחיר לתפנית הזו .מחיר רגשי .ומעידים על כך שני מכתבים ,האחד מה54-
לינואר  ,5844והשני מה 54-למרץ  .5844במכתב הראשון הוא כתב" :בזמן האחרון ,מחופש
חנוכה ,התחילה לתקוף אותי מעין הרגשת בדידות ,כאילו אין אדם קרוב לי בעולם כלל ,וכה
קשה לי לחכות עד בואך .לפני כשבועיים חליתי במחלת קיבה מוזרה שהעלתה לי את החום
עד  .28.9שכבתי כארבעה ימים וקמתי .לאחר זה הרגשתי שדרושה לי איזה הרגשת בית,
חמימות ,ונסעתי לתל אביב .לשושנה אמרתי שבאתי לקחת אספקה ,או כדומה ,וכי מה אגיד
לה? שבאתי כך ,סתם? היא לא תבין אותי ,היא תקבל זאת כבזבוז כסף,
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זמן ועוד .באתי ונתקלתי בקרירות איומה ,כאילו נשבה אלי רוח קרה ומקפיאה .הייתי שם
כחצי שעה וחזרתי ,וכשבאתי לבית הספר הוקל לי".
ובמכתב השני ,אותו מכתב שצוטט למעלה ,בו הוא מדבר על דוסטוייבסקי ומהות החיים,
כתב הנער לאביו" :את הבית עזבתי מתוך הרגשה לא נעימה מלווה במרירות .שבעתי כבר
את היחס 'האדיב' .כתבתי לך בנושא זה כבר לפריז ,כנראה לא קיבלת את המכתב .כל הזמן
ציפיתי לשובך וחשבתי שרגשות אלה יחלפו ,אולם גם מצדך פגע בי יחסך הקר ,אינך מבין לי
או יותר נכון לא דברתי בפניך על כלום .אני מרגיש איך שרגשות זרים וחדשים ממלאים אותי.
עד עכשיו הייתי כולי בידי רגשנות ,ובגלל שטות הייתי נכון לפרוץ בבכי .אולם כנראה
שהשתניתי .בחרדה ראיתי השנה (בפעם הראשונה) שהקבר של אמא חדל לאמר לי כלום.
'הבית' נעשה לי זר ומר לי ביותר שאין לי בפני מי לשפוך את לבי ,ומה רבים הדברים
המעיקים עלי .אפילו אתה ,שכל השנים אהבתיך עד לבלי גבול ,לבלי חק ,שהיית היחידי
שבאמת אהבתיו ,הפכת להיות זר לי .קשה לי מאד להתבטא ,תוכל לשפוט על כך על פי
המחיקות הרבות .אולם תבין מה נורא לי הדבר שאני מתחיל להרגיש קשה במחיצתך ,כאילו
איזה קיר דק מבדיל בינינו ,ואני מרגיש שהקרע שבינינו הולך וגדל .אני (כפי הנראה) בעיניך
עדיין ילד קטן ,בנך ,אשר אתה רוצה לראות באשרו ובהצלחתו .משונה כל הדבר הזה.
ההתפרצות המשונה הזאת .אולם מר לי ואין לי לפני מי לאמר זאת וכתבתי ...מסור תודה
לשושנה בעד הכסף שנתנה לי כדי לחזור ,אולם כנראה לא אשתמש בו .ובינתיים שלום .בנך
יעקב".

פרק ששי

החניך
"אלפי מחיצות עבות היו ביני ובין
אבי .לא העזתי אף פעם במשך כל חיי
לגשת אליו ולנשק אותו".

(מתוך מכתב של גרשום לוינסון לבנו)9050501 ,
מכתבו של יעקב לוינסון לאביו ב 54-במרץ  ,5844שקטעים ממנו צוטטו בפרק הקודם,
ותשובת האב לבנו שבוע לאחר מכן ,יכולים לתת מפתח להבנת היחסים המורכבים שבין
האב והבן.
במכתבו של הבן מופיעים כבר ניצנים של התגבשות אישיות בוגרת .מחד ,דיון בנושאי
ספרות והגיגים ,פילוסופיים לכאורה ,על מהות החיים .מאידך ,פרץ נדיר של רגשות – על
קבר האם שאינו אומר לו מאומה ,על המחיצה ההולכת ומתגבהת בינו לבין אביו .המכתב
מסתיים בהתרסה ילדותית" :אני נהנה מאד מהפילם והכדור שנתת לי כסף לקנותם" .מדובר
כנראה – כך ניתן להבין מתשובת האב – בכסף שהאב סרב לתת לבנו ,והמשפט הזה הוא
התגרות אירונית.
תשובת האב למכתבו של הבן אופיינית ליחסים ביניהם ,ויש בה כדי להסביר את הגורמים
שעיצבו את אישיותו של יעקב לוינסון.
מכתבו של האב נפתח בדיון על אופייה של הספרות הרוסית העכשווית ,ממשיך בדיון
פילוסופי על מהות החיים ומגיע לעיקר – היחסים בין השניים.
11
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כתב האב" :אינני חוקר ואינני מומחה לענייני חינוך ואת אשר אני נוהג הרי לפי שכלי
'הפשוט' אני נוהג .לדעתי בא 'הקרע' בגלל דבר פשוט ,אשר כנראה אין למנוע אותו :הילד חי
את חייו הוא לפי תפיסתו הוא ...כשהילד רוצה אופנים והאב חושב כי אפשר לחיו גם בלי
אופנים ,הרי הילד רואה באביו לא את הדאגה לילד הצנום ,הרוכב בין האוטומובילים
ברחובות ,אלא את האב הרע ,הקשה והקמצן ,וכו' ...חונכתי על ידי אבי ,כי לילד לא צריך
לתת כסף .עד שלא התחלתי לעבוד לא ידעתי מה זה כסף בכיס .אני חושב גם היום ,כי
הכסף על פי רוב מקלקל את הילדים .יש והילד מבין את סירוב אביו ,כי אין האב יכול
להסתלק משיטת חינוכו וגישתו בהערכת דברים .יודע אתה מה שהיה אתך לפני שנה ,אולם
אין לך שמץ של מושג מה שעבר עלי בשנה זו .נדמה לי כי בחיי עוד לא הועמדתי בפני ניסיון
כזה אתך .לא במעט האשמתי את יחסי הרך אליך .אולם עובדה היא בחיים :האב אוהב יותר
את הילד החולה מאשר את בנו הבריא .סבל משותף מקרב את האנשים יותר מהשמחות.
זאת ועוד :ביני ובין אבי (אשר הערצתיו כל ימי חיי!) ,לא היה מקום לשיחה רצינית אף פעם.
הוא היה האב ,אב המשפחה ,הדואג לכולם ולכל ,ועלי היה רק להישמע לו ,לציית לפקודותיו.
לא 'מחיצה דקה' אלא אלפי מחיצות עבות היו בינינו .לא העזתי אף פעם ,במשך כל ימי חיי,
לגשת אליו ולנשק אותו .אם כי ידוע ידעתי כי הוא ורק הוא יעזור לי ויציל אותי מכל צרה
בעולם ,כי הייתי ילד לעומתו ,ודאגותי היו משחק תינוקות לעומת דאגותיו ...ולסיום מכתבך
אומר לך :כל מכתבך נכתב רק בגלל סיומו' :אני נהנה מאד מהפילם והכדור שנתת לי כסף
לקנותם' .מה מטרת כתיבת שורות אלו יעקב? אני משאיר לך לחשוב ולדון על המשפט הנ"ל
וכל הקשור בו במכתבך הנ"ל .אני אגיד לך ,כי זו לא הפעם הראשונה ולא האחרונה שאני
מסרב להענות לבקשתך ותמיד אני אנהג לפי ששכלי אני יכתיב לי .ילד אפילו בגילך לא צריך
לבוא לבית הספר עם פילם ,לצלם ולהצטלם .עסקו בלימודים ,בספרים ,בשיחות נאות ולא
בגנדרנות של פילם .מוקדם מדי בני ,זה בזבוז סתם ...שאין בו תועלת .מכל מקום דע לך ,כי
יותר קשה בחיים לסרב מאשר להענות .בתשובה חיובית אין כל התאמצות ,בסרוב יש גם
מחשבה עם מוסר השכל".
ממכתב זה ניתן ללמוד הרבה על אותה מחיצה שנוצרה בין השניים ואשר האב לא הבין
את מהותה .מן המכתבים הרבים של האב מתקבל לכאורה הרושם של אב מסור ואוהב,
הדואג לבנו ומחנכו בדרכי נועם – וכשאין ברירה נוקט בו לפי הכלל "חוסך שבטו שונא בנו".
אך דווקא המכתבים הרבים ,הרוויים ביטויים של אהבת אמת ומסר חינוכי ,הם העדות לבעיה
ששמה יעקב לוינסון .לא היה זה קשר אינטימי בין אב ובנו החיים בצוותא .היה זה חינוך
בשלט רחוק ,הדרכה בקורספונדנציה .גרשום לוינסון היה משוכנע ככל הנראה כי הוא אינו
חוזר על דפוסי ההתנהגות של אביו כלפיו ,והוא אב טוב ומסור .אך בלי משים נהג גרשום
לוינסון בבנו כשם שנהג אביו בו .גרשום לוינסון כאביו נחמן,
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היה אב שדאג לכולם אך גם תבע "להישמע לו ולציית לפקודותיו ".הוא גם לא הבין את
רגישותו הרבה של בנו ,שנבעה הן מאופיו המיוחד והן מן ההשפעה הטראומטית של מות
אמו.
לכן לא הבין האב את המסר במכתב של בנו .אל החלק הפילוסופי התייחס כלהגיגים
פילוסופיים על החיים .אל ההתפרצות הרגשית שחשפה את התהום הפעורה בין השניים
התייחס כאל גילוי ילדותי ,כמו המשפט האירוני בעניין הפילם .תגובתו של האב הייתה
להוציא את הבן מן המוסד ולהחזירו הביתה.
האיש היחיד שלוינסון סיפר לו על נעוריו ,פרט לרעיה נורית ,היה בנו אסף (אסי) .מספר
אסי" :בשיחה מלב אל לב דיבר איתי אבא רבות על אביו .הוא סיפר כי הרבו להתכתב וכי
במכתבים אלה ניסה האב להדריך אותו ,לכוון את דרכו ולפקח עליו .בגלל הסבל הרב שסבל
בבית נאלץ לנדוד מבית ספר למשנהו ותקופה מסוימת למד בקיבוץ .דווקא בתקופה זו
התפתחה עצמאותו ,אך אביו מיהר להחזירו לתל אביב אולי משום שחשש כי הוא מאבד את
השליטה עליו".
הנימוק שנתן גרשום לוינסון ,לעצמו ולאחרים ,להחזרתו של יעקב הביתה ,הייתה שהוא
מבקש למנוע העמקת הקרע ביניהם ,לתת לילד בית שלא היה לו מאז מות אמו .בפועל השיג
תוצאות הפוכות .הבית לא היה בית .שושנה הייתה מטופלת בתינוק ולא יכלה להקדיש
תשומת לב לילד קשה כיעקב למרות שהסתייעה באמה הקשישה שהתגוררה בשכנותה.
האב ,העסוק יומם ולילה בענייני ההסתדרות ,גם הוא לא יכול היה להקדיש לו זמן רב.
האמת היא שיעקב לא היה זקוק באותה תקופה לקשרים הדוקים עם אביו ועם אמו
החורגת .בגבעת השלושה החלה להתגבש אישיותו העצמאית .החזרתו העירה שיבשה
במידת מה את התהליך הזה ,אך לא לזמן רב .העדויות מאותה תקופה מציגות נער הכובש
לעצמו את עולמו ,בבית הספר ובתנועת הנוער.
האב רשם את בנו לגימנסיה שלוה ולא לבית הספר תיכון חדש היוקרתי בו למדו בני צמרת
תנועת הפועלים באותה תקופה .נראה שסיבת הדבר נעוצה בהבדלי הרמה בין בית הספר
התיכון בגבעת השלושה לבין בית הספר התל אביבי .הבדלים אלה גרמו לכך שבשליש
הראשון בכיתה השישית של גימנסיה שלוה קיבל יעקב לוינסון ציונים נמוכים בהרבה מאלה
שקיבל בסוף שנת הלימודים הקודמת בגבעת השלושה .במתמטיקה נכשל כשלון חרוץ (;)4
בדקדוק עברי ובפיסיקה קיבל ציון  ;1בערבית ,היסטוריה ישראלית וגיאוגרפיה קיבל ;6
בתנ"ך ,מקצוע שהיה אהוב עליו מאוד ,קיבל  .4רק בשלושה מקצועות היו לו ציונים טובים.
בטבע ובאנגלית קיבל  9ובכימיה .8
מחנכו באותה תקופה ,אהרון כהן ,מספר" :בתחילת שנת הלימודים התקשה יעקב לוינסון
בעיקר במקצועות הריאליים ,אך לאחר מכן השתפר באופן הדרגתי במקצועות אלה וקיבל
ציונים חיוביים .הוא היה תלמיד טוב בעל כישרונות ,והייתי מאוד שבע רצון מהישגיו בשני
המקצועות שלימדתי אותו – עברית
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ותנ"ך .אני זוכר גם שהוא היה חבר בוועד הכיתה ,ותרם את חלקו בהוצאת עיתון קיר ,שהוא
היה הכותב הראשי בו ,וגם עיטר אותו בציוריו הנאים .אך אני חייב לציין שמעולם לא הצלחתי
לקשור עימו קשרים רגשיים כלשהם .הוא תמיד שמר על ריחוק ממני .הדבר בא לידי ביטוי
גם שנים רבות לאחר תום הלימודים .מרבית תלמידי הכיתה הקפידו לשמור עמי על קשרים
טובים .שנים רבות הסתקרנתי לדעת מה עלה בגורלו של התלמיד הנבון ,בעל האישיות הלא
קלה ,אך הוא מעולם לא נתן לי הזדמנות להתקרב אליו .יכולתי לעקוב אחר עלייתו
המטאורית בעולם הכלכלה והפוליטיקה רק מרחוק ,על פי פרסומים באמצעי התקשורת".
חבריו לכיתה מאותה תקופה זוכרים אותו כנער קשוח ,שפילס לעצמו דרך במרפקיו
לעמדה בכירה .לא היו לו ידידים קרובים ,אך הוא נהנה מעמדת מנהיגות.
מספר על כך אחד מתלמידי הכתה ,אשר דר (לשעבר ראש מועצת קרית אונו)" :הוא זכור
לי כנער קשוח ,שאפשר להגדיר אותו במילה אחת – ממש גבר .תלמידי הכתה ידעו שלא
כדאי להתעסק איתו ,אבל היו לו מעריצים ובעניינים רבים היו מקבלים את מרותו".
שלוש בנות שגרו באותה שכונה בה התגוררה משפחת לוינסון ,שרה ברזל ,רעיה רביב
ואסתר אלמליח ,זוכרות היטב את הנער שבלט לעומת בני גילו בכמה מוזרויות .מספרת שרה
ברזל" :אני הייתי מבוגרת ממנו בשנה ,אך בתנועה המאוחדת היינו באותה שיכבה .הוא היה
ילד סגור ,לא ידעתי שהוא לומד בשלוה ותמיד חשבתי שהוא לומד בבית ספר מקצועי ,כי
הוא נהג לשאת על אופניו תיק מן הסוג שהשתמשו בהם תלמידי בתי הספר המקצועיים .הוא
לא היה חברותי במיוחד ,ואני זוכרת שהוא היה נהנה מהצקות לילדים ולילדות בשכונה".
רעיה רביב" :אני חושבת שהוא היה ביישן ולכן היה מתחיל עם בנות באמצעות אופניו .הוא
היה נוסע בסמוך לנו ומתגרה בנו".
אסתר אלמליח ,שהייתה בקשר הדוק יותר עם יעקב ,וביניהם התרקם יחס של מעין חברות
ראשונית ,מספרת" :היו לנו שיחות רבות .הוא הרבה לבקר בביתי וגם אני ביקרתי בביתו.
התרשמתי לרעה ממערכת היחסים הקרירה בינו לבין אמו החורגת .הוא נהג לפגוע בי
ולהעליב אותי מדי פעם ,אבל אני נמשכתי אליו בגלל עוצמתו ,האינטליגנציה שלו ,חוכמתו
הרבה והידע שלו בתחומים שונים ומגוונים .היה לו אז בולמוס של קריאה ,ולא היה תחום
שלא התמצא בו .לאחר שהכרתי אותו מקרוב למדתי לדעת שמאחורי הקליפה החיצונית של
נוקשות ואכזריות כאילו מסתתרת נפש רגישה של משורר".
ידידת המשפחה ,פניה שולקיס ,שעקבה מקרוב אחר התפתחותו של יעקב באותה תקופה
מספרת על התמורה העמוקה שחלה בו .בשנה בה נעדר מן העיר לא ראתה אותו כמעט.
כשחזר היה בעיניה כאדם אחר – עם יותר בגרות ,יותר
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עצמאות ויותר בטחון עצמי .גם ביחסיו עם אביו ועם אמו החורגת חלה התפתחות של בגרות.
הוא לא נכנס לעימותים עם שושנה וכאילו ניסה להבין את עמדתה .עם אביו ניסה איכשהו
לחיות בשלום ,תוך כדי מאמץ להתרחק מתחום כוח ההשפעה והמשיכה שלו.
השיבה העירה שיבשה במידת מה את תהליך בניית אישיותו העצמאית שהחל בגבעת
השלושה ,אך הוא הסתגל במהירות למצב החדש .בבית לא היה לו מה לחפש ואביו היה
עסוק מכדי להפעיל עליו לחצים (למרבה האירוניה ,דווקא קירבתו הפיזית של האב צמצמה
את לחצו .מאותה תקופה אין מכתבי הטפת מוסר ,פשוט מפני שהנער נמצא בבית ,ואם היו
הטפות מוסר בעל פה לא נותרה מהן עדות ).האב רכש אופניים לבנו ,והדבר היה כרוך
במאמצים לא מעטים( .גרשום לוינסון ,אף שמילא תפקיד בכיר במערכת הכספית של הוועד
הפועל ,הסתפק במועט ומשכורתו הייתה דלה ,דבר שחייב את שושנה לקחת הביתה עבודות
הדפסה .בפרטיכל של מזכירות הוועד הפועל מ 52-בדצמבר  ,5844המתייחס לעבודתו של
גרשום לוינסון ,נאמר בין היתר" :אין כל ספק שהוא יכול בכל יום לקבל משכורת של  41לירות
לחודש ,אך הוא עושה את כל שנותיו פה ויש הפרש גדול בין מה שהוא יכול לקבל ובין מה
שהוא מקבל ,אך לא יעלה לו על הדעת לפי זה לקבוע את יחסו לעבודתו .ויש לנו להגיד :לא
על הכסף לבדו יחיה עובד ההסתדרות"...
דומה שיעקב לוינסון הושפע לא מעט מיחסו של אביו לכסף .לימים ,כששלט על חברות
ענק וגלגל מאות מיליוני דולרים ,היו שהאשימוהו בלהיטות לכסף .האמת היא שמעולם לא
ראה בכסף יותר מאשר מכשיר .הכסף עצמו לא עניין אותו ,אך על כך עוד יסופר.
את עיקר עולמו בנה יעקב באותה שנה בגימנסיה שלוה סביב פעילותו בתנועת הנוער .זמן
קצר לאחר שעבר לגור בתל אביב הצטרף לסניף התנועה המאוחדת ונכנס לפעילות
אינטנסיבית .זו הייתה ראשיתה של דרך ארוכה שעיצבה את תמונת עולמו (קודם לכן היה
לוינסון בתנועת גורדוניה המכבי הצעיר .הדבר היה בשנת  ,5841כשהתגורר בבית דודתו
לולה ,אך נראה שאז הייתה פעילותו בתנועה שולית .בגבעת השלושה היה חבר בהפועל
הנוער העובד ואף זכה באות הספורט לשנת  .5846אך גם כאן לא מילאה פעילות זו תפקיד
מרכזי בחייו).
הצטרפותו לתנועה המאוחדת היוותה תפנית בחייו של יעקב לוינסון .הוא הצטרף לקן צפון
ששכן אז ברחוב ארלוזורוב ,סמוך לבית מועצת הפועלות .עד מהרה רכש את חיבת חבריו,
בין היתר הודות לכישרונותיו המוזיקליים – הוא הפליא לנגן במפוחית פה ובאקורדיון וידע
"לעשות שמח".
עו"ד שמואל ברזל ,אז חניך באותו קן מספר" :למרות שהיה צעיר מאתנו בשנה ,ובתחילה
חש בשל כך אי נוחות מסוימת ,הוא השתלב עד מהרה בפעילות החברתית .התרשמנו
במיוחד מהתעניינותו הרבה בנושאי תרבות,
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ורצונו הבלתי נדלה להתעמק בנושאים בעלי אופי אידיאולוגי .הוא התחבב על כולנו והביטוי
לכך היה שכינינו אותו יענק'לה ,שם שדבק בו שנים רבות לאחר מכן".
דן צמחי ,חבר משק חמדיה ,שהיה פעיל אף הוא באותו קן זוכר שלוינסון בלט בהופעתו
המסודרת והנקייה ,שלא הייתה אופיינית לחניכי תנועת הנוער באותם הימים .מספר דן
צמחי" :בעוד שרובנו היינו לבושים כשלומפרים – חולצות זרוקות ומכנסיים מקומטים שלא
תמיד היו נקיים – הוא היה שונה מאתנו .תמיד מצוחצח ,תמיד מגוהץ ,תמיד מסופר
ומסורק".
אברהם אדרת ,שלימים היה לאידיאולוג של התנועה המאוחדת ,נזכר" :בצד יכולתו לעשות
שמח ,ולהיות הרוח החיה בכל מסיבה; בצד יכולתו לחבר פזמונים ולהלחינם ,להכין מערכונים
ומופעים – הוא נתגלה כאדם מעמיק ורציני ,חדור אמונה ובעל להט פנימי רב .זו הייתה
תקופה של הכרעה על גורל הארץ ומפעל גאולתו של העם היהודי .שנים סוערות לישוב
ולמפעל התקומה של עם ישראל ,שנים של מאבק במשטר הספר הלבן ,מלחמת השחרור
והקמת המדינה .התנועה ראתה עצמה אז ככוח מוביל עבור הנוער בארץ ,בדרך של דוגמה
אישית והגשמה .לוינסון הצעיר גילה אז כושר בלתי רגיל לגבי נער בן  ,56לניתוח המצב.
רבים מהחניכים היו נבוכים סביב פעילות אצ"ל והלח"י נגד הבריטים .היה מדהים לשמוע
כיצד צעיר חסר ניסיון פוליטי כמוהו מצליח לנסח בבהירות רבה את הצורך במאבק מבוקר
בשלטון הזר ,כשהוא שולל מכל וכל את דרך המלחמה חסרת התוחלת של ארגוני הפורשים.
הוא גילה אז בגרות שגם מבוגרים רבים יכלו למוד ממנה".
במקביל לפעילותו בתנועה המאוחדת היה יעקב לוינסון פעיל ערב הקמת המדינה בגדנ"ע.
על פעילותו זו סיפר לבנו ,עידו ,שכתב על כך חיבור שכותרתו" :תרומתו של אבי כנער
למאמץ המלחמתי".
בחיבור נאמר בין היתר" :לפני קום המדינה היו מחתרות ,וכמובן שהייתה הבריגדה .אבל
אני הייתי ילד בתקופה ההיא .הייתי בגדנ"ע .גדנ"ע היו גדודי הנוער של ההגנה .זה היה
נחשב למחתרת לכל דבר .השביעו אותנו והיינו צריכים לעסוק בסליקים של נשק ולהחביאם
מפני הבריטים .זה היה לא חוקי ומי שנשפט אז בהחזקת נשק היה נדון לגזר דין מוות .אינני
זוכר מה היה גזר דינם של קטינים בפסקי דין כאלה .על כל פנים זה היה מסוכן בהחלט.
עסקנו הרבה בכל מיני אימונים ובהדבקת כרוזים נגד השלטון הבריטי .בדרך כלל זה היה
מעין שבועון שאי אפשר היה להפיץ אותו אלא להדביקו על הקירות והוא נקרא "החומה" .כן
עסקנו בכל מיני אימונים כמו א"ש לילה ושימוש בכלי נשק שונים שאף אחד לא היה דומה
למשנהו .למדנו .למדנו להרכיב ולפרק ולהטמין ולהעביר ממקום למקום .עסקנו גם במעקב
אחרי אנשי השלטון הבריטי וזה היה כבר במסגרת הש"י ,שהיה שרות הידיעות של ההגנה.
את הפגישות היינו מקיימים על יסוד קבלת קשר שהיינו מעבירים אחד לשני .אבל השיטה
הזו
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נגמרה די מהר והייתה שיטה אחרת שכל אחד היה מקבל מתחת לדלת שלו מעטפה חומה
קטנה בגודל של חצי מעטפת דואר של היום שבפנים הייתה הודעה בדבר התייצבות במקל
מס' כך וכך .המקל היה כינוי של המקום בו היו הכנסים במחתרת".
נראה שיעקב לוינסון היה גאה באותה פעילות ולפיכך הרבה לספר עליה לבנו .נושא שרותו
הצבאי היה נקודה רגישה אצלו ,שכן בגלל מחלת האסטמה שלו לא שרת מעולם ביחידה
קרבית וכאשר כל חבריו לגרעין הלכו לנח"ל הקרבי העבירו אותו להדרכה( .סוג הבריאות שלו
היה ככל הנראה כ"ל ,אך הוא הסתיר זאת .כשם שנהג תמיד להסתיר את מחלתו אף
מהקרובים אליו .מתקופת פעילותו בגדנ"ע ובש"י נותרו בו זיקה לפעילות מודיעינית ,בה עשה
שימוש נרחב בתקופת פעילותו בבנק ,וזיקתו לכלי נשק .לימים רכש אקדח ברישיון שהיה
מוסתר במקומות שונים ובאמצעותו שלח יד בנפשו).

פרק שביעי

אברהם
"בוכה האל
אל ישראל
תפילת חצות
אי שם נערכה
אץ רץ קטר
ונעצר.
יהודים באים לדכאו".

(מתוך "יהודים נוסעים לדכאו" מאת ה 5לייויק בתרגום
אברהם לוינסון)
השנים הבאות היו שנים שבהן מילאה תנועת הנוער ,ולאחר מכן התנועה הקיבוצית ,תפקיד
מרכזי בחייו של יעקב לוינסון .מחניך בולט הפך להיות מדריך מצטיין ,מפקד מחנות נוער
יהודי מבוקש בחו"ל וגולת הכותרת – מזכיר ארצי של תנועת נוער .לאחר מכן ,כחבר משק,
היה הרוח החיה בכל פעילות חברתית ומשקית.
אי אפשר להבין את המעבר הזה ,ניתן לומר המטמורפוזה הזו ,מנער מופנם ,רגיש ,בודד,
אינדיבידואליסט ,לבעל מעמד מרכזי במסגרת שבה הדגש הוא על חברתיות ועל
קולקטיביזם .אין ספק שהאיש שתרם יותר מכל לצד זה שבאישיותו ובהתפתחותו של יעקב
לוינסון היה דודו ,אברהם לוינסון.
היו קווי דמיון רבים בין אברהם לוינסון לבין אחיו גרשום ,אך בכמה תחומים היו שונים
בתכלית עד כדי היפוך גמור .שני האחים הצטיינו בהשכלתם הרחבה ,הם ספגו אותה בבית,
שהיה בית אמיד בעיר לודז' .האב ,נחמן לוינסון,
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הגיע לביסוס כלכלי בגיל צעיר והתפנה לעסקי ציבור שלא על מנת לקבל פרס .יצאו לו מוניטין
כבורר בסכסוכים ,שרבים פונים אליו וסומכים על שיקול דעתו ועל יושרו .אף ששמר מצוות,
לא הקפיד על קלה כחמורה ,גילה ליברליות רבה בחינוך הילדים ופתח בפניהם אפשרויות
ואופקים להרחבת השכלתם .הוא נהג לפי הכלל היה יהודי בביתך ואדם בצאתך ,והכניס
מיפהפיותו של יפת אל אוהלי שם .האם ,מרים לבית זארון ,הייתה עקרת בית צנועה
שהתמסרה לגידול שבעת ילדיה – חמישה בנים ושתי בנות.
אברהם שהיה הבכור שבשבעת הילדים ,נשלח בילדותו ללמוד בחדר רגיל אך הועבר
לחדר "מתוקן" ,שבראשו עמד ר' חיים יעקב קרמר ,מבולטי העסקנים של דור חיבת ציון.
מלמד זה נטע בתלמידו את הניצנים הראשונים של חיבת ציון שלימים הבשילה בפעילות
במסגרת תנועת העבודה הציונית.
כשבגר נשלח אברהם ללמוד בגימנסיה בפלך לובלין ובתום לימודיו התיכוניים החל ללמוד
רפואה באוניברסיטה של לייפציג .לאחר זמן הגיע למסקנה כי מקצוע הרפואה אינו הולם את
נטיות ליבו ואת כישרונותיו ,והוא עבר ללמוד בפקולטה למשפטים ,אותה סיים.
השוני העיקרי בין אברהם לוינסון לבין גרשום אחיו היה באופי הפעילות .בעוד שגרשום
היה איש המעשה (בתחום המפלגתי והמקצועי ,בנושאי מינהל ופיננסים) ,היה אברהם לוינסון
איש רוח מובהק .פעילותו בתחום הרוח החלה עוד בשנת  ,5855כשייסד יחד עם חבר
נעוריו ,המשורר יצחק כצנלסון ,את "הבמה העברית ",התיאטרון העברי הראשון על אדמת
רוסיה .הלהקה ערכה סיורי הופעות ברחבי המדינה ובשנת  5852הופיעה גם בקונגרס הציוני
בוינה.
ב 5854-בא אברהם לביקור ראשון באר ץ ושלח לאביו מכתב מרגש ובו תאור נלהב של
ארץ ישראל שעד אז הייתה בשבילו רק ארץ חלומות .המלחמה העולמית הראשונה ריתקה
אותו לארץ ,ורק לאחר חודשים רבים הצליח להגיע בדרך לא דרך חזרה לבית שבגולה.
עם פרוץ המהפכה הקומוניסטית ברוסיה ,בפברואר  ,5854נהו רבים ממיטב בני הנוער
היהודי אל הדגל האדום ונתנו את דמם כשמן לגלגלי המהפכה .אך במקביל הייתה גם
התעוררות ציונית שהתארגנה במסגרת צעירי ציון ,מחנה שהקיף רבבות צעירים מכל החוגים
ברוסיה .בוועידה של צעירי ציון ב 5854-היה אברהם לוינסון אחד הנואמים המרכזיים ,ועד
מהרה היה אחד ממבטאי דרכה בפרסומים בכתב .בין היתר נמנה עם מחברי המנון התנועה
שנכתב ביידיש .בתרגום חופשי ,אלה מילותיו" :בצער ובזעם ,בגלמודיות ובייסורים ,שתמול
שלשום לחצונו והחניקונו ,תישמע כרעם שירת המחר ,של ימי חרות ואור .שירת העם,
הגלמוד והדל ,שירת העם ,שלא איבד את תקוותו היחידה בת אלפי שנים ,את דרכו הישרה
היחידה".
אברהם לוינסון היה גם בין מייסדי החלוץ ברוסיה ,ובויכוחים האידיאולוגיים נמנה עם
המצדדים בראיית החלוץ כגוף שילך לפני ההמונים ויכשיר את הקרקע
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לעלייה לארץ .מתנגדיו ראו כמטרת התנועה את יצירת מעמד הפועל העברי "העולה לארץ
לא בבחינת אוונגרד אלא כעם עצמו" .כינוס התנועה בינואר  5859בחארקוב קיבל את דעתו
של אברהם לוינסון .בעקבות חילוקי הדעות נוצר כעבור שנתיים פילוג בתנועה ,כשלוינסון
נשאר נאמן לצעירי ציון ולהפועל הצעיר.
עם שובו לפולין ב 5831-הצטרף ל"התאחדות" והחל בפעילות אינטנסיבית ,הן כנואם
מזהיר ומלהיב העובר מעיירה לעיירה והן ככותב מאמרים ועורך פרסומים .במרוצת הזמן
היה לנציג התנועה בפרלמנט הפולני (ה"סיים").
תקצר היריעה מלפרט את כל גלגולי האיחודים והפילוגים של התנועות היהודיות בפולין
בשנות העשרים וראשית שנות השלושים .נפשו של אברהם לוינסון נקעה מן התככנות ומן
העסקנות .הצד הדומיננטי באישיותו היה הפעילות הרוחנית והספרותית .ביטוי להסתייגותו
מן הפעילות הפוליטית נתן במכתב ששיגר לגרשום אחיו ב 1-באפריל  .5822במכתב נתבקש
האח ,שעלה כמה שנים קודם לכן ארצה ,לאסוף בדיחות ואנקדוטות לספר "ארץ ישראל
בחידוד וסאטירה ",שתכנן אברהם לוינסון לכתוב .ספר זה נועד להיות גרסה ארץ ישראלית
ל"ספר הבדיחה והחידוד" של דרויאנוב ,אשר בו הונצח ההומור היהודי הגלותי .בסוף מכתבו
כותב אברהם לאחיו" :בצוק העיתים ,כשהמפלגות מנגחות ומקנטרות ומבזות ומכשילות זו
את זו ,רצוני להיפנות לקרן זוית ולעסוק בספרות בלתי מפלגתית .אני הנני יותר מדי איסתניס
ואנין דעת ,שאוכל לטבול את ידי בזוהמה ובכיעור ובשפלות ובמעשי הנבלה של פועלי ציון
הפולנים".
למרות הסתייגותו מן ה"זוהמה" ,ה"כיעור" וה"שפלות" לא נרתע אברהם לוינסון מן
הפעילות הציבורית שהייתה לו כסם חיים .הוא המשיך בפעילות זו בפולין עד שחש שהאדמה
בוערת תחת רגליו והחליט למלט את נפשו ארצה .הדבר היה בשנת  ,5826שלוש שנים לפני
פרוץ מלחמת העולם השנייה .על תחושתו אז כתב שנים מספר לאחר מכן" :חשכת עננים
כיסתה את האופק .לא ידענו בדיוק מה צפוי לנו ,ופחות מכל תארנו לעצמנו את הסוף
האכזרי .אולם הייתה לנו הרגשה ברורה ,כי אנו הולכים מדחי אל דחי ,כי אנו מתגלגלים
במדרון".
השנים הראשונות בארץ היו שנים של עבודה קשה ,סערת רוח גדולה וסבל נפשי עמוק.
אברהם לוינסון לא מצא כאן את מקומו .זמן מה היה קשור לאוניברסיטה העברית בירושלים,
ונשלח מטעמה לארצות הגולה .שנים מספר פעל במרכז חינוך של זרם העובדים ,אך פרש
בשל חילוקי דעות לגבי הרוח שבה יש לחנך את הנוער בארץ .לאחר מכן היה פעיל במרכז
לתרבות של ההסתדרות – הרצה בכינוסים ,נפגש עם מורים ומדריכים והטביע את חותמו על
הגוף שהפך במרוצת השנים לזרוע חשובה של ההסתדרות.
כל התקופה הזו הרבה אברהם לוינסון לכתוב .הוא כתב מאמרי פולמוס
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ומאמרי הסברה ,שירים ותרגומים ,מסות ספרותיות ומונוגרפיות .מקום מיוחד בכתיבתו
מילאה השואה ובמאמריו נתן ביטוי לכאב התהומי על אובדנה של יהדות מזרח אירופה
המפוארת .וכך תאר את יהדות פולין באחד ממאמרי ההספד שלו על אובדנה ..." :יהדות
פולין נתבלטה יותר מאשר במנהיגותה הרוחנית בעצם המוניותה .זו היתה יהדות מאמינה,
בוטחת ,אופטימית עד בלי קץ .מתחת לקפוטה השחורה רטט לב מאמין וחם .האופטימיות,
האמונה באדם ,עברה כל גבול .החיוניות היהודית היתה באמת אגדית ...הדלות היהודית...
לעגה בלבה לרשעות הממשלות ,לכל הגזרות והסייגים ...קם דור יהודי בקרב היהדות
הפולנית .דור טהר נפש ובר לבב ...דור עברי חולם ולוחם ...והדור הזה נתן לנו את לוחמי
החרות בפולין ואת מיטב הספורט היהודי ,ואת חברי כל תנועות הנוער ...ואת דור המגשימים
בארץ ,עד שבא היום המר והנמהר – עד שנחתם גורל היהדות הפולנית ...עד שעולם זדון
ורשע הסגיר את יהודיו בידי השטן המשחית ,עד שהקיץ הקץ על שליש היהדות העולמית".
יעקב לוינסון הושפע מאוד מדודו .הדוד שהה פרקי זמן ממושכים בבתי הבראה .בריאותו
הלכה והתרופפה עד שהכריעה אותו המחלה בשנת  .5811פעמים רבות נפגשו השניים
בבית הבראה ,והזמן הרב בו שהו יחד שימש סדנה בה עוצבו רבות מהשקפותיו של הנער.
השניים הרבו להיפגש גם הודות לעובדה שהתגוררו בשכנות בבית שנבנה על מגרש
משפחתי ,ברחוב בארי  36בתל אביב .גרשום לוינסון רכש את המגרש בשותפות עם אחיו
והשניים הקימו בית דו קומתי .בקומה העליונה גרה משפחתו של גרשום ובדירה התחתונה
גר אברהם עם רעייתו ובתו רות .חדר קטן בקומה התחתונה שימש למגורי אמה של שושנה.
הדוד הכניס את בן אחיו בסוד קסמה של הספרות הרוסית ,ובהשפעתו קרא יצירות רוסיות
שתורגמו לעברית .הדים להשפעה זו ניתן למצוא בחלק ממכתבי יעקב לאביו" .קראתי לפני
כמה שנים לא מעט ספרות רוסית מהפכנית אולם החלטתי לשוב ולקרוא אותה ,כדי להבינה
טוב יותר" – כותב יעקב באחד המכתבים לאביו.
אברהם לוינסון החדיר בבן אחיו הצעיר גם את האידיאולוגיה של א.ד .גורדון על "דת
העבודה" ומרכזיותה של העבודה בהווייתו של האדם .בהשפעת אחת השיחות עם דודו כתב
הנער לאביו" :לא קראתי את א.ד .גורדון ,אולם חושבני כי את תמצית דבריו אדע ,וביחוד את
עיקר העיקרים :העבודה .בבשרי חזיתי כי יש ואדם נהנה מהעבודה .עובד האורווה חלה
והייתי אחראי על האורווה ,על האכלת והשקאת הבהמות ,ניקוי האורווה ,עבודה בה ומסירת
דין וחשבון על כל עבודה ועבודה .משום מה נעמה לי העבודה .בעיקר נהניתי מעצם העבודה.
מה נעים לראות שדה אשר יד פלחוהו .האדמה מתגלית ,פותחת את גופה בפני האדם,
מוכנה לתת מחלבה ומדמה למענו ,וכמו הבהמות מרגישות
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בהתעוררות האדמה ומוסיפות מרץ ורצון .מה נעים אחרי יום עבודה מיגע בשבת להתקלח
ולצאת לאוויר ,לטבע .התקופה תקופת אביב היא ,כל הטבע מלבלב ,ריח פרדסים ויסמין
ממלא את האוויר .החמה קרובה לשקיעה ,צובעת את השמים באדמדם תכלכל זהוב ,ואז
האדם שוכח כולו את המציאות ,ההווי ,ומתמסר כליל לטבע ולרגשותיו ורצון עז יש אז לידיד
שאפשר לשיח לפניו ,לספר לו"...
כשכתב יעקב לוינסון דברים אלה לא קרא עדיין את המסה שכתב דודו על א.ד .גורדון ,אך
קשה שלא לראות את הדמיון בין הדברים שכתב הנער לבין הדברים שכתב דודו" :שם,
בדגניה השקטה והעמלה ,בשעת בין השמשות ,בזמן תפילתן של שיבולי הזהב כבדות
המלילה ורשרושו המרוגש של חורש האיקליפטוסים הצעיר ,נתחדשה ברית הקדומים של
העם היהודי עם הטבע ,עם כלל האנושות ,עם הקוסמוס ,נתחדשה בלי פרעות ביהודים ,בלי
לגיונות של יהודים ,בלי הצהרות למען היהודים .נתחדשה על ידי ריח השדה של דגניה ,על
ידי ריח אדמתה של דגניה ,שקראה בשעות של שלווה ליצירה ולהפריה .ואת רוח האדמה
השקטה הזאת שמע וקלט גורדון לבדו ,קלט אותה ויצר ממנה תורה ,תורת חיים חדשה,
פולחן עבודה טהור ,מזוקק ומעמיק במוסרו".
בתו של אברהם לוינסון ,רות קורין ,זוכרת היטב את מערכת היחסים המיוחדת שנרקמה
בין אביה לבין יעקב הצעיר .היא מספרת" :אבא התרשם מבגרותו הנפשית של הילד ,מרצונו
העז ללמוד ולהכיר דברים חדשים .היו לו שאלות רבות לאבא ,שאלות שאביו של יעקב לא
יכול היה להשיב עליהן ,אם משום שהדברים היו מחוץ לתחומי עיסוקו ואם משום שהיה עסוק
מכדי להתפנות לשאלות הילד".
כאמור גרו האחים בשכנות בבית משותף שהקימו .הקמת הבית הזה הייתה מוקד לרינונים
במסדרונות הוועד הפועל .רבים שאלו מנין לשני עסקנים הסתדרותיים הכסף הדרוש לבניית
בית כזה .בעקבות הרינונים בדקה ועדת הביקורת המרכזית את הנושא .הוועדה ,שבראשה
עמד ישראל גורי (אביו של הסופר והמשורר חיים גורי) ,ערכה חקירה יסודית ומצאה כי הבית
נרכש ביושר.
אך הרינונים לא פסקו .בשנות חייו האחרונות נעדר אברהם לוינסון תקופות ממושכות מן
העבודה בגלל מצב בריאותו הרופף .בתקופות ההיעדרות המשיך לקבל את משכורתו כרגיל.
היו שטענו כי ידו של האח גרשום בדבר וכי ניצל את מעמדו כדי לתת לאחיו זכויות שאדם מן
השורה לא היה מקבל.
אפרים יוציס ,שהיה עוזרו של גרשום לוינסון בגזברות ההסתדרות (ולאחר מכן תפס את
מקומו) אומר על כך" :זו הייתה עלילה .חוקת ההסתדרות קובעת בפרוש שעובד הסתדרות
שחלה יקבל את שכרו בשיעור של חודש מחלה בשנה ,זכות זו לתשלום ימי מחלה היא
מצטברת .לא ידוע לי על אף מקרה של עובד הסתדרות שחלה תקופה ממושכת ובשל כך
נותר ללא פרנסה .לא הייתה כל העדפה מצידו של גרשום לוינסון לגבי אחיו וזו הייתה לזות
שפתיים מרושעת".
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לא ברור מה הייתה השפעת שתי הפרשיות הללו על יעקב לוינסון .מי שירצה יוכל למצוא
בהן את ניצני עלילת הדם הגדולה שהביאה למותו.
אברהם לוינסון נפטר בפתאומיות בעת שיעקב לוינסון היה בשליחות בחו"ל .הוא כתב אז
לאביו את הדברים הבאים" :לאבא יקירי שלום .בזה הרגע קיבלתי את הידיעה המחרידה על
אברהם .הגם שלא חפצתי להוסיף ולזרות אבק על פצע פתוח ,קשה שלא לכתוב לך מספר
מילים .אם לא למענך ,הרי למעני .כל תקופת המחלה השלמנו ,גם אם מתוך תחושה מרה
וקשה – עם מציאות אכזרית ,אבל קימת .דומה ,שרק עתה ,עם התרחשות האסון הסופי
והקשה ,נפקחו העיניים לראות את גודל האבידה ואת מהות הטרגדיה .הגם שידענו ,הכרנו
והתאבלנו מזה זמן רב ,תופסת רק עתה ההכרה שאכן הסתיימה מסכת החיים המפוארת
הזו והכישרון הברוך ,האומן היוצר בספריו ותרגומיו ,איש התנועה והספר ,איש המפעל ואיש
האשכולות ,ועל הכל :בן המשפחה – איננו איתנו לעולם .אני כולי חרדה לעמידתם של כולם
באסון זה ,אך במיוחד לשלך .אני בטוח שתתגבר על האבדה ותצליח להסתגל למציאות
החדשה .שלך בנך יעקב".

פרק שמיני

המדריך
"יש אדם האובד בעולם בראשו
יש אדם כל חייו בלחמו
והיה כי ייתם זה הלחם הדל
וצנח האדם ונפל".

(שיר שכתב יעקב לוינסון בתקופת הקומונה)
הלימודים בכיתה השישית בגימנסיה שלוה ,בהם החל יעקב לוינסון בסוף שנת  ,5844עמדו
בסימן הפעילות האינטנסיבית בתנועה ,פעילות שהתנהלה בצל המלחמה המתקרבת
והמדינה ההולכת ומוקמת .כשפרצה המלחמה מצא עצמו יעקב לוינסון במצב מביך .כל חבריו
לתנועה ,שכפי שכבר סופר ,היו מבוגרים ממנו בשנה ,הפסיקו לימודיהם וגויסו לצה"ל .לוינסון
לא גויס משום שהיה צעיר מדי – רק שנתוני  5825גויסו – והוא נאלץ להישאר בעיר.
מאותה תקופה נותרו שני מסמכים מעניינים .האחד נושא את התאריך  31ביולי 5849
וכותרתו :מדינת ישראל – הממשלה הזמנית – משרד הביטחון .הכותרת "משרד הביטחון"
נעשתה בחותמת יד ,כנראה לא היו עדיין טפסים של משרד זה .במסמך שנכתב בכתב יד,
נאמר" :בזה אנו מאשרים כי בעל המכתב הזה ,יעקב לוינסון ,תעודת זהות מספר 3195641
הוא שליח משרד הביטחון .אנו מבקשים לאפשר לו את הכניסה והיציאה החופשית לשם מלוי
תפקידו ".כן מצויה על המסמך החותמת "צבא הגנה לישראל מבצע "...שם המבצע
מטושטש .מספר הזיהוי שבמסמך זה הוא מספר הזיהוי המנדטורי ,שכן באותה תקופה לא
היו עדיין ככל הנראה מספרי זיהוי של משרד הפנים הישראלי.
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המכתב השני מודפס במכונת כתיבה .התאריך 32 :בדצמבר  .5849נאמר בו" :הננו
מאשרים בזה שהח' יעקב לוינסון הוא עובד משרד הביטחון .מזכירות משרד הביטחון ד"ר ר.
ריינדורף".
שני המסמכים ההלו מהווים תעלומה .איזה תפקיד מילא נער שטרם מלאו לו  ,56שמשרד
הביטחון ראה לנכון לציידו במסמכים כאלה ,שכמותם ניתנו לבעלי תפקידים חשובים? האם
הייתה זו עבודה שעשה בשעות שהיה פנוי מלימודים ואשר אביו סידר לו? או אולי ביקש בכל
מחיר למלא תפקיד בטחוני כלשהו ,בעת שחבריו מגויסים?
נראה שהסברה האחרונה היא המתקבלת על הדעת ,שכן עדויות רבות מאותה תקופה
מספרות על כך שהוא חיפש דרכים להשתלב במאמץ הביטחוני ולהיות "יחד עם החברה".
מספר עו"ד שמואל ברזל" :אני נמניתי עם ילידי  5825שגויסו לצה"ל ביוני  .5849היינו
טירונים בפלוגה הראשונה של הנח"ל ועברנו אימונים צבאיים ,אך בגלל גילנו לא הספקנו
להילחם .אחר כך עברנו להכשרה בגזר וחלק מאנשי ההכשרה עבר לקומונה בתל אביב
ובמקומות אחרים ושימשו בתפקידי הדרכה .יעקב לא גויס איתנו אך מצאו אותו בתפקיד
מרכזי בקומונה ולאחר מכן במשק ראש הנקרה אליו הצטרפו רבים מאיתנו".
גם אהרון שני וחגי אורון זוכרים היטב את יעקב לוינסון כחניך קן צפון של התנועה שלא
גויס יחד עם כולם ,אך השתלב במפתיע בשלב מאוחר יותר במסלול שלהם ,בלי שאיש ידע
איך עשה זאת.
יעקב לוינסון לא המשיך ללמוד בגימנסיה שלוה בשנת הלימודים השביעית .בגלל
התפרקות הכיתה בשלוה הוא עבר ללמוד ,בספטמבר  ,5849בבית חינוך תיכון שברחוב בן
יהודה בתל אביב .אך מעיניו לא היו בלימודים – הוא נע במעגלים של פעילות יומיומית בקן
התנועה וניסיונות להצטרף לחבריו המגויסים.
מאותה תקופה יש עדות מעניינת של אברהם אדרת ,על מה שארע במחנה שמונים שבו
שהו מגויסי הנח"ל .מספר אדרת" :הפלמ"ח ביקש להקים מעין גדנ"ע ובתחום זה פעל רבות
אורי ברנר ,סגנו של יגאל אלון .אנחנו עשינו הכול כדי שהאימונים הצבאיים יהיו מחוץ
למסגרת הפלמ"ח ,אך אנשי הפלמ"ח לא השלימו עם כך .הם חזרו למחנה שמונים והחלו
להסית את החניכים הצעירים .באחד הימים הזעיקו אותנו לבסיס כדי לטפל בנושא העדין.
באנו ,אני ומאיר זרמי ,שהיה מזכיר התנועה המאוחדת .פגשנו במקום את יענק'לה ,שהיה
במיטבו .בחושיו הבריאים הוא הבחין בסכנה האורבת לחניכים והחליט ליטול יוזמה מול
הסתה פרועה .הוא הפעיל את כושר המנהיגות שלו ושנינו – מאיר זרמי ואנוכי – התפעלנו מן
הצורה בה הצליח לשכנע את החניכים שמקומם בנח"ל ולא בפלמ"ח .רק בודדים ערקו
לפלמ"ח ואני רשמתי לעצמי שהסחף נמנע תודות לו".
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עדות זו מעוררת הרבה סימני שאלה .בראש ובראשונה  -מה עשה יעקב לוינסון הנער
במחנה שמונים? יש להניח שאותה אפיזודה התרחשה כמובן לפני פירוק הפלמ"ח ,ביולי
 .5849הוא לא יכול היה עדיין להיות חייל מפאת גילו .האם נכנס למחנה באמצעות אותו
מסמך שהציגו כ"שליח משרד הביטחון?" האם מצא דרך כלשהי להתגייס למרות גילו
הצעיר? על כל פנים ,בעיזבון מצוי מסמך ללא תאריך ,הקובע כי טוראי יעקב לוינסון ,מספר
אישי " ,323355רשאי להימצא מחוץ למחנה לשם חופש" בתל אביב והדרום .על המסמך יש
חותמת של "נוער חלוצי לוחם – פלוגה א'".
מה שברור הוא כי מיד עם תום המלחמה היה יעקב לוינסון חלק בלתי נפרד מן הקומונה
של מדריכי התנועה שהצבא הפריש להדרכה בתנועת הנוער .הוא התגלה עוד קודם לכן
כבעל כושר מנהיגות טבעי ,שהשפעתו על צעירים רבה .אדרת מספר כי בתקופה שקדמה
להקמת המדינה התגלע סכסוך בינו לבין לוינסון סביב מסיבה שארגנו בקן .לוינסון שרגז על
שלא קיבלו את דעתו ,פוצץ את המסיבה ומזכירות הקן החליטה להשעותו מהדרכה למשך
שלושה חודשים .לוינסון היה המום מן העונש ,ולא מצא לעצמו מקום .הוא קיים את גזר הדין
שהטילו עליו ולא בא לקן ,אך החניכים חשו בחסרונו ובאו לביתו כדי לשוחח עימו בנושאים
שונים .רק לאחר שנים ,כשכבר היה אחראי על מאות ואלפי אנשים ותבע מן הנתונים למרותו
משמעת קפדנית ,הודה בטעות הנעורים שלו .הדבר היה בקיבוץ אילת השחר ,אליו בא
הבנקאי הבכיר יעקב לוינסון כדי להרצות בנושאי משק וכלכלה .בתום ההרצאה ניגש לאדרת,
שהאזין להרצאה ,ואמר לו" :אני צריך להודות לך על העונש שגזרת עלי בשעתו ,בעת
שהפרתי את הוראות התנועה .למדתי אז לדעת כי בחברה מסודרת ומאורגנת יש משמעות
רבה למשמעת ולמילוי הוראות".
אך את המשמעת הצבאית ואת אורחות החיים הצבאיים תיעב .לדעותיו על הצבא נתן
ביטוי בהגיגים שרשם ,כנראה לעצמו ,ב 2-בינואר  .5815באותה תקופה כבר היה חבר משק
ראש הנקרה ונראה שביקר בקלט כדי להיפגש עם חניכים ,או אולי לעשות שירות מילואים.
וכך כותב יעקב לוינסון על התרשמותו מן הקלט" :סגל העובדים מורכב כמעט על 'טהרת'
עובדי הכשרת נח"ל .סוברים כנראה שהם יגלו 'הבנה' ויחס חברי יותר למתקבלים לקלט.
אחד הדברים המופלאים המתגלים כאן הוא כיצד הופכים הנמושות בחייהם האזרחיים
לארכי-מנהיגים בצבא .בכוונה איני כותב 'הצבא הופך נמושות למנהיגים' .בקלט משוחחים על
אוכל ,מדים ,חופש וסיגריות .כשמתעוררים בבוקר ממהרים לאכול .כשחוזרים מן האכילה
מתלוננים על טיב המזונות ומבררים מתי סועדים עוד ארוחה .בין ארוחת בוקר וצהרים
מנצלים כל רגע חופשי בכדי לרוץ ...לאכול בשקם .מן השקם ממהרים לארוחת צהרים וחזור
על כל הפרשה עד לערב .אז מחליפים אכילה בסרט ובהפסקה מתווכחים על קבלת חופש
ומדים"...
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ועוד בהמשך ההגיגים" :תפקיד פיקודי מאפשר לנושאו להוכיח גם סגולות נפש וגם גישה
חברותית ,אבל גם יוצר מקום להתפרקויות סדיסטיות מכל הגוונים .צר שלחלק השני נחלה
לא קטנה בציבור המפקדים הנמוכים ,המדריכים והקצינים ...אם ההגנה והפלמ"ח היו
מעמידים את האדם במבחנים אישיים מכריעים ומחשלים את אופיו ,הרי שצה"ל משתוקק רק
לאחת :לשבור את האדם ,להשפילו עד עפר ,לעשותו למכונה צייתנית וחסרת פניות אישיות.
אין מטפחים את ההכרה הלאומית ותחושת הציות לצו חברתי-מוסרי מחויב היגיון ,אלא ציות
עיוור לאותו בעל הסרט .החייל המבקש אחרי הסבר לפקודה כלשהי ,משול למרדן .מי
שמטיל ספק באלוהותו של מפקדו עול הימים ,שלעתים קרובות הוא דגם חסר רמה
אינטלקטואלית או אישית ,הריהו מערער את כל יסודות המוראל הצבאי .בכל :חיקוי עיוור של
שיטות בריטיות שמרניות ודשדוש עקבים ממורט וריקני .אין ספק שיש הצדקה לכך .החומר
האנושי עומד על רמה נמוכה להפליא .אבל גם אנשים אחרים נקלעים לשרות הצבאי".
שלא כרבים מחברי הקומונה שניצלו את שהותם בעיר להשלמת הלימודים ששובשו בגלל
המלחמה ,התמסר לוינסון בקומונה לעבודה ארגונית והדרכתית (את בחינות הבגרות השלים
כאקסטרני ,כמה שנים לאחר מכן) .על עבודתו אז מספר מאיר זרמי ,שכיהן כמזכיר התנועה
המאוחדת" :כשהגיע יענק'לה לקומונה ביקש דבר ראשון ללמוד את תכנית ההדרכה שלנו.
נתברר כי תכנית זו הוכנה עוד לפני הקמת המדינה .במצב החדש שנוצר היה הכרח להכין
תכנית חדשה ,במיוחד לילדי עולים חדשים שזה מקרוב באו .כבר אז ראה את בעיית הפער
שבין ילדי העולים לילדים הותיקים .התקופה הייתה תקופת צנע ומצוקה וסבלם של ילדי
העולים ,שרבים מהם התגוררו ביפו ,היה רב .יענקלה הטיף לאינטגרציה בין ילדי העולים
וילדי צפון תל אביב ופעל להקמת קן ביפו".
על הקמת הקן ביפו מספר הסובייטולוג אמנון סלע ,שהיה אז אחד מחניכיו של יעקב
לוינסון" :יענק'לה ארגן קבוצה של חניכים ,תלמידי שישית מצפון תל אביב ,והטיל עלינו
משימה בלתי אפשרית .הוא שלח אותנו למקום מוזנח ושכוח אל – כך הייתה אז יפו – ושם
היינו צריכים להקים קן .מצאנו מיבנה ישן ומוזנח בשדרות ירושלים והפכנו אותו ,בפיקוחו של
יענק'לה ,לפינת חמד .את הדרך ליפו היינו עושים ברגל בשדות ,או באופניים .העדה שהקמנו
נקראה 'עדת מעפילים' וזה היה שם סמלי".
אחת ממארגנות הקן ביפו ,תמר דותן ,מספרת" :לא באנו ליפו רק כדי להפגין נוכחות אלא
גם ובעיקר כדי לאסוף חניכים .פשוט אספנו את החניכים ברחובות וניסינו לשכנע אותם
שמקומם במסגרת תנועתית .זה היה רחוק מרחק רב מתפיסת עולמם של בני העולים
ותחילה היו לנו כישלונות רבים .אך יענק'לה לא ויתר ואמר לנו כי המבחן העליון שלנו יהיה
בתוצאה הסופית ,וביכולתנו לרכוש נפשות לתנועה".
צבי כסה ,בן למשפחת יוצאי גורדוניה וחבר קבוצת שילר ,מספר כי באותה
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תקופה החל יענק'לה להתבלט ביכולת ארגונית .מספר כסה" :היו רגעים שבהם הוכיח כי הוא
בעל מעוף וחזון ואינו מוכן להסתפק בקטנות ".בעיזבונו של לוינסון מאותה תקופה נותר שפע
של תעודות המעידות על היסודיות שבה התייחס לפעולת ההדרכה .כל פעולה ,כל הרצאה,
כל מסיבה וכל גיוס של חניכים חדשים תוכננו אצלו לפרטי פרטים .כל מסמך כזה נפתח
בהגדרת הנושא ,ממשיך בקביעת המטרה ,מפרט את האמצעים והעזרים וכו' וכו'.
במכתב לאביו מה 56-במרץ  5848הוא אומר בין היתר" :כותב אני לך מכתבי זה לאחר
ישיבה סוערת של מועצת עדה ומועצת מדריכים (מילים מפוצצות אה?) שנמשכה למעלה
מחמש שעות!" (הסוגריים וסימן הקריאה במקור).
ח"כ דב בן מאיר ,כיום מראשי מפלגת העבודה ,שהיה באותה תקופה אחראי על בית
הקומונה ברחוב שמעון התרסי  2בתל אביב ,הפך לימים ליריבו הפוליטי של לוינסון .הוא
זוכר דווקא צדדים שליליים באישיותו של לוינסון באותה תקופה" :הוא היה נוקשה ומרבה
בהתפרצויות .בשעות של מתח היה מרבה לנגן באקורדיון ,כדי לשכוח את הצרות שלו".
חבר אחר בקומונה ,העיתונאי משה שלו ,זוכר כי לוינסון הצעיר הרבה להתחבט אז
בשאלת איחוד תנועות הנוער השמאליות והקדיש הרבה דיונים ומחשבה לנושא .על רקע זה
עלתה לא פעם השאלה של היחס לברית המועצות ולמרקסיזם.
מספר דן צמחי ,חבר משק חמדיה ,שהיה באותה תקופה מדריך בתנועה" :ניכר היה
ביענק'לה שספג הרבה ידיעות מן המסגרת המשפחתית שלו .הוא התמצא היטב במרקסיזם,
וידע במה מדובר .כאשר עשה משה סנה את התפנית האידיאולוגית המהפכנית שלו ,עזב
את הציונות ופנה לעבר מק"י ,הלכנו לשמוע אותו באסיפה שקיים באולם מוגרבי .יענק'לה
היה מזועזע מן המהפך שחל בסנה ,אך היה פתוח מאוד להאזין לדבריו ולשמוע את
הרעיונות שלו".
אמנון סלע מספר שהיו לו ויכוחים רבים עם יעקב לוינסון על ברית המועצות ,על המהפכה
הקומוניסטית ועל המרקסיזם .לוינסון התרשם עמוקות מהישגיו של המשטר הסובייטי והייתה
בו לא מעט הערצה לעם הרוסי ולתרבותו ,פרי החינוך שקיבל מאביו ומדודו .פעם אף
השתמש בספר "אנשי פנפילוב" של הסופר הסובייטי א .בק ,כמסגרת למשפט חברים .הספר
מתאר כידוע את ההווי בדיביזיה סובייטית שהגנה על מוסקבה .משפט פנפילוב ,שהפך
למושג ספרותי וחברתי ,הוא המשפט שבו הועמד לדין ,לעיני חבריו ,חייל שערק מן הקרב,
והוצא להורג .לוינסון שיחזר את המשפט הזה כשהוא משמש כסנגור לחייל העריק ותמר
דותק שיחקה את תפקיד הקטגור .האם זהו מקרה שלוינסון מצא לנכון להגן ,ואולי להזדהות,
עם אדם שהחברה כולה בזה לו ושוטמת אותו?
מי שירצה יוכל למצוא קווי דמיון מעניינים בין יעקב לוינסון לבין משה סנה .ח"כ יאיר צבן,
שיצק מים על ידיו של סנה וכתב את הביוגרפיה שלו ,תיאר אותו פעם במילים הבאות:
"הפרדוקס שהיה ,אולי ,המכריע ביותר בחייו ,הוא
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הדחף החזק שלו לברור בכל שלב ושלב של פעילותו בכל נושא את מה שנראה בעיניו לעיקר
העיקרים ,להיצמד לאותו עיקר ולכופף את כל שאר העניינים לאותו עיקר ,כפיפה שלעתים יש
עימה ביטול מסוכן של עניינים שערכם אינו מבוטל כלל ועיקר .כאן היה מבחינות רבות סוד
כוחו ומקור חולשתו כאחד :כל טעות בבחירת העיקר הופכת את השיטה למכשלה קשה
ומרה .סנה נכשל כמה פעמים בבחירה זאת ,כשלון שהפך דמות רבת עוצמה לדמות טרגית
מכמה בחינות".
אין ספק שגם יעקב לוינסון נהג ,בכל שלב בחייו ,לברור את העיקר ולדחות את הטפל.
בתקופה בה אנו עוסקים העיקר היה התנועה וההגשמה ,ולוינסון התמסר לו להשגת
מטרותיו ,כאשר שום דבר אינו יכול לעצור בעדו .בתקופת הקומונה ,ולאחר מכן בקיבוץ,
הבינו החברים את הנטייה הזו וראו בה ברכה ,שכן הכול היו שותפים להכרה בעיקר ,אך
מעטים יכלו לתרום לו רבות כלוינסון .בתקופה מאוחרת יותר ,כאשר העיקר השתנה ,כאשר
היו רק שותפים מעטים בסוד המעשים שעשה ,הפך לאדם בודד ,שבדידותו הלכה וגברה
וכמו משה סנה הפך מדמות רבת עוצמה לדמות טרגית.
האמת היא שגם בתקופת הקומונה והקיבוץ היה אדם בודד .מאחורי החזות החיצונית של
המדריך המגשים ,של איש הארגון והביצוע ,של יענק'לה המנגן באקורדיון ועושה שמח עם
החברה ,הסתתר אדם בודד ומופנם שכתב שירים בסתר .באחד מהם כתב:
"והיה כי ייתם זה לחמי היחיד
וידעתי :מיציתי חיי עד תומם
אז אפקיר את רוחי ,אך אדע :לא אוריד
עמם אל השאול ,גם את טנא פריים".

פרק תשיעי

הקיבוצניק
"החלטתי להקדיש חיי לענין הזה...
ראש הנקרה עתידה להתמוטט ...טובי
חברי עורקים ועוזבים את שורת
המגשימים".

(מתוך מכתב של יעקב לוינסון לדודה לולה)4150590 ,
בראשית שנות החמישים נפתחה תקופה חדשה בחיי יעקב לוינסון ,תקופה של למעלה
מעשר שנים שבהן היה חבר קיבוץ ראש הנקרה( .הכוונה לחברות בפועל .על הנייר נמשכה
חברותו תריסר שנים נוספות) .תקופה זו מאופיינת בכינוי החיבה "יענק'לה" שדבק בו מאז.
חבריו מן המשק המשיכו לכנותו כך גם כשהיה למנהל בנק ,איש העולם הגדול ,וכך הכירוהו
עד יום מותו .יעקב לוינסון הזדהה כל כך עם הדמות שכינוי זה מסמל עד שחתם "יענק'לה"
גם על המכתבים ששלח באותה תקופה.
קיבוץ ראש הנקרה הוקם זמן מה לאחר מלחמת העצמאות ,אך טקס העלייה על הקרקע
בנקודת הקבע התקיים רק ב 5-באוקטובר  .5811לוינסון הצטרף למשק חודשים מספר
לאחר מכן ,במסגרת הכשרת גזר .האזור היה שומם ,ושני הישובים הקרובים ביותר היו גשר
הזיו וחניתה .התנאים במקום היו קשים ,ומן החברים נדרשה עבודה קשה ,הסתפקות
במועט והרבה אמונה בדרך החיים הקיבוצית.
לימים סיפר יעקב לוינסון לבנו עידו על הימים הראשונים במשק ,והבן העלה את הדברים
על הכתב בגוף ראשון .וכך כתב הבן מפי אביו ,בשנת :5848
44
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"המקום היה יפה מאוד בנופו ,אבל כמובן שהתנאים היו לא כמקובל בימינו .היו שמונה צריפי
מגורים בני ארבעה חדרים כל אחד ,ורובם היו צריפים שהשתמשו בהם להתיישבויות
קודמות והיו במצב די אומלל .היה צריף אחד לחדר האוכל ,שהיה כמובן יותר גדול וצריפון
אחד שהיה צריך לשמש כחדר תרבות .אבל לא היה מה לשים בו לשום שימוש תרבותי.
מדרכות לא היו ,בניין לא היה ,המקלחת הייתה במתקן פחים שחולק במחיצה ,באמצע ,כדי
להפריד בין בנים ובנות ,אבל המקלחת שימשה כמקום מיוחד במינו לעשות חזרות שירה.
בזמן המקלחת היו בדרך כלל שרים בקולי קולות ובהרבה רעש .חשמל היה מסופק על ידי
גנרטור קטן ,שהיה מפסיק לפעול בשעה  8בערב ,מכיוון שלא היה מספיק כסף כדי לקנות
דלק ולהפעיל אותו יותר שעות .היינו בערך שבעים וחמישה או שמונים איש .ילדים לא היו.
כסף לקנות סבון לא היה .חומר לחימום המים לא היה .היינו מתרחצים בחורף במעיין והיינו
משתמשים בחול במקום סבון ,וזה תענוג מפוקפק מאוד .סכיני גילוח היינו צריכים להשחיז
על היד כדי להמשיך ולהשתמש בהם ,כי לא היה כסף לקנות סכינים חדשים .אבל ,בדרך
כלל ,איש לא שם לב לתנאים הבלתי נוחים ,מכיוון שמה שהיה חשוב זה הצד החברתי,
והגשמת הרעיון של הקמת קיבוץ וישוב הארץ".
תיאור זה של הימים הראשונים במשק אכן משקף נאמנה את המציאות הפיזית בה היו
נתונים החברים ,אך קשה לומר ש"הצד החברתי והגשמת הרעיון" עמדו בראש מעיניהם.
בכל המכתבים שכתב לוינסון באותה תקופה (וגם ביומן המקוטע שהחל לכתוב) הוא נותן
ביטוי לאכזבתו העמוקה מהקיבוץ .זו לא הייתה אכזבה מן האידיאה שבה האמין אז.
באמונתו זו החזיק בתמימות ילדותית כמעט כל ימיו .אכזבו אותו האנשים ודרך התנהגותם,
קטנות היומיום וקטנוניות החברים .הפער בין האידיאה לבין התגשמותה.
ב 36-במארס  5815כתב לאביו" :קשה לומר שהתאכזבתי .הכינותי את עצמי לקראת
הגרוע ביותר .אבל נכון יהיה לומר שקשה לי עד עכשיו להסתגל לעובדה שהשם 'קבוצה'
אינו משמש אלא שלט למשק ראש הנקרה .אין כאן הגשמת ערכים ,ואין גם הקמת משק
(מבחינה משקית-כלכלית) בצורה בה ראיתי את הקמת משקי עד עתה .מבחינת הגשמת
ערכים ,הרי השוויון אינו מוגשם ...תאר לעצמך שלשישה חברים יש פיקדונות בנקים!!!
(סימני הקריאה במקור – א.א( ...).יש) חוסר פרופורציה בין שעות העבודה של החברים
השונים .מצד אחד החברים העובדים עבודת פרך (כ 55-שעות ליממה בממוצע) ומצד שני
חברים מתבטלים .כשלעצמי ,הרי חיי מסתכמים בשינה ,אכילה ,קריאת עיתון ,מכתב .ליותר
מזה אין פנאי".
במכתב אחר מאותה תקופה ,שכתב לחניכה ,ירדנה שמה ,שהביעה את רצונה ללכת
לקיבוץ ,הוא מתאר בפניה את משמעותם של חיי קיבוץ כפי שהוא מבין אותם" :נדמה לי
שחושבת את שהחיים במשק הם הטובים ביותר .זה כך וגם לא כך .הכול תלוי בהשקפתו של
ההולך לחיים אלה .אם האדם הזה רואה את
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המושג 'חיים טובים' בצורה של עבודה קלה או מעטה ,כסף רב ,אפשרויות לבילויים וכדומה,
וכל השאר אינו מעניין אותו – אל ילך למשק .כי ההולך למשק חייב לדעת שאין זו דרך חייו
בשבילו בלבד .המשק הקיבוצי קם לא כדי לפתור בעיות של איזה אדם בודד אלא ליצור צורת
חיים הוגנת ויפה לכלל בני האדם .או לפחות לבני העם היהודי בארץ ישראל .החיים במשק
אומרים שוויון ,ללא הבדל בין חבר למשנהו ,חיי עבודה (כדי שלא יקרה שהאחד יעבוד והשני
יחיה על חשבונו) ,עזרה הדדית (עזרה לחבר חולה או חלש) .כדי שלכולם יהיה טוב ,חייב כל
אחד לוותר על כל מיני דברים קטנים וגדולים ,ואפילו כאלו הנראים לו ,לעתים ,חשובים מאד
מאד .כפי שאת רואה ,בכדי ללכת למשק ולחיות בו חיים של ממש ,צריך לחשוב שחיים
טובים הם חיים המביאים אושר לא רק לך לעצמך אלא גם לזולתך ,ולשם כך צריך להתכונן
ולוותר כל מיני ויתורים".
יעקב לוינסון החל דרכו במשק כרפתן ועגלון ,המשיך לעבוד במטע הבננות על גבי
הטרקטור ולאחר מכן הפך גזבר ומזכיר .הוא לא בחל בשום סידור עבודה ,לא השתמט
משום תפקיד .מסיפורי חברי המשק על אותה תקופה מצטיירת דמות של אדם שאינו יודע
ליאות ,שכל משימה שהוטלה עליו בוצעה ביסודיות ובקפידה.
מספר שמואל אילן" :הוא היה האיש הדומיננטי בקרבנו .הוא הפגין סמכותיות ויסודיות בכל
מה שעשה – החל בסידור העבודה וכלה בניהול מערכת החשבונות המסועפת .הוא יכול היה
לטפל בשורה של נושאים בעת ובעונה אחת ,בלי שדבר ילך לאיבוד ".וחנניה גורן מספר:
"ליענק'לה היה חשוב שהפעילות התרבותית במשק תתפתח חרף כל הקשיים .הוא חשש
שאם נתרכז רק בעבודה ילך לאיבוד חלק מסולם הערכים שלנו ונהיה כמו רובוטים .משום כך
עשה הכול כדי להפעיל את חדר התרבות ,ובכל פעולת תרבות הוא היה הציר המרכזי
כשהוא מנגן באקורדיון וסוחף את האחרים לשיר בצוותא ,בדבקות ובהתרוממות רוח .הוא
גם עמד על כך שייצא לאור עלון אינפורמטיבי ששימש במה להתבטאות החברים ומקור
לאינפורמציה".
על השיג והשיח שהיה לו עם חברי המשק בנושאים השונים ניתן ללמוד ממאמר שפרסם
באחד מגיליונות העלון שערך תחת הפסבדונים "מאן דהוא"..." :אודה ולא אבוש :רמתו של
מחסן הבגדים עלתה הרבה השנה ,הודות למרץ רב ויוזמה אישית שהושקעו בו .אולם מהי
המסכת החברותית המסתתרת מאחוריו? נציץ ונראה :החלטנו על 'מבצע התגברות על
הנדבנות של הורים וקרובים' .הקורא התמים יחשוב בודאי שנעשתה כאן פעולת הסברה
מקפת ,שנתקבלה החלטה תקיפה בשם המצפון החברתי או הרעיון הקבוצתי ,או לכל
הפחות הונהגה שיטה קבוצתית על ידי פעולה חברתית רצינית .ולא היא .את הפעולה
שנעש תה אפשר להשוות לאותו אדם המתעורר בלילה במלון זר והרגשת מחנק אופפת
אותו .הוא קם באפילה למצוא את ידית החלון ולאחר
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שהוא מתייגע לשווא ,הוא מנפץ את הזכוכית ואז רווח לו והוא שב לישון .לכשהוא קם משנתו
בבוקר ,הוא רואה שניפץ את המראה .גם פה הייתה התעוררות רבתי ולמישהו נמאס
'להיחנק' בהסדר החופשי והמשונה של הלבשת הבנות ,בא ואמר :אם לא תקבלו מאתנו –
נקנה לכן הכול בכספי המשק .אמנם על פי שיטה ,אבל אל חשש – התלבושת תגיע .ואשר
לכסף – נוציא כבר איך שהוא כל אותם סכומים של עשרות ,מאות ואלפי לירות בעזרת
השכנוע ,הלחץ והנדנוד והעובדות המוגמרות .ומי יכסה את הגרעון? – הגזבר ,אלוהים וכל
מי שירצה .העיקר שלא תהיינה בעיות .והבנות – מאי נפקא מינה מאין באה התלבושת? מה
אכפת להן גם להיות בסדר כלפי הקבוצה וגם להיות ניזוקות בעצמן? חתמו הבנות על
האמנה והחוזה נכנס לשלב של ביצוע .אלא שמבחינה חברתית לא פתחו כאן חלון לאוויר
צח ,לא חיזקו את רגלי הקבוצה וערכיה ,לא ביססו את דעתה של החברה ואופייה הקבוצתי,
לא העמידו את החברה על כללי הצדק החברתי האלמנטארי ,אלא הוציאו יותר מכפי
המותר ...הגדילו את הפער שבין הכנסות והוצאות ...הווה אומר ניפצו את המראה ...אין זו
חכמה לחיות בתנאים נוחים .כוחה של קבוצה אינו מוכח בשעת רווחה ,עושר שלום ...מה
פירוש 'חולצות ברזנט'? מה פגום בחולצות התכלת הפשוטות והנאות? מאין צומח סגנון
המחשבה ועזות הביטוי הרוקפלרי הזה? מאין צומח העור העדין הזה? מבין השיטין נדמה
כאילו בתו של מיליונר אמריקאי ,האמונה על  31תופרות ,על שמלה לכל עונה ולכל חלק
מהיממה ,על המעודנים שבבגדים ...והלוא אנחנו בנים לעם עני ,שכלכלתו הפיזית מקרטעת
על עברי פי פחת ,שאין ייצורו ושיווקו מכסים את מחצית תצרוכתו .וחלוציו וחולצותיו של עם
זה סגנון בתו של רוקפלר בפיהם .הפשוטה שבחולצות ,הצהוב שבסדינים – כשהם מוגשים
תוך דאגה ,בת צחוק ורצון כנה וטוב ,והנקנים מפרי עמל אמיתי ,יהיו יקרים לחבר יותר מכל
משי הגנוב אל מחסננו מבין תילי הצ'קים ,השטרות והריבית".
ניתן ללמוד הרבה ממאמר זה על מערכת יחסיו של יענק'לה עם חבריו באותה תקופה ,על
קווי אופי ההולכים ומתעצבים בו ועל התגבשות עמדותיו הכלכליות והחברתיות כפי שבאו
לביטוי לאחר שנים רבות.
הרקע למאמר בעלון ,כפי שניתן להבין מתוכנו ,הוא ויכוח על רמת החיים שהמשק יכול
ורשאי לחיות בה .החברים רצו כמובן להעלות את רמת החיים .החברות דרשו עוד ועוד
בגדים ופינוקים .את החולצה הקיבוצית לא אהבו וכינו אותה "חולצת ברזנט" .היו שהציעו
לפנות להורי החברים ולבקש את עזרתם .לוינסון התנגד .הוא טען שצריך לעשות הכול כדי
שהמשק יעמוד על רגליו הוא" .בעיניו" ,מספר מוטקה יחזקאלי" ,שמירת תקציב מאוזן הייתה
יותר מאשר כורח פיננסי וכלכלי .יכולתו של המשק לשמור על תקציב מאוזן ,להימנע מבזבוז
ומותרות ,הייתה מבחן ליכולת קיומו האידיאית לא פחות מליכולת קיומו הכלכלית".
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בהעתק מאמר המופיע ביומנו תחת הכותרת "מאחורי הוילון או תמימות" ,ואשר לא ברור
אם פורסם באיזשהו מקום ,כתב לוינסון במאי  ..." :5815בכדי לקיים חברה בריאה יש צורך
שכל חבריה ידעו לשם מה חיים הם יחד .לכאורה התקבצנו כולנו לחיות יחדיו כיון שכולנו
רצינו בצורת חיים מסוימת – חיי קבוצה .למעשה – העילה והסיבה להיותנו יחד ניצבת לה
ככלי מלא בושה .היכן הם חיי השיתוף של אמת? קוסם הוא נוף ראש הנקרה ,אולם כדי
לחיות בראש הנקרה יש צורך בסיבות נכבדות יותר .מה יעשה האדם שמלבד הרצון לחיות
כאן קיים אצלו גם הרצון לחיות בצורה מסוימת ,וזה לא ניתן לו ,למרות שאפילו השם 'קבוצת
פועלים להתיישבות שיתופית' תובע זאת?"
ועוד קטע ביומנו ,מדצמבר " :5815מדוע אנשים חיים כל כך בקטנות? דומה שדורנו אבד
לו כל שמץ של מעוף ,של דמיון ,של הסתכלות אובייקטיבית .ועוד אבד לו החוש לתפוש את
הדברים במקורם ,בפשטותם ,ללא תסביכים ,ללא דעות קדומות .ועוד מר יותר לאדם
בראותו שגם חבר האנשים שעמם עמד לחולל תמורות ,ושיחד עמם קיווה לגול את האבן
מעל פי הבאר ,הרי הם או אגואיסטים או חסרי היכולת להוציא את גופם כצד מעוניין בכל
דבר ובכל עניין ,או שהם דלים ברוחם .ודלים לאו דווקא בתפישתם או בכישרונות כלליים,
אלא בכוח רוחני יותר ,דלים הם בעקשנות ובאמונה של האדם היוצר את האמת .כיצד להיות
אידיאליסט בתוך חשכת צלמות זו? לעתים נדמה לי שעובר עלי תהליך של התבגרות ,שסופו
ציניות גמורה .שכן ,אינני זהה עם התנועה בה אני נמצא ,ולהיחלץ ממנה אין לאן ,הכל שחור
יותר .ולהילחם מבפנים? וכי מה יחולל פרט אחד ,הרי זו דמוקרטיה .ואולי צודקים
הקומוניסטים .ייתכן שיאושם מהאמונה בכוח רצונו של האדם הוא 'יאוש פורה'? פעם קיויתי
שחניכי יבנו חברת אמת .עתה פרחה גם תקוה זו".
מכל התיעוד הזה עולה ומצטיירת דמותו של יעקב לוינסון האידיאליסט חסר הפשרות,
המתייחס ברצינות תהומית לאידיאל הקיבוצי ,והתובע מעצמו ומזולתו עבודה ללא ליאות .על
היסודיות והרצינות בהן פעל ניתן ללמוד ממסמך שנותר מתקופה מאוחרת יותר כשמילא את
תפקיד מזכיר המשק .ניירות העבודה שלו מאותה תקופה נראים כמו עבודת מטה מדוקדקת
של אוגדונר :חלוקה מדויקת של סמכויות ומינויים ,תזמון מדוקדק של פעולות הוועדות
השונות ולוח ביצוע ומעקב אחר פעולות מתוכננות.
לאחר שנים תיארו את יעקב לוינסון כאדם בעל מצפון גמיש .אדם "הדורך על גוויות" ואינו
מתחשב באנשים ,אדם שחוסר הפשרנות שלו שוחק כל מי שעובד במחיצתו ואינו מתחשב
ברגשותיהם ובצרכיהם של הנתונים למרותו.
"תכונות" אלה יוחסו לו בעיקר על ידי אנשים שביקשו להטיל בו דופי ולהציגו כאדם בלתי
אנושי כביכול .אבל היו לו בהחלט תכונות יוצאות דופן.
התכונה הבולטת ביותר ההולכת ומתגבשת באופיו של יעקב לוינסון באותה תקופה היא
חוסר הפשרנות .הוא לא היה מוכן להשלים עם מה שמכונה בשפה
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הצברית "פרטצ'יות" .כלומר ,חובבנות ,חוסר שלמות בביצוע ,רשלנות ,עצלנות .הוא דרש,
בראש ובראשונה מעצמו ,עבודה ללא ליאות ,הסתפקות במועט ,התמסרות טוטלית לקיבוץ.
במכתב לאביו מה 51-בנובמבר  5813כתב בין השאר" :כשלעצמי הריני נתון במאמץ נפשי
ופיזי במשך  58-54שעות ביממה ללא הפסקה ,וכמעט ללא עזרה ".מאמץ דומה דרש גם
מאחרים .הוא לא הבין שהם אינם ולא יוכלו להיות כמוהו .שבין האידיאל לבין המציאות תמיד
יש פער שאי אפשר לגשר עליו.
על רקע זה נולדה פרשת ההדחה הראשונה – החלפתו של מרכז המשק שנכשל בתפקידו.
לאמיתו של דבר הוחלט על ההדחה בעצה אחת עם כמה חברים מרכזיים והיא אושרה על
ידי האסיפה הכללית .למרות זאת החל אז מסע לחישות" :יענק'לה הדיח חבר".
מספר על הפרשה אפרים טפרברג ("טפ'לה") ,שהיה אחד מחבריו הקרובים של המרכז
המודח" :האמת היא שהמרכז היה בחור טוב ,אך הוא לא הצליח להתמודד עם התפקיד,
שהיה גדול ממידותיו .מי שסבל מכך היה בראש ובראשונה יענק'לה ,שבתוקף תפקידו
כמזכיר המשק שילם את מחיר חוסר היעילות של המרכז והוא גם זה שהיה צריך להחליט
על ההדחה .אני יודע שיענק'לה נקרע בליבו ,אך הוא הכריע בעד ההדחה .לאחר מכן אמר
לי'" :הדבר החשוב ביותר הוא הנושא ,וטובת הנושא עומדת מעל לכל'" ומוסיף חנניה גורן
(כיום מרכז המשק)" :כולנו תמכנו בהדחה ואני הייתי אחד הדוחפים בכוון זה אבל את הבוץ
הטילו בו".
על פרשת ההדחה כתב לוינסון במכתב לאביו..." :מספר חברים ותיקים אינם יציבים
ועומדים בפני עזיבה .חברת הנוער מעורערת כיון שעם יציאתי מהדרכתה הוכנס חבר אחר
והוא כשל ועתה נמסר התפקיד הזה לידי חברה שגם היא איננה מצטיינת בו ...אנשים
לתפקידים אחראיים חסרים ובמידה רבה מאד ...הצרה היא שאין אצלנו חברה הצועדת
לקראת מטרה נשגבת ,לקראת אידיאל שהיא הציבה לעצמה אלא ערב רב".
דורי הרגיל ,אחד מחבריו הקרובים של יעקב לוינסון ,סיפר באותו הקשר" :בשיחה מלב אל
לב אמר לי פעם יעקב שבכל פעם שהוא נכנס לתפקיד חשוב הוא נקלע להתלבטות באשר
לאורח וצורת עבודתו עם אנשים .פעם אמר לי' :הייתי צריך לקבל החלטה להיות יעיל או
להיות נחמד .החלטתי להיות יעיל ,אבל מעולם לא זרקתי אנשים לרחוב ,מי שנאלץ לעזוב
תפקיד בתוקף הנסיבות קיבל תחליף".
שאיפתו של יעקב לוינסון לשלמות ,ביצועית ואידיאית ,יכלה להיקלט טוב יותר במסגרת
הקיבוצית מאשר בחברה הפתוחה .בקיבוץ לא חיים מלאכים ,אך אלה אנשים שעצם בואם
לקיבוץ נובע ממניעים אידיאליסטיים .כולם יודעים שיש פער בין האידיאל למציאות – אך
כולם מסכימים שיש לשאוף לאידיאל וודאי שאין לשים מכשולים בדרכו של אדם השואף
להשיג את האידיאל הזה.
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זוהי הסיבה לכך שהשנים אותן עשה לוינסון בקיבוץ לא היו שנים של התנגשויות קשות,
כפי שהיו לו לאחר שיצא את המשק .החברים ,אף שסבלו מתובענותו ,ידעו להעריך את
תרומתו .תקופות רבות היה הוא האיש שעצם קיום המשק ועתידו תלוי בו .הוא לא אמר
נואש למרות אכזבתו מה"ערב רב" הקיבוצי ,מחוסר היעילות ומהגילויים של ניוון חברתי
וערכי .הוא גם דחה בשיטתיות את פיתוייה של דודה לולה ,שהציעה לו סיוע כספי כדי שיוכל
ללמוד ולהסתדר בעיר.
ב 54-במרץ  5812כתב ללולה" :ידעתי תמיד שאינך רואה את עתידי בקבוצה ,אולם קיויתי
שתשלימי עם העובדה בזו .והנה ,נוכח אני שאת מרבה להעלות את שאלת עתידי ,שבשבילי
אינה שאלה כלל .כדאי שתכירי בכך שהחלטתי להקדיש את חיי לעניין הזה ,ואין מקום
לויכוחים אידיאולוגיים כלשהם .אולי תביני יותר טוב את משמעות הכרעתי בדבר דרך חיי,
אם אספר לך ,שראש הנקרה עתידה להתמוטט (על כל פנים זו דעתי) והיא תיבנה מחדש.
ולי אין דרך אחרת .עד עתה נזהרתי מלהכריז הכרזות כאלו ,משום שראיתי את טובי חברי
עורקים ועוזבים את שורת המגשימים ,אולם דומני שאין דרך אחרת להבהיר לך את הלך
מחשבותי והחלטתי".

פרק עשירי

יענק'לה
"המרחק בין החזון לבין המציאות תמיד היה מפחיד אצל
יענק'לה .עוד בטרם הבנק...
משהו בער באיש .תמיד מנועו עבד מעל ליכולת".

(מוקי צור ,לאחר ההתאבדות)

"כיצד להיות אידיאליסט בתוך חשכת צלמות זו? לעתים נדמה
לי שעובר עלי תהליך של "התבגרות" ,שסופו ציניות גמורה .שכן,
אינני זהה עם התנועה בה אני נמצא ולהחלץ ממנה – אין לאן ,הכל
שחור יותר".

(יעקב לוינסון ,פרקי יומן)
חמש השנים שבהן מילא יעקב לוינסון לסירוגין את תפקיד מזכיר וגזבר ראש הנקרה
(מ 5813-ועד שנבחר למזכיר התנועה המאוחדת ב ,)5814-היו שנים של פעולה קדחתנית,
במשק ומחוצה לו .הכול התפעלו מיכולתו הארגונית ,מן הדרך בה פתר את הבעיות הכספיות
הקשות של הקיבוץ ,מהתמסרותו לעבודה ולחברים .אך הוא בער באש קדחתנית ,אשר
דומה היה כי גם הפחידה את חבריו .התביעות שלו מעצמו ומזולתו היו בלתי אנושיות.
תביעות של אדם שאינו מבחין בין חזון למציאות ,בין המצוי לבין הרצוי.
את אופיו של לוינסון ,כפי שבא לידי ביטוי באותה תקופה ,היטיב לתאר מוקי צור במאמר
שפרסם ב"חותם" לאחר ההתאבדות .צור הכיר את לוינסון בתקופה שבה שימש בתפקיד
מרכזי בתנועת הנוער ,אך תיאוריו הולמים בהחלט את התנהגותו כמזכיר המשק.
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כתב מוקי צור" :לא ראשון נפל הוא קרבן לעוול ,לבדידות ,למרחק האדיר בין החזון ,בין
מה שצריך ,לבין האדישות ,אי היכולת ,תפישת גבולות האפשרי ...המרחק בין החזון לבין
המציאות תמיד היה מפחיד אצל יענק'לה .עוד בטרם הבנק .הכרתיו בזמן היותו מזכיר
התנועה המאוחדת .כסף לא היה .אך משהו בער באיש .תמיד היה נראה על סף העניין
המרכזי ביותר .תמיד מנועו עבד מעל ליכולת .הוא עבר את הסף בקדחתנות ,שמצאה לה
פורקן רק במוזיקה ובחברמניות ,מוזרה במקצת ,בחבורה קטנטנה .את המרחק בין ההכרחי,
לדעתו ,לבין מה שקרה בשטח ,מרחק בו חיו בדרך כלל אנשים בעלי דמיון קצת פחות
מפותח ,בעלי צרכים יותר יומיומיים ,או בעלי תחושת מציאות או גבולות חזקה ,הוא שאף
לעבור .לעבור במהירות בזכות הכריזמה ,השיחות האישיות התובעניות ,בזכות המעשה
הלא צפוי ,בהפעלת כוח סמכותי"...
במבט לאחור ניתן לומר שכל חייו בעצם ,חתר לוינסון לעבור במהירות את המרחק שבין
החזון למציאות .בפועל התבטא הדבר בכך שכל מקום בו נמצא ,כל תפקיד אותו מילא ,היו
קטנים ממידותיו .כך כמזכיר המשק ,כך כמזכיר התנועה ,כך כאיש המרכזי של חברת
העובדים ההסתדרותית ,כמנהל הבנק ,וכך הלאה ,עד שהמנוע לא יכול היה "לסחוב" עוד.
כשכתב לוינסון ללולה כי המשק עתיד להיהרס וכי "טובי חברי עורקים" ,התכוון לכל מילה
שאמר .המשק עבר חבלי הקמה קשים .רבים לא יכלו לעמוד במעמסה ,רבים לא מצאו את
מקומם במסגרת החברתית התובענית והדורסת .בדרך הטבע פרשו כל אחד לדרכו .אין דבר
אנושי מזה .לוינסון לא היה מסוגל להבין זאת .הוא מדד את כל האנשים במידותיו הוא ,ולכן
בכל פרישה מן המשק ראה עריקה ,בגידה.
אופייני להלך רוחו באותה תקופה הוא מאמר שכתב בביטאון המשק .כותרתו הייתה "זאת
השעה ".נאמר בו בין היתר" :התרגלנו במשק לחיות בצורה שאינה חופפת את מטרת
הליכתנו לחיי קבוצה .השלמנו בצורה בולטת עם בלגן מישקי ,סמכנו ידינו בפועל על חיי
תרבות בלתי מאורגנים .זנחנו את יסודות החיים הקבוצתיים .והרע מכל :התרגלנו ללגלג על
עצמנו .העובדה שכל חבר דואג רק לעצמו ומזלזל בחברה כולה – הפכה לשגרה הרסנית.
כאמור ,דרוש כוח רב בכדי להוציא אנשים מכף השגרה ...הכרח לו לחבר שיוציא את קצה
חוטמו מאגן הזכוכית בו הוא נתון ויהרהר ויפשפש במעשיו ...יהרהר נא על אודות עבודה
פורייה יותר ,יבין את מי הוא מסדר כשהוא עובד פחות ,ומי נושא בתוצאות חוסר האחריות
המשקית ופריון העבודה הנמוך שלו ...ראש הנקרה בשבילנו – חיים .ואל נא נשתעשע בה
שעשוע של תינוקות"...
אין ספק :דברים כדרבנות .אך כך מדבר נביא ,לא מזכיר קבוצה .אצל לוינסון היה פער לא
רק בין חזון למציאות .היה אצלו גם פער בין מה שדרש מעצמו לבין מה שיכול היה לדרוש
מחבריו .על רקע זה היו לו אכזבות קשות כשגילה שאיש מלבדו אינו רואה בקבוצה את חזות
הכול ,שאיש מלבדו אינו
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מוכן לשעבד את חייו לאידיאל .כך למשל ,התגלע משבר ביחסיו עם אריק דגני ,חבר
מתקופת קן תל אביב ,על רקע החלטתו של דגני לשאת לאישה את חברתו עדנה .לוינסון
סבר כי השניים אינם מתאימים להינשא זה לזו .הוא התנגד לנישואין ,ולא הבין מדוע עמדתו
נדחית על הסף .אריק נשא את עדנה לאישה ,ולוינסון הביע את מחאתו בכך שלא בא לטקס.
כאשר לאחר זמן לא רב פרשו הזוג מן הקיבוץ ,ראה בכך לוינסון אות לצדקת עמדתו .יחסיו
עם אריק הצטננו וחלפו שנים עד שנקשרו מחדש .אומרת כיום עדנה דגני" :אריק והוא היו
חברים טובים .הם דמו זה לזה באופיים ,ברמת האינטליגנציה שלהם ובשטחי התעניינותם.
אריק נפטר שנה לפניו ויענק'לה חש שהוא מאבד אדם קרוב .אריק הסתלק בתקופה קשה
בחייו שבה חזר אל עברו".
אכזבה רדפה אכזבה .בעקבות משפחת דגני פרשו גם בני הזוג אפרים וציפ'קה טפרברג
שהיו מטובי חבריו ,והוא חש נבגד .ביומנו כתב" :פעם קיויתי שחניכי וחברי יבנו חברת אמת,
עתה פרחה לה גם תקוה זו ".למרות זאת לא שמר טינה לנוטשים ,אולי משום שחש בסתר
ליבו כי הנסיבות הבלתי צפויות יביאו אותו לדרך דומה.
ללוינסון היו התנגשויות רבות עם חבריו על רקע תביעתו לרמת חיים צנועה ,ההולמת את
יכולתו של המשק .הדרך בה ניהל את העניינים הכספיים של המשק עוררה התפעלות ,אך
חוסר הרגישות שלו לצרכיהם היסודיים של האנשים עורר מורת רוח .כבפרשת החולצות
נתגלע משבר זוטא בינו לבין חבריו בפרשת השעונים .החברים נזקקו לשעונים ולוינסון ראה
בכך הוצאה מיותרת ,בזבוז .הוא הלביש את עמדתו לבוש אידיאולוגי.
כרווקים אחרים התגורר לוינסון בצריף אחד עם שני דיירים – עוזי ביתן ,כיום מנהל בית
"בני ברית" ,ונחום שפון ,כיום איש עסקים.
נזכר ביתן" :כולנו התפעלנו מהדרך בה פעל בגזברות וכיצד הצליח לגלגל כספים.
המבצעים שלו בתחום הזה עוררו קינאה של גזברי משקים אחרים .אך הוא היה קפדן חסר
פשרות ,היו לו מצבי רוח משתנים ,וכל הזמן פעל כמי שחייב להוכיח את עצמו".
מוסיף שפון" :הסדר והניקיון שלו הדביקו את כולנו ,פשוט לא היה לנו נעים לנהוג אחרת.
מי שלא הלך בתלם שלו הפך למקרה חריג".
למרות עיסוקיו הרבים בענייני המשק ,לא זנח לוינסון את קשריו עם התנועה בעיר וחש
אחריות כלפי חניכיו לשעבר .הוא הרבה לקיים עמם קשרי מכתבים ,כשהוא מרביץ בהם
בדרך זו את השקפותיו החברתיות .כותב לוינסון באחד המכתבים לחניכו לשעבר אמנון סלע:
"ייתכן מאד שמול הציניות הגוברת והולכת ,מול התפיסה המטריאליסטית של הכוחות
המתקדמים ,פושט החינוך הכללי את הרגל .ייתכן ובתוך עולמנו זה אין מקום לאידיאליזם
מוחלט ויש לשנות דפוס או להכחידו כליל .אני כשלעצמי מוכן לפשר בין השקפתי לבין
המציאות רק בקשר ללוח הזמנים .אין לי היכולות הנפשיות לפשר בין האמת
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והשקר ,הטוב והיפוכו .הרגשתי אומרת לי – וכך תובע ממני גם ההיגיון – שישנו חינוך שהוא
אמת ויש חינוך שאינו כזה".
במיוחד חש זיקה עמוקה לחניכיו בעדת "מעפילים" בקן יפו .מדי פעם כשקפץ העירה ,נכנס
לקן לראות את העניינים מקרוב .לאחר מכן היה שולח מכתבים למדריכי הקן .באחד מהם
כתב" :הייתי בתל אביב בשבת ונכנסתי לקן בחטף .הספקתי רק לראות על בלנק של מחנה
יפו כתובת 'טיולים לעולים בוגרים ומעפילים' .אגב ,הקן (בצורתו) מוזנח להפליא – לכלוך,
לוח מודעות חסר ,אין קישוט ,חדר הספריה מטונף ממש ".כבר אז בלטה תכונה נוספת שלו:
הרצון לראות המשכיות ושלמות אצל יורשיו ,במפעלים שהוא הקים .היה זה שלט רחוק
מהסוג החיובי.
כשהגיעה אליו השמועה ששוקלים לפרק את הקן שהוא עמל כה רבות להקימו ,מיהר
להריץ מכתב למדריכים ,בו נאמר" :אינני יודע אם הספקתי לטעת בכם את ההכרה שענין
ההגשמה כיום הנו האור היחידי בתבל כולה .חוששתני שלא זוכר אני שסיפרתי לכם על
העזיבות הרבות אצלנו מתוך אמונה שאתם תעמדו בצורה טובה יותר לאין ערוך ומתוך רצון
לעורר בכם את ההרגשה שאתם חייבים לעשות זאת אחרת – לעלות לחיי הגשמה אחרת
ולחנך עוד רבים שגם הם יעלו אחרת ...זכרו שהתנועה הקיבוצית והחינוכית כאחד זקוקים
היום יותר מאי פעם לכוחות בעלי הכרה ,שיעמדו בפרצה של התפרקות הערכים וירידת
המתח החלוצי ,וזכרו עוד דבר (וזה משל בילינסון)' :מי שאיננו יודע למנוע את הכשלון ,נעשה
ממילא שותף לו ונושא באחריות' ...כשנתבשרתי בדבר הצעות ה'פרוק' ניתר בי דבר מה.
ראיתיכם לרגע בדמותם של עוזי הכשרות ומפעלים ,חובשי ספסלי מדשאות ,הנושאים את
דבר ההגשמה בפיהם וליבם בל עמם ,שכן מלאכת רמיה עשו עם עצמם ...תקוותי איתנה
לראותכם בשורת המגשימים העובדים ללא ליאות ,מפריחי שממות ונושאי המפעל האנושי".
גם ממרחק הזמן קל לעמוד על הפער בין אמונתו הלוהטת של לוינסון לבין המציאות
האנושית כפי שהיא ,אך לוינסון לא תפס את העובדה שהוא חי בעולם שאינו קיים ,שמאנשים
בשר ודם אי אפשר לתבוע תביעות שהן מעל לכוחם .האכזבה שהייתה לו מ"עריקת" חברים
מן המשק ומהיעדר נכונות להגשמה אצל חניכים ,דחפה אותו לעסוק ביתר שאת בנושא
החינוכי .למרות עומס התפקידים במשק יצא לפעילות גם מחוצה לו – שימש מורה בבית
הספר האזורי ,הרצה בבית ברל ,ובשעות הפנאי נתן ביטוי להגיגיו על הערכים ועל האנשים
שאינם מגשימים אותם.
באמצע  5811חל מהפך בחייו של יעקב לוינסון .לאחר הרבה התלבטויות ודחיות החליט
לצאת כשליח תנועת "הבונים" להדרכה במחנות קיץ בבריטניה ,ועולם חדש נפרש בפניו.
ללוינסון הוצע לצאת בשליחות דומה עוד ב ,5812-אך התכנית בוטלה כיוון
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שהיה עסוק מדי בענייני התנועה ושקוע עד מעל לראשו בבעיות הקיבוץ .ב 5811-כבר חש
שהוא בשל לצאת לשליחות וניתן לומר שהייתה זו ראשית פריצת הדרך שלו לעולם הגדול.
בנסיעה ראשונה זו התגלה לו ככל הנראה כי מה שמעיק עליו בקיבוץ איננו רק הפער בין
האידיאליזם שלו לבין המציאות האפורה .המשק היה קטן עליו ,ולא יכול היה לתת פורקן
ליכולת העצומה שהייתה גנוזה בו ומוצתה באורח חלקי בלבד .לאחר הנסיעה הראשונה באו
שנייה ושלישית ,וכל נסיעה הוסיפה נדבך לעולמו הרוחני ,לאופקיו המתרחבים ,לתמונת
העולם שלו .במכתבים ששלח ארצה המשיך אמנם בטון הישן של הטפת מוסר והרבצת
ציונות ,אך מתחילים להתגלות בהם ניצנים של יעקב לוינסון איש העולם הגדול .הוא חיפש
דברים שלא היו מוכרים לו ובחן אותם ,כדרכו ,ביסודיות רבה.
כתב לוינסון במכתביו:
"אינני מצטער על שלא נסעתי לפני שנתיים ,כי בינתיים אספתי יותר בגרות ,נסיון
ומחשבה .קשה לתאר עד כמה מתגבשת ,דווקא כאן ,המחשבה הציונית והכללית .לבד
מהחוויות רבות הרושם מהביקור במקומות הרבים בהם התרחשו מאורעות היסטוריים
שחרצו גורל תרבויות ,עמים ואולי כלל האנושות ,הפגישה הבלתי אמצעית הזו ,השיחה,
ההאזנה ,ההסתכלות – כל אלה הם רבי תועלת להפליא .בקצרה :כדאי וחשוב".
"יש לאנגליה חסרונות רבים – עובדים גרוע (לאט מאד) ,רמה אינטלקטואלית ממוצעת
(של פועל ונוער פשוט) נמוכה למדי ,תפיסות נאיביות למדי של בעיות רבות ...אבל מול
הצרפתים בולטות מיד תכונות האנגלי – יושר ,רמה מוסרית ,עקביות ,נימוס ושקט .כנראה
שכבר התרגלתי לנימוס הזה ,לשקט הזה ,לעזרה הרבה שמושיטים לך בכל מקום,
והמעוררת אותך לעזור לאחרים .וכשאני משווה עכשיו את שתי הארצות ,הרי שבאמונה –
אני מתגעגע לאנגליה .ואם לדבר על געגועים ,אני מתחיל להבין את כל הסיפורים של אבא,
שהוא תמיד רוצה כבר להיות בבית .חסרה כבר הרגשת הקבע ,הקרקע הבטוחה ,וכל
הקשור בזה".
"שווייץ היא ארץ המעוררת מחשבות .נראה כאילו זה מראה של ארץ נורמלית ...ואולי מפני
שאני רגיל לחיים בלתי נורמליים חשתי כל הזמן בחסרונה של התכליתיות הדינמית ,בחסרון
הריתמוס הדינמי של ארצנו והמתח הגבוה .נדמה לי שכשהקיבה מלאה יותר מדי – שובתים
המוח והרגש .אין זה פלא שבמשך מאות שנים לא נתנה שווייץ לעולם שום נכס תרבותי נצחי
פרט לשלום".
"עוד קשה לי לסכם את כל פרשת נסיעתי לחו"ל .אבל כבר יכול אני להבטיחכם שזוהי
החויה בה"א הידיעה בחיי".
נסיעותיו של לוינסון לאנגליה והסיור בארצות שבדרך הרחיבו את אופקיו ,נתנו לו הזדמנות
לעמוד מקרוב על נושאים שעניינו אותו ,אך לא הסיטו אותו מן המטרה שלשמה נסע :חינוך.
הוא גילה כושר הסתגלות מהיר להפליא למציאות
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החדשה .דן צמחי ,שנלווה אליו לנסיעה השנייה מספר כי לוינסון הקפיד ללבוש חליפה
ולענוב עניבה ואילץ גם את חבריו לעשות כן" .הוא אילץ אותי ללבוש ברכבת חליפה ",נזכר
צמחי" .וכאשר הגענו למחנה הנוער נראינו מגוחכים בלבושנו ".הוא השתלט במהירות על
השפה האנגלית ,ששליטתו בה הייתה חלשה מאוד קודם לכן ,והגיע לדרגת התבטאות
חופשית.
ערב שובו ארצה מנסיעתו השנייה כתב" :האם הצלחתי לתרום הרבה? מסופקני ,אבל
אותם נערים ונערות ,שהצלחתי להגביר בקרבם את תחושת הקשר למדינת ישראל ולענין
הציוני במידה כלשהי מהווים התקדמות ,וזה חשוב ומצדיק את המאמץ".
ואמנם ,הצלחתו הרבה בקרב החניכים הצעירים בבריטניה הביאה לו הזדמנות לריכוז
מחנות נוער בשנתיים הבאות .אבל ברור היה שלא יוכל להמשיך לאורך זמן בעיסוקיו
הקודמים .האש בערה בעצמותיו והוא חייב היה למצוא לעצמו כר חדש לפעילות .תחילה
קיבל על עצמו תפקיד של מרכז ההכשרות שחייב אותו לגייס עתודות למשקים ולאחר זמן לא
רב ,בשלהי  ,5814נבחר למזכיר התנועה המאוחדת.
לוינסון נבחר לתפקיד בעת שהתנועה עמדה על פרשת דרכים .השאלה שעל הפרק הייתה
אם להתמזג עם תנועת הנוער העובד.
על האווירה ששררה אז מספר אברהם אדרת ,חבר קיבוץ אילת השחר" :התנועה
המאוחדת ,שהייתה הגדולה בתנועות הנוער ,התגבשה במשך עשרות שנים בהשראת
תנועת גורדוניה .היו לה אז רבבות חברים ,וכאשר הגיעה השעה לאחדה עם תנועת הנוער
העובד ,היה חשש מהאיחוד .היו רבים מבין המדריכים שטענו כי האיחוד יגרום לנו לאבד את
ייחודנו כתנועה .גם יענק'לה היה בין המתלבטים ,אבל היה לי ברור כשמש כי כאשר תתקבל
ההחלטה במוסדות הוא יבצע אותה בצורה הטובה ביותר".
מוקי צור ,חבר משק עין גב ,שעמד על ערש האיחוד ,מספר" :אני הייתי מדריך של כמה
קבוצות ויענק'לה היה מבוגר ממני בכמה שנים .התנועה הייתה מאוד ענייה ושררה מצוקה
גדולה כאשר המפלגה לא תמכה בנו מספיק מבחינה חומרית .התרשמתי מאוד
מהטמפרמנט המיוחד שלו .היו דברים שהפליאו אותי והיו דברים שהפחידו אותי .הוא עשה
רושם שהוא עובד עד קצה גבול היכולת ,ותמיד הייתה לי תחושה שבאחד הימים ייקחו אותו
מהמשרד באלונקה .הרגשתי שהבחור שוחק את עצמו בעבודה עד כדי שיכרון .זה נתן לו
זכות מוסרית ויכולת לדרוש גם הרבה מהאחרים .אבל הייתה לי הרגשה כי הוא נשרף למען
דברים שבהם הוא האמין .מצאתי בו גם משהו כפייתי עצמי ,ולעתים גם כפיה לגבי אחרים.
היה בו משהו שקשה היה לתהות על קנקנו ,אבל זה הפחיד אותי .ראיתי לפני בחור בעל
רגשות החי במתח רב ותמיד מקיף עצמו באנשים שהעריצו אותו .לגבי אנשים כאלה היה לו
יחס מוזר .מצד אחד שמח שהם כאלה ומצד שני נגס בהם כבכלבי בית או חתולי בית.
למרות נאמנותם כלפיך
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אתה לא נמנע מללטפם ,אך אינך נמנע גם מלנזוף בהם ,אם אינם עושים את רצונך".
מוקי צור אינו מסתיר פרט נוסף" :ישראל גלילי ,מראשי אחדות העבודה ,לא אהב אותו כל
כך וטען תמיד כי ליעקב לוינסון היו שתי קומות מחשבה ואי אפשר היה תמיד לדעת לאיזה
קומה הוא מתכוון( ".בהכירו את גלילי הבין כי דבריו אלה נבעו מתכונות באופיו שהיו דומות
לאלה של לוינסון) .יש הרואים בכך זרע ראשון לניכור שגבר בין אחדות העבודה לבינו.
מספר שולה צחורי ,כיום עובדת "קול ישראל" ,שעבדה באותה תקופה במזכירות התנועה:
"במזכירות היו חברים אז מוסה חריף ,אהרון גורן וחיים שרת .כשבא יעקב לוינסון הוא בלט
מיד במוטיבציה הגבוהה שלו וגם בהופעתו החיצונית שהייתה ללא רבב .זה היה קיבוצניק
מסוג שלא פגשתי עד אז".
אריה בנאי ,מראשי התנועה מספר על מצעד ה 5-במאי בחוצות תל אביב שהוטל על יעקב
לארגנו" .היה זה מבצע מרשים ביותר ",הוא נזכר ,ויענק'לה צעד בראש בקומה זקופה ולא
הסתיר את קורת רוחו מהמחנה שצעד אחריו".
גוש אחדות העבודה התנגד בכל תוקף לאיחוד תנועות הנוער העובד והתנועה המאוחדת.
הייתה לכך סיבה ברורה .התנועה המאוחדת הייתה תנועה מובהקת של מפא"י ואילו בנוער
העובד התחלקה השפעת התנועות הראשונות לפי מכסה .צירוף התנועה המאוחדת לנוער
העובד עתיד היה לשנות את היחסים המספריים בתוך התנועה הרחבה ולהגדיל את השפעת
מפא"י.
אך ההתנגדות לא הועילה 4111 .חברי התנועה המאוחדת צורפו לנוער העובד (התנועה
המאוחדת נקראה מעתה" :תנועת הנוער העובד והלומד") ושינו אכן עד מהרה את יחסי
הכוחות הפנימיים בתנועה.
את יחסו לאיחוד ביטא לוינסון בשיר שחיבר:
"סיסמתנו :איחוד בחרט כתבנוה
שנאנו פרוד ומריבות
ידענו :אחת תנועה הצועדת
לאיחוד מפלגות ותנועות
אהבנו לשיר וצחוק אלא טהר
אך הדי בכל אלה נשאל
אל זהו רעיון הבא את הנוער
ידנו אחת היא תפעל".

לשיר זה חיבר גם מנגינה למרות שלא ידע כאמור לקרוא תווים.
אין ספק שהתקופה בה מילא את תפקיד מזכיר התנועה המאוחדת היא
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התקופה שבה גובשה דמותו כמנהיג לעתיד .באותה עת טרם התכנס בתוך עצמו ,וטרם
חשש מחשיפה ומפרסום .הוא הרבה להופיע בפומבי ,במסגרות תנועתיות .הוא הרשים אז
את שומעיו בנאומים שבהם הפגין כושר ביטוי ויכולת אינטלקטואלית .בהזדמנות אחת הופיע
בכנס בצוותא עם דוד בן גוריון ,בפעם אחרת היה הנואם המרכזי בעצרת המונים .חבר משק
יטבתה ,עידו אילני ,מספר" :בתקופת האיחוד היו לנו ספקות רבים אם זהו צעד נבון .חששנו
להיטמע בתוך התנועה הממוזגת .היה אפילו מעין מרד של מדריכים נגד האיחוד .אבל
יענק'לה הצליח ב תוך זמן קצר לתפוש את השור בקרניו ולשכנע אותנו שזהו צעד נבון ,מולו
לא יכולנו לעמוד .הוא פשוט כופף אותנו בכושר השכנוע שלו".
ארי ראט ,כיום עורך ה"ג'רוזלם פוסט" ,שכיהן תקופה מסוימת כמזכיר התנועה מספר" :אי
אפשר היה להתעלם ממנו .נוכחותו הייתה בולטת ביותר והוא דרש וציפה מן המדריכים
האחרים שיהיו כמוהו .נדמה לי שבאותה תקופה גובשו אצלו לא רק דפוסי חיים והתנהגות
אלא גם הדעות התנועתיות והפוליטיות".
בתקופה זו המשיך בניגוד למקובל לעבוד כמדריך והפעם בקן חיפה .אחד מחניכיו ,אוהד
קריב ,כיום איש יחסי ציבור ,נזכר" :הוא אמר לנו שהעבודה בתנועה היא בעלת אופי ניהולי,
ומוטל עליו גם לעסוק בהגשמה עצמית".
שנה אחת מילא יעקב לוינסון את תפקיד מזכיר התנועה .אחריה פנה ללימודים ,נשא
אישה ,עבר להתגורר בעיר ,נכנס לעבודה בוועד הפועל והחל בקריירה הבנקאית .בתקופה
זו חלה בו תפנית לכיוון של הפנמה .הצעיר שנראה ב 5814-כאחד המנהיגים המבטיחים של
תנועת העבודה ,הפך בתוך שנים מספר לאיש המסתורין של הכלכלה הישראלית .על
הסיבות לתהליך זה עוד ידובר .דבר אחד אינו מוטל בספק :גם לאחר אותה תקופה הוסיף
יעקב לוינסון ,להיות "יענק'לה" ,לא רק בעיני חבריו מהמשק ומהתנועה אלא גם בעיני עצמו.
החליפות היקרות ,העניבות המהודרות ,מכוניות הפאר בהן נסע ,המלונות היוקרתיים בהם
התגורר ,מבני השיש שהקים – כל אלה היו רק קליפה חיצונית ,שמאחוריה הסתתר
הקיבוצניק ,איש התנועה שחלם חלום יפה.
נורית לוינסון מטיבה לבטא זאת" :גם כאשר נקרא יעקב "מר לוינסון" ,הוא נשאר יענק'לה
– איש התנועה בכל ישותו".
כאשר יזמו בוגרי תנועות הנוער החלוציות מודעות פניה לציבור ,ערב הבחירות ב,5895-
היה "יענק'לה לוינסון" בין החותמים .במודעה נאמר בין היתר" :גם על חלום צריך להגן.
שלושה דורות של חניכי תנועות הנוער החלוציות ובוגריה בארץ ובחו"ל חונכו וחינכו והגשימו
את חלום ארץ ישראל היפה ,החלוצית והדמוקרטית .על ארץ ישראל זאת צריך עתה להגן".
האם הייתה זו יד המקרה ששמו התנוסס בראש רשימת החותמים?

פרק אחד עשר

הסטודנט
"האם חשב פעם מישהו במסגרת העזרה והאחריות ההדדית,
שאין לי מקצוע ,ושאני עלול להיהפך לבעיה חמורה (בשביל
עצמי) ברבות הימים?"

(מתוך מכתב של יעקב לוינסון מלונדון למזכיר ראש הנקרה)4855596 ,
בספטמבר  ,5816בעת שעשה באנגליה ,בשליחותו השנייה מטעם הבונים ,החל משבר
עמוק ביחסו של לוינסון לקיבוץ .גמלה בליבו ההחלטה להישאר באנגליה על מנת ללמוד,
והוא פנה למשק בבקשה שיאשר זאת.
השאיפה להשלים את לימודיו (שהופסקו כזכור בסוף השביעית ,מבלי שהספיק לגשת
לבחינות הבגרות) הטרידה את לוינסון לא מעט גם בתקופה בה הקדיש את כל מרצו למשק.
הדודה לולה והאב האיצו בו במכתבים שכתבו אליו ,לחשוב על עתידו האישי ולהקדיש זמן
ללימודים .לולה כנראה הציעה לו לא פעם לקבל ממנה כסף למטרה זו והוא סירב .באחד
ממכתביה כתבה" :קשה לי להבין שאתה מסרב לקבל ממני .היחס והרגש האימהי אליך
צריך לתת לך את האפשרות בקלות .אמרת לי שבשנה הבאה הקבוצה חושבת לשלוח אותך
ללמוד .לפי דעתי אין לך צורך בזה .יש לך רכוש .נכון ,כעת זה לא נותן כסף אבל יש לך
תכשיטים מאמך המנוחה ,וזה שווה הרבה כסף .אפשר למכור כדי ללמוד ולהתקיים ,בלא
שום עזרה של מישהו .תעזוב את הקבוצה עכשיו ,תצא ללמוד ותשוב אחרי גמר הלימודים.
בשביל מי אתה מחזיק את התכשיטים? כשפעם נחוץ יהיה לך בשביל כלתך אתך לך שלי.
תחשוב על זה שיש לך כישרונות וגם אמצעים".
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81

אריה אבנרי

מכתב זה ודומיו לא השפיעו על לוינסון .ההכרה שעליו להשלים את לימודיו ולהרחיב את
השכלתו התגבשה בו דווקא בעקבות פעילותו התנועתית .פעילות זו ,שהייתה כרוכה במגע
עם אנשים רבים ,העמידה אותו מדי פעם על המגבלות הנובעות מהשכלה מצומצמת.
אך כל עוד היה שלם עם מה שעשה במשק ,על עוד היה עסוק רוב שעות היממה במה
שנראה בעיניו עיקר ,דחה את המחשבות על הלימודים .פסק הזמן שקיבל בעת השליחות
לאנגליה והמשבר ביחסו לחבריו ולמשק ,הניעו אותו להחלטה לפרוש ,זמנית ,מן הפעילות
התנועתית ומן המשק ,ולהקדיש את זמנו ללימודים.
על התלבטויותיו ועל אכזבתו מן הקיבוץ כתב מלונדון ב 59.8.16-מכתב נדיר בגילוי הלב
שבו ,למזכיר ראש הנקרה:
"ליוסי הרבה שלומות ...התעוררה בפני שאלת טיבם של חברי לחיים ,של גישתם לחיינו
המשותפים ועקרונותיהם – הזלזול בצדק חברתי אלמנטארי כפי שמתפס במוחי ,היושר
החברי שהתבטא – לאחר שנות לבטים ועבודה משותפים – ברינון מאחורי הגב ,שיטות
הלחץ והשכנוע שמקורם באנשים שעברם הקבוצתי רחוק מהמאמץ ,המרץ וההקרבה שציינו
חברים אחרים בקבוצה הזו"...
"...התחלתי להתבונן בחברי הטובים (כמובן שלא בכולם) בצורה אחרת מאשר עשיתי זאת
קודם .אפשר אולי להגיד שאני נתפס באיזו נקודה ועושה מזה עסק שלם .אך מה לעשות וזו
הרגשתי .ייתכן אולי שהרקע התחיל להיווצר אצלי גם קודם .אולי שסידרו חבר מסוים
לעבודה בשעה שהיה חולה ואילצו אותו ,בצורה גסה וחסרת מידת התחשבות האנושית
המינימלית – לעבוד כשהוא חולה .למרות שאותו חבר היה ,בלי ספק ,הופך עולמות אילו
עשו זאת לחבר אחר .לא הייתה זו שאלת הסדרן ,אלא שאלת חברים אחרים שהתבוננו בזה
באדישות .אולי ,אולי התחיל זה אז ,אבל אין טעם לעסוק בניחושים .העובדה הקיימת היא
שאני חש שאיני אלא 'פחות ממכשיר' בקבוצה".
"...אני מכשיר לקליטת השלמות ,מכשיר לפתרון בעיות ,אוטומט שמתרוצץ  31-59שעות
ביממה ,רובוט של הקבוצה – שאין לו חיים פרטיים ,שההובי שלו – בעיות ,עבודתו – בעיות,
לחם חוקו – בעיות .וזאת כארבע וחצי שנים ללא הפוגה כלשהי .אני מין מכשיר שכל אחד
יכול להעמידו בפני עובדות ,אין לי בפני מי להטיח את האחריות ,ואסור לי להסתפק בביקורת
ולעסוק בשתיית קפה ,מוזיקה ורכילות .אבל אני גם פחות ממכשיר .שכן ,למכשיר דואגים.
למכשיר יש אמורטיזציה .את הרובוט משמנים ובודקים .באוטומט מחליפים חלקים לעתים.
ואני?"
"את כתבתי יודעים כולם כשצריך לקבל ממני דבר מה .אך האם זכר מי מחברי הטובים
את כתבתי כשהמדובר הוא בי ,כאדם עם בעיות? האם חשב פעם מישהו ,במסגרת העזרה
והאחריות ההדדית ,שאין לי מקצוע ושאני עלול

רצח אופי
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להיהפך לבעיה חמורה (בשביל עצמי) ברבות הימים? האם כשהעלית את העניין במזכירות
ניסה מישהו לחשוב שצריך אולי אפילו להכריח אותי לרכוש מקצוע ,ככה סתם מתוך אחריות
הדדית וחברית?"...
מה שקרה לי הוא שלא די שלא היה מי שיחשוב על ה'אמורטיזציה' שלי ,אלא שבשעה
שאני עצמי התעלמתי מזה ,ואמרתי בלבי לעשות ,להמשיך ולעשות למען העניין המשותף,
למען הקבוצה – נמצא מי שחיפש אחרי כוונות מגונות ,מחשבות סתר ,חישובים אגואיסטיים
וכו'".
"...למה ביקשתי ללמוד באנגליה? – יש לזה כמה יתרונות לגבי .החשוב שבהם שרציתי
להיות רחוק מסבך הבעיות היומיומיות ולהתרכז בלימודים .רציתי להתרחק מחברת
הסטודנטים הירושלמית ואווירתה בשל סלידתי ממנה ,ובשל כך שקירבתי למשק היום עלולה
רק לערער אותי ולהביאני בסבך לבטים ,שסכנתה מרובה ,ואשר הזמן היה פועל בלי ספק
ליישור הרבה הדורים".
"...התבודדות כאן הייתה פותרת לי הרבה בעיות והייתה נותנת לי אפשרות לשוב לשיווי
משקל מסוים ...חשובה לי מאד ההתבודדות הזאת מאחר שאני אוהב את הקבוצה ואני רוצה
למנוע כל סכנה של משבר אישי בדרך"...
"ואשר ללימודים בארץ – הכל טוב ויפה ,פרט לענין בית הספר האזורי .הייתי רוצה שתבין
את הענין לאשורו :בחרתי במקצוע ההוראה מחוסר ברירה ,רק בשל ענין בריאותי .ענין
הבריאות מכריחני לחפש איזה סוג של עבודה אינטלקטואלית מסודרת .אני רוצה להיות מוכן
לזה ,לקבל את ההכשרה המתאימה ולא להישאר תלוי בחסדי בריאות רופפת".
"...איני חושב (לפחות כיום) להתחיל לעסוק בהוראה מיד עם תום לימודי ,מכיון שאיני
רואה בזה חזון כל כך גדול .וזהו רק פתרון המתקבל ביותר במסגרת בריאותי ,יכולתי
וחברותי במשק כאחד".
"אם אינך בטוח שהאסיפה תאשר את לימודי ,אל נא תעלה את הענין לדיון באסיפה".
לא ברור אם הייתה אסיפה כללית לדיון בבקשת החבר לוינסון ,אך התשובה השלילית לא
איחרה לבוא ,במברק שנשלח אליו לאנגליה .נראה שניחש שזו תהיה התשובה שיקבל והוא
כתב על כך מלונדון למשפחתו" :לפי מה שנראה מכאן הרי אין סיכויים רבים שיאשרו לי
לימודים באנגליה ,ולגבי לימודים בארץ איני יודע .ויחד עם זה ברור לי לחלוטין ,שלא אשאר
כאן ללמוד ללא אישור המשק .קודם כל איני יכול לעשות זאת כלפי התנועה כאן .כל רצון
הלימודים העז – אינו יכול לדחוף אותי לחוסר יושר כזה כלפי המשק .אין זה נושא לויכוח.
באשר יותר מההגיון פועלת כאן התחושה ,אשר כל הרצון ללימודים וההכרה שהזמן והשנים
מבוזבזים לריק אינם מסוגלים לסתרה .הרבה התלבטתי ,הרבה שקעתי במצבי רוח
והרהורים עד שהגעתי לסיכום זה ,אשר איני יכול לשנותו .אם המשק לא יאשר את לימודי –
אחזור ארצה ואבקש ללמוד בארץ .במקרה כזה ,אשתדל לחזור מוקדם יותר ,ויתכן שאטוס.
צר לי לאכזב אתכם,
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לא פחות מאשר אכזבתי את עצמי ,אך ברצוני להיות שלם עם עצמי ולחיות במצפון נקי .מה
שברצוני לציין שלא יעלה בדעת אבא להתערב באיזו מידה שהיא ,ואני מתכוון לשיחה עם
מישהו מהמשק או כיוצא בזה .אני מציין זאת במלוא הרצינות".
הרקע למשפט האחרון היה ככל הנראה הלחץ הכבד שהפעיל האב על יעקב לפנות
ללימודים .באחד המכתבים הוא אף מרמז לו כי עליו לשקול אפשרות של ניתוק מהקיבוץ.
וכך כותב האב" :איש לא יבנה לך את ביתך ועתידך ,אם אתה לא תעשה כן 34 .שנות חיים
שלך – זה היסוד לעתידך .ועכשיו עליך להחליט :קוו ואדיס! אל תעשה בנידון זה
פאליאטיבים ,פשרות .בימינו אנו – החירורגיה זו הדרך הבטוחה היחידה בריפוי בעיות
קשות .על יתר הרפואות הן פרופילקטיות ,או טלאים על פני השטח ...קח את הענין בידך
ובנה את עתידך"...
יעקב לוינסון לא קיבל את עצת אביו ,לחתוך .הוא העדיף להיות שלם עם עצמו ועם מצפונו.
במכתב שבו התייחס לאפשרות של עזיבה הוא כותב" :אין זו רק שאלה אסתטית .זוהי גם
שאלה מהותית מצפונית ,שהייתה רודפת אותי ומעכירה את חיי .אין זו שאלה של עוז לבצע
ניתוח מסוים כדברי אבא .עוז כזה לא הייתי צריך לחפש ,אילו הייתי משוכנע בנחיצותו".
החלטת המשק לדחות את בקשתו ללמוד באנגליה הייתה מהלומה קשה ללוינסון .אך הוא
לא ויתר על שאיפתו ללמוד .את פי המשק לא המרה ,אך בשובו ארצה ביקש שיאשרו לו
לימודים בארץ .הפעם לא יכלו עוד לדחות את בקשתו והוא נרשם ללימודי כלכלה
באוניברסיטה העברית ,לשנת הלימודים  .5819-18הואיל ולא הייתה לו תעודת בגרות
התקבל כתלמיד שלא מן המניין ,בתנאי שישלים את הבחינות עד תום שנת הלימודים
הראשונה.
יעקב לוינסון היה בן  36כשהחל בלימודיו והוא נכנס אליהם בחשק רב .באחד ממכתביו
לאביו ולאמו החורגת כתב" :אני עצמי נהנה מהלימודים וחבל לי על כל בחינה שכבר
מסתיימת ".לא היו לו בעיות כלכליות .הוא קיבל מדודתו כספים שסייעו לו בשכירת דירה
ושכר לימוד (בסעיף "עזרת הורים") ,אך היו לו בעיות של הסתגלות .רוב התלמידים היו
צעירים שהגיעו לאוניברסיטה מיד לאחר תום השירות הצבאי .רק מיעוטם היו בני גילו או
מבוגרים ממנו (בעיקר קציני צה"ל שיצאו לחופשת לימודים) .הוא גם סלד מן האווירה
השוררת בקמפוס (אז לא היה זה עדיין קמפוס .מאז גלתה האוניברסיטה מהר הצופים ועד
להשלמת הבניין בגבעת רם התקיימו הלימודים בבניינים שונים בעיר) ,ומקלות הדעת של
הסטודנטים.
אחד מתלמידי המחלקה לכלכלה ,שלמד אז עם לוינסון היה יורם גל און ,כיום סמנכ"ל
חברת אל על .הוא מספר" :הכרתי את יענק'לה עוד בשנת  ,5816בעת שבאתי לראש
הנקרה במסגרת הכשרה של הצופים .אני זוכר ששוחחתי עימו אז וסיפרתי לו על תכניות
הלימודים שלי .הוא לא הביע התנגדות ואף עודד
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אותי .הוא גילה יחס מסויג כלפי חברים שנמנעו מהגשמה ,אך התייחס בהבנה למי שעושה
זאת מתוך רצון ללמוד .נפגשנו שוב בירושלים ,ואני כבר הייתי אז תלמיד ותיק יחסית.
אמרתי לו שהוא עלול להתאכזב מלימודי הכלכלה .בראש המחלקה עמד אז פרופ' דן
פטנקין .הוא נהג להכשיל כמחצית מתלמידי השנה הראשונה ומנע מהם לעבור לשנה
השניה .זאת ,על ידי כך שדרש ציון  9לפחות בבחינות ב'מבוא לכלכלה' .אך תוך זמן קצר
הוא הפתיע אותי והפתיע רבים אחרים .הוא צלל אל תוך הלימודים בהתמסרות בלתי רגילה
והגיע להישגים מדהימים".
מנחם קלי ,כיום מנהל בחברה לביטוח ,שלמד אף הוא עם לוינסון באותה שנה מספר:
"היה לו מוח אנליטי ויכולת ביטוי מרשימה בכתב ובעל פה ,הוא השקיע עצמו בלימודים
בהתמדה ובמסירות וקצר הישגים".
בין תלמידי החוג שהיו במגע קרוב עם לוינסון היה איתן שישינסקי ,כיום פרופ' ואחד
הכלכלנים הבולטים של ישראל .לוינסון המופנם מצא שפה משותפת עם שישינסקי ,הצעיר
ממנו בשש שנים ,מעבר לתחומי הלימודים וזאת אולי בשל הרקע המשותף ,תנועת נוער,
והנטיות האינטלקטואליות הדומות.
מספר שישינסקי" :הרושם הראשון שלי ממנו היה של אדם רציני ,פדנט ,בעל דעות
נחרצות .היה לנו רקע משותף (הייתי בעבר בתנועת נוער וזמן מה גם הייתי חבר קיבוץ עין
חרוד) .הרבינו לדבר על ענייני התנועה ,המדינה ,הארץ ,אלוהים ומה לא .נושא תנועת הנוער
היה כאש בוערת בעצמותיו .פעם אמר לי' :הנוער הוא חומר אנרגטי השואף להגשים את
החזון מיד .תנועת נוער יכולה להצדיק את עצמה רק אם היא מצביעה על מטרה מסוימת
וריאלית .המפלגה האופוטרופסית על התנועה חייבת להציב את האתגרים .ברגע שהיא
מסתפקת בהקצאת משאבים כספיים ונמנעת מלהציב יעדים אידיאולוגיים ,היא מפסידה את
הנוער .בלימודים הוא ממש הבריק .אני חושב שלוינסון היה אחד משניים או שלושה
תלמידים שהיו המובילים במחזור שלנו".
באותו מחזור למדו כמה סטודנטים שלימים הובאו על ידי לוינסון לבנק ,ובתקופה זו או
אחרת בחייו הפנו לו עורף .עם אלה נמנים משה צפריר ויעקב פחטר .האחרון אף טרח פעם
להסביר שלוינסון לא הבין די בכלכלה וכי הוא ,פחטר ,היה המורה שלו .הוא אמר" :אני הייתי
זה שלימד אותו את יסודות הכלכלה כשהגיע לירושלים .לא היה לו אז ידע רב והיו לו גם
חורים רציניים בהשכלה .הוא התקשה בלימודי תיאוריה".
דעה אחרת – אובייקטיבית ומציאותית יותר – הייתה לאוניברסיטה ,שעם תום שנת
הלימודים החליטה להעניק ללוינסון פרס לימודים בסך  311לירות ,סכום בלתי מבוטל
באותם ימים .במכתב ששלח אליו המזכיר האקדמי ש .בירנבוים ,נאמר" :פרס לימודים זה
משמש אות הכרה מצד האוניברסיטה בהצלחתך בלימודים ,ומטרתו גם להקל עליך מבחינה
כלכלית".
הפרס נועד לשנת הלימודים השנייה ותחילה נדמה היה כי לוינסון לא יוכל
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לנצלו .הוא לא יכול היה להירשם ,פורמלית ,לשנת הלימודים השנייה ,הואיל וטרם סיים את
בחינות הבגרות .האוניברסיטה הקפידה לאשר לימודים לתלמידים שלא מן המניין רק לשנה
אחת .אך הישגיו בלימודים היו מרשימים עד כדי כך שהאוניברסיטה הסכימה לחרוג מן
הנוהל הקיים ואישרה לו שנת לימודים שנייה .לוינסון הסתיר מחבריו ללימודים את העובדה
שאין לו תעודת בגרות .לכאורה לא היה במה להתבייש .רבים נאלצו להפסיק לימודיהם בשל
נסיבות הזמן והשלימום בתקופה מאוחרת יותר .מבחינה זו לא היה לוינסון יוצא מן הכלל .אך
רגישותו הרבה שלימים נהפכה להיות גורם דומיננטי באישיותו ,מנעה ממנו להודות בחולשה
כביכול .הוא ראה בכך פגם שיש להסתירו ,ואז החלה אולי המסכת הארוכה של התרחקות
מחשיפה ,הסתתרות מן הזרקורים ,החשש מגילוי המסתתר מאחורי הקלעים ,למרות ששום
דבר רציני אינו מסתתר שם.
באותה תקופה החל פרק חדש בחייו .יעקב לוינסון פגש את נורית צלניק ,שלמדה אז
בסמינר והתגוררה אצל קרובת משפחה בירושלים .נורית הייתה חניכת התנועה המאוחדת,
חברת קיבוץ צרעה ,ושימשה לסירוגין מדריכה בתנועה ,בתקופה שמוסה חריף ירש את
לוינסון בתפקיד המזכיר .מוסה היה מיודד עם לוינסון ועם נורית גם יחד ונראה שבעקיפין הוא
זה ששידך ביניהם.
עם תום שנת הלימודים עמד לוינסון על פרשת דרכים .הוא ביקש להמשיך בלימודיו אך
המשק לחץ שיחזור .הקשר ההולך ומתהדק עם נורית החל לפנות לכיוון של תכניות להקמת
משפחה ,וגם מחשבה זו לא עלתה בקנה אחד עם המשך הלימודים .תחילה ניסה לוינסון
לאחוז בכל הקצוות .הוא נרשם ללימודים בירושלים וגם חזר למשק .אך אי אפשר היה
להמשיך בכך ,ולאחר זמן מה נטש את הלימודים לטובת המשק .הוא חזר ללימודים רק
בשנת  ,5861לאחר שעזב את המשק .עזיבת המשק לא הייתה קשורה ברצונו ללמוד או
במשבר יחסיו עם הקיבוץ .מותו של האב הוא שהביא להחלטת העזיבה .לוינסון ביקש לחזור
העירה כדי לסייע בגידול ובחינוך שני האחים ,דוד ויואב .דוד היה אז בן  54ויואב בן  .51יואב
נולד במאי  ,5811כשיעקב לוינסון כבר היה מחוץ לבית .בשנים הללו הציקה ללוינסון
העובדה שהוא אינו מקדיש די זמן לאחיו הקטן.
באוגוסט  ,5861חמישה חודשים לאחר נישואיו לנורית ושלושה חודשים לאחר מות אביו,
נרשם לוינסון לשלוחה התל אביבית של האוניברסיטה העברית( .שלוחה זו הוקמה על בסיס
בית הספר הגבוה למשפט וכלכלה ,ששנים רבות קיים לימודי ערב אקדמיים בבנין בית ספר
"שבח" בתל אביב .בית הספר קיבל את חסותה האקדמית של האוניברסיטה העברית והפך
להיות שלוחה שלה .היוזמה להקמת השלוחה נוצרה על רקע התחרות עם אוניברסיטת תל
אביב שהוקמה באותן השנים .לאחר זמן בוטלה השלוחה והיא מוזגה עם אוניברסיטת תל
אביב).
בנובמבר  5861קיבל לוינסון מכתב מן האוניברסיטה העברית בירושלים ,ובו
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נמסר לו כי הפרס שקיבל שנה קודם לכן נשמר לו ומועבר לשלוחה התל אביבית .גם
בשלוחה נתקבל כתלמיד שלא מן המניין והמשך לימודיו הותנה בהשגת תעודת בגרות .רק
בדצמבר  5865השלים לוינסון שתי בחינות בגרות ,באנגלית ובמתמטיקה ,וקיבל את
התעודה המיוחלת .זו לא הייתה תעודה מזהירה .ציוניו היו :תנ"ך – מספיק ,עברית – כמעט
טוב; תורה שבעל פה – מספיק; אנגלית – כמעט טוב; מתמטיקה – מצוין; היסטוריה –
מספיק; פיזיקה – מספיק; כימיה – מספיק; טבע – מספיק בקושי; התעמלות – מספיק.
הבחינות נערכו במסגרת בית הספר עירוני ד' ,והוא התכונן לקראתן בשעות הלילה
המאוחרות כאשר התגורר כבר בתל אביב והיה נשוי לנורית.
אבי אולשינסקי ,חבר הנהלת בנק הפועלים ומנאמניו של לוינסון לא רק בחייו אלא גם לאחר
מותו ,למד עימו בשלוחה התל אביבית .הוא מספר" :יעקב היה אז בשיא פריחתו
האינטלקטואלית .ממש משכמו ומעלה בין כל התלמידים .הוא הצטיין לא רק בלימודי
מקצועות הכלכלה אלא גם במקצועות אחרים כמו משפט בינלאומי ,מינהל ציבורי ,תורת
המשפטים ועוד .ייתכן שכבר אז ראה עצמו מועמד לתפקידים ציבוריים ופוליטיים והכין עצמו
להשגת מטרה זו".
לוינסון לא סיים מעולם את הלימודים האקדמיים ולא השיג כל תואר .ב 5863-נולד בנו
הבכור ,גרשום (גרי) ,ולאחר מכן באו שנים של עבודה בוועד הפועל ולאחר מכן בבנק ,ושוב
לא מצא מעולם פנאי להתמסר ללימודים .הדבר הטריד אותו לא מעט ,אף שהצליח להגיע
בכוחות עצמו למעמד שבו פרופסורים באו ללמוד ממנו.
סיפר על כך פרופ' איתן שישינסקי" :המשכנו לשמור קשר גם לאחר שעזב את
האוניברסיטה ובתקופות שונות קיימנו מפגשים .באחד מהם אמר לי כי יש לו חלום :לקחת
פסק זמן ולנסוע לאוניברסיטה כלשהי ולעשות שם עבודת דוקטור .הוא חזר על חלום זה
כמה פעמים ותמיד הביע צער על שהדבר נבצר ממנו .אך העדר תואר פורמלי לא מנע ממנו
להיפגש עם פרופסורים לכלכלה ולדבר עמם כשווה אל שווים .אני זוכר פגישה אחת כזו
שהתקיימה בביתו של פרופ' מיכה מיכאלי ונכחו בה קבוצת פרופסורים לכלכלה מהשורה
הראשונה .לוינסון התריס אז כנגד הפרופסורים שהם דבקים בספרי לימוד שאבד עליהם
הכלח ,ואשר אינם מתאימים עוד לרוח התקופה .הוא הציע לנו לחפש פתרונות חדשים
שאינם מצויים בספרים .הדברים שאמר הרשימו מאוד את הנוכחים וכיום ניתן לומר שרבות
מתחזיותיו התגשמו .על הבעיות הכלכליות של ישראל הוא אמר שיש לשים את הדגש על
הצמיחה ,קיצוץ בתקציבים וחיסול הביורוקרטיה .רק לאחר מכן יש לגשת לרפורמה
מוניטרית .אם היו מגשימים בשעתו את הדברים להם הטיף ,היינו מונעים אולי את המשבר
הכלכלי של שנת ".5891
בשנתיים האחרונות לחייו עסק לוינסון בהכנת ראשי פרקים לספר מקיף
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על הכלכלה הישראלית .היה זה כאשר נדמה היה לו שהוא הולך ומתפנה מעיסוקיו הרבים
ויוכל עתה להקדיש זמן לעבודה בעלת אופי אקדמי ,פיצוי מה על החלום שלא הגשים .אך עד
מהרה החל מחול השדים סביב העלילה שנרקמה סביבו ,הוא היה עסוק יומם ולילה
בניסיונות לטהר עצמו ,ושוב לא מצא אף רגע פנוי לשבת על ספרו.
כשנה לפני מותו הציע פרופ' צבי יעבץ ,מאוניברסיטת תל אביב ,שנמנה עם מוקיריו של
לוינסון ,לבחור בלוינסון כנשיא האוניברסיטה במקומו של הנשיא הפורש פרופ' חיים בן שחר.
מספר על כך יעבץ" :שוחחתי עם אנשי הסגל האקדמי וכולם ברכו על המינוי .אך לצערי
נמצאו אנשים מן התחום האדמיניסטרטיבי והבנקאי ,שטרפדו את היוזמה".
נפלאות דרכי אנוש .אילו לא טרפדו את המינוי ,קרוב לודאי שלוינסון היה מקבל אותו
בברכה .ייתכן שלאחר כל מה שעבר עליו היה רואה במגדל השן האקדמי מקלט לנפשו
המיוסרת ,סדן לפיתוח הדמיון היוצר .החשיפה הנדרשת מנשיא אוניברסיטה הייתה כזו
שיכול היה לשאת ,והוא היה מוותר אולי על שאיפותיו הפוליטיות ומוצא מנוחה לנפשו בעולם
האקדמי.
הגורל רצה אחרת .רק לאחר מותו חזר יעקב לוינסון לאוניברסיטה .פרופ' שישינסקי
וחברים נאמנים אחרים ,יזמו את הנצחת שמו על ידי הקמת מרכז לחקר ההיבט הכלכלי
ביחסי ישראל והתפוצות כחלק מן המכון לחקר יחסי ישראל והתפוצות .המרכז הוקם ליד
האוניברסיטה שהוא לא הצליח להתמנות לנשיאה.

פרק שנים עשר

נורית
"אשירה לך
לך רחוקה וקרובה כאחד
לך דמות של טוב ויפה מרחפת
חותר אליך כספינה הנטרפת".

(יעקב לוינסון ,שיר שכתב בסוף שנות החמישים)
נורית לבית צלניק הכירה את יעקב לוינסון זמן מה לאחר גיוסה לצה"ל ,בשנת  .5816כחניכת
התנועה המאוחדת הייתה חברת גרעין שגויס לנח"ל ועבר את האימון הבסיסי במחנה .91
לוינסון ,שריכז באותה תקופה את גרעיני התנועה ,ביקר במחנה .זו לא הייתה אהבה ממבט
ראשון .ניתן אף לומר שפער הגילים בין השניים ,שש שנים ,וההבדל במעמד – אלמנטים
משמעותיים מאוד באותה תקופה – מנעו התקשרות מלכתחילה .השניים החליפו רק כמה
משפטים ,ולא היה לכך המשך .לוינסון נבחר לאחר מכן למזכיר התנועה ונורית הצטרפה
לקיבוץ צרעה שבשיפולי הרי יהודה .שם הכירה את מוסה חריף ,שעתיד היה להחליף את
לוינסון בתפקיד מזכיר התנועה .לימים הפכו השלושה לידידי נפש ,אך באותה תקופה עדיין
היו רחוקים זה מזו .הרומן בין לוינסון לבין נורית החל להתרקם למעשה רק בתקופת לימודיו
בירושלים.
יש הרבה דמיון ,אך גם הרבה ניגודים ,בין יעקב לוינסון לבין נורית .הדמיון הוא במראה
החיצוני ,בכמה קווי אופי וברקע של ילדות קשה .נורית ,דקת גזרה ,נאה ,בעלת עיניים
חודרות ואומרות תבונה וגאווה ,אינה נוטה להתיידד בקלות ואף מגלה מידה של הסתייגות
כלפי אנשים הנקרים בדרכה .כמו בעלה,
84
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ברחה מחשיפה פומבית ,הדירה את רגליה מאירועים חברתיים רשמיים והעדיפה חברה
מצומצמת של ידידים .עולמה הרוחני מורכב מאהבה לספר טוב ולמוזיקה .תנועת הנוער
הטביעה את חותמה על אורח חייה והשקפותיה .היא נשארה קיבוצניקית בדם ,והדבר
מתבטא ביחסי האנוש ,בסגנון החיים ,בצורת הלבוש ובסולם הערכים .כשנדרשה למלא
תפקיד של מארחת ובת לוויה לבעלה הבנקאי עשתה זאת מתוך חובה ,לא בהתלהבות.
רבים מחברותיה וחבריה באו מההתיישבות העובדת.
לנורית ,כמו ליעקב לוינסון ,הייתה ילדות קשה ,אך על רקע שונה לגמרי .בעת שבבית
משפחתו של לוינסון צהלו בהגיע הידיעה על רציחתו של מפקד לח"י ,אברהם שטרן (יאיר),
בבית משפחת צלניק שררו אימה וצלמוות ,אם להשתמש בביטוי הלקוח מ"חיילים אלמונים",
ההמנון שחיבר יאיר.
אביה של נורית ,יצחק צלניק ,נולד בעיר היידלברג שבגרמניה ,בשנת  .5854זמן קצר
לאחר לידתו נאלצה המשפחה לעקור משם ,כי כנתיני רוסיה הצארית גורשו מגרמניה עם
פרוץ המלחמה העולמית הראשונה .בני המשפחה השתקעו בעיר ברנוביץ שבפולין ,וכאן
עברו על יצחק צלניק ילדותו ונעוריו .בהיותו בן  51הצטרף לתנועת בית"ר ,וכאשר עלה ארצה
ארבע שנים לאחר מכן ,בשנת  ,5822מצא את דרכו באורח טבעי לשורות הארגון הצבאי
הלאומי .הוא עלה במהירות בהיררכיה של הארגון והגיע לדרגת מפקד .בחודשים מרץ-מאי
 5828חזר לפולין עם קבוצת מפקדים נבחרים של הארגון שנשלחו להשתתף בקורס קצינים
שארגן הצבא הפולני למען האצ"ל .בין משתתפי הקורס היו יעקב מרידור ,יעקב לבשטיין
ואליהו לנקין.
שנים מספר חי יצחק צלניק חיים כפולים .ביום עסק לפרנסתו בבניית בתי הזיקוק
הבריטיים שבמפרץ חיפה ,ובלילות תכנן את הריסתם .בשנת  5826נשא לאישה את רחל
לבית נוימן ,אותה הכיר מנעוריו .שנתיים לאחר מכן ,ביוני  ,5829נולדה בתם ,נורית .עם
פרוץ מלחמת העולם השנייה חל קרע עמוק בין מפקדי האצ"ל דוד רזיאל ואברהם שטרן על
רקע השאלה אם יש להמשיך להילחם בבריטים למרות המלחמה באויב הנאצי .רזיאל סבר
שיש להכריז שביתת נשק ולשתף פעולה עם הבריטים .יאיר סבר שיש להמשיך במלחמה
בהם .הארגון התפלג ויצחק צלניק הצטרף לקבוצה הבכירה של מפקדי אצ"ל שהלכה אחרי
יאיר.
אנשי לח" י לא יכלו להמשיך ולחיות חיים כפולים ומן ההכרח היה לרדת למחתרת .יצחק
צלניק עקר עם משפחתו לירושלים ,ושם נתמנה למפקד המחוז .את אותה התקופה זוכרת
נורית במעורפל ,אולי משום שהוריה עשו הכול כדי לא ליצור אצלה מתח מיותר .ב 51-ביולי
 5845השתתף צלניק בפעולה של הלח"י שנועדה לשדוד את כספי הבנק הערבי בירושלים.
הפעולה נכשלה ,אחד ממשתתפיה (אליהו עמיקם) נעצר ונידון לחמש שנות מאסר.
כמה חודשים לאחר מכן ,ב 8-בינואר  ,5845ניסו אנשי לח"י לחטוף תיק
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שהכיל אלפי לירות מידי קופאי של בנק הפועלים .הניסיון נכשל ,ובמהלך הרדיפה אחרי
התוקפים נורו ונהרגו שני יהודים .פעולה זו ,ופעולה נוספת ברחוב יעל  9בתל אביב ,בה
נהרגו שלושה קציני משטרה ,שניים מהם יהודים ,החריפה את בדידותם של אנשי לח"י
בישוב .הבריטים הכריזו פרס של  5111ל"י על ראשו של יאיר וכל עיתוני הישוב ,ו"המשקיף"
הרוויזיוניסטי בתוכם ,פרסמו את מודעת הפרס ואת תמונתו של אברהם שטרן.
זמן מה לפני רצח יאיר ,ב 53-בפברואר ,התמנה צלניק לסגנו .אחרי הרצח נפל החשד על
צלניק כי סייע לבריטים לגלות את מקום מחבואו של יאיר .היה זה חשד מטורף ,אך באווירת
אותם ימים היה כפסע בין חשד כזה לבין הוצאה להורג .אנשי לח"י היו מאז ומתמיד קלי
לחיצה על ההדק .על אותה תקופה מספר צלניק" :זה היה נורא .חברי נמנעו מלדבר עמי,
חשתי עצמי מנודה .כל עולמי חרב עלי .רק לאחר שנים הוסר מעלי הכתם .מפקד לח"י ,יצחק
שמיר ,הצהיר באוזני בעת שישבנו יחד במחנה המעצר באריתריאה' :בדקנו את הפרשה
שלך והגענו למסקנה שאין בך אשם .אתה נקי לגמרי '.כששמעתי דברים אלה מפיו חשתי
שזו שעתי הגדולה ,כאילו נולדתי מחדש".
ב 1-במאי  5843נאסר יצחק צלניק והוא אז בן  39שנים בלבד .החלה תקופה ארוכה שבה
נותרה נורית בת הארבע ללא אב .את יום המעצר מתארת אמה של נורית בספרון הנושא את
השם "את חכי לי ואחזור ",ובו קובץ המכתבים שהחליף האב עם אשתו ובתו בשנות המעצר.
מספרת רחל צלניק 1.1.5843" :חל בל"ג בעומר ,יום בו מלאו לו  39שנים; ביום זה הוא
נאסר .לעולם לא אשכח את היום הזה .נשארנו ,אני וילדתי ,שטרם מלאו לה  ,4בודדות
בעולם אדיש ואכזרי .הוזמנתי לחקירה בבולשת ,וכדי להיות בטוחה שלא איאסר ,לקחתי עמי
את בתי ,פסענו שתינו לעבר הבולשת ובמוחי מחשבות נוגות על עתידנו הצפוי לנו .ניסיתי
לנחם את עצמי שמאסרו לא יימשך זמן רב ,ובעיני רוחי ראיתי את יום שחרורו ,שבא אך
כעבור חמש שנים וחמישה שבועות .החלו ימים של סבל ,געגועים וציפייה למכתבים ,הדבר
היחיד במשך כל התקופה שעודד ודרש שליטה .מכתבי ,שבחלקם הגדול הושמדו על ידי
הבולשת בשעה שהעצורים הוגלו ,היו מוסווים על פי רוב ,כי השתדלתי לכסות על האמת,
אולם לא תמיד הצלחתי בזה .לעומת זאת מכתביו נתנו תאור מקיף ונאמן של החיים בכלא.
באינטואיציה מיוחדת במינה ,שעד אז חשבתי שהיא מנת חלקן של אמהות בלבד ,הוא עקב
אחרי התפתחות הילדה ושאלותיו השונות היו באות במועדן' .האם יודעת ילדתנו לקשור את
שרוכי הנעליים?' – שאלה זו הגיעה כמעט בו ביום שהיא קשרה את נעליה לראשונה ...כחצי
שנה לאחר המאסר ,במלאת שש שנים לנישואינו ,קיבלתי פיסת נייר שקופה ועליה תווי השיר
'את חכי לי' ...במנגינה שחוברה בין כותלי הכלא .המלים של השיר עשו את שלהם .צלילי
השיר הדהדו באזני במשך כל אותן השנים הארוכות ,אולם הייתי משוכנעת
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שהציפייה תוכתר בהצלחה .העיקר הוא לדעת לחכות".
תקופה זו של "את חכי לי ואחזור" ,החלה בכלא ונמשכה בשורה של בתי כלא ומחנות
מעצר ,בארץ ובאפריקה – מזרע ,לטרון ,אסמרה ,קרתגו (סודן) .הייתה זו תקופה של חרדות
ופחדים ,של ציפייה עד ייאוש ,של געגועים כואבים ,של חיים בלי אבא .התקופה הזו מתועדת
במאות מכתבים שהחליפו ביניהם האב עם אשתו ובתו ,ומהם עולה הסבל הרב שהיה נחלת
המשפחה כולה .נורית גדלה בתקופה זו רחוק מאביה .האם לא יכלה לשאת בנטל פרנסת
המשפחה וגידול הילדה גם יחד ,ונאלצה ליטול אותה עימה לכפר הנוער שפיה ,שבו עבדה
בעבודות שונות .תמונותיה של נורית מאותה תקופה מראות ילדה יפה ,מטופחת ,לעתים
חייכנית ,אך מעיניה ניבט העצב .אם ניתן לדבר על דמיון בין נורית לבין מי שעתיד להיות
בעלה ,הרי הדמיון הוא בתהליך ההפנמה .כלפי חוץ ילדה הנראית זוהרת ומאושרת .ב"דבר
לילדים" היא פרסמה שיר עליז ("בקיץ חם חם מאד – בקיץ נעים נעים מאד – כל ילד שר
ורוקד ושמח – לכבוד האביב השמח – האביב הנעים האביב הנחמד – הוא מביא דבר מאד
נחמד – הוא הביא את ליל הסדר – את ליל הסדר הנעים – הוא הביא את המדורות –
המדורות הבוערות .)".גם במכתביה לאביה היא מאופקת מאד ,אולי כדי לא לצערו ,אולי
משום שבתבונת נעורים למדה את סוד האיפוק וכבישת הרגשות .אך מאחורי החזות העליזה
והמכתבים המאופקים הסתתרה תוגה עמוקה.
הכול התפרץ בבת אחת ביום השחרור .מספרת האם :ביודעי ,כחודשיים לפני כן,
שהשחרור יבוא ,העזתי לתת לה הבטחות ,כדי להרגילה למאורע ,אולם לא העזתי לספר לה
שישב בבית כלא ,כי פחדתי שדבר זה יזעזע אותה .בו ביום שהוא חזר יצאנו בלוית חברנו
לבשר לה את החדשה ,שנינו עמדנו בחוץ והחבר נכנס ,ומאחר שנורית הייתה רגילה לראותו
בכפר לעתים קרובות ,לא הרימה אפילו את עיניה מחברתה והמשיכה בשיעורים .לשאלתו
לשלומה השיבה כי שלום לה ,ובהמשך השיחה ,כאשר היא נשאלה אם יש לה רצון לקבל
דבר מה במתנה ,ענתה' :אימא הבטיחה לאחרונה שאבא ישוב וזו תהיה הטובה במתנות".
לכך אמר לה חברנו' :בואי ,נורית ,נראה את אימא ואולי גם אורח עמה '.היא זרקה את
ספריה ועפרונה ויצאה בריצה החוצה ,נפלה בזרועותיו וחיבוקם ללא מלים נמשך רגעים
רבים ,וכל אלה שעמדו סביבם בכו והודו לאל על הרגע הזה ,שסוף סוף בא וגאל אותנו
מייסורי שאול".
יצחק צלניק שוחרר ב 53-ביוני  ,5844עם יתר עצורי המחתרת שהוגלו לאפריקה .עם
הגיעו ארצה התגייס לצה"ל וכאילו בא הגורל ללעוג לו :אחד התפקידים הראשונים שהוטלו
עליו היה לשמור על חבריו לשעבר מן הלח"י שנכלאו בכלא עכו כחשודים ברצח מתווך האו"ם
הרוזן ברנדוט.
זמן מה לאחר מכן נולד לנורית אח ,יוסי ,כיום כלכלן ושנים מספר לאחר מכן נולד האח
השני ,משה (מוקי) ,אף הוא בוגר אוניברסיטה בכלכלה ומינהל עסקים .נורית שילדותה
ונעוריה עברו עליה בסביבה פוליטית המקורבת
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לתנועת הפועלים (הפנימייה בשפיה ולאחר מכן בית הספר חוגים בחיפה וסמינר הקיבוצים),
נטתה להצטרף לתנועה המאוחדת .האב לא רק שלא מנע זאת ממנה אלא אף עודד אותה.
הוא הסביר" :אף שהייתי במחתרת ,ובדעותיי הפוליטיות אני אקטיביסט ונוטה ימינה ,אני
דוגל בכך שיש לתת לילד חירות גמורה לבחור את דרכו ,וכך עשיתי כלפי נורית".
פחות סובלנות גילה האב כלפי בנו ,יוסי ,שהצטרף לשומר הצעיר .יוסי מספר כי זמן רב
הסתיר מהאב את העובדה שהוא חבר בתנועה זו ואף משמש בה כמדריך .כאשר נודע הדבר
לאב "נאלץ להסכים עם כך ,אם כי בחירוק שיניים ".לימים פיצה יוסי את אביו בכך שקרא
לבנו השני על שמו של יאיר.
כאשר הכירה נורית את יעקב לוינסון הייתה אפוא חברת תנועה "שרופה" .הפגישה
הראשונה ביניהם לא הולידה כאמור "קליק" של התקשרות .על הרושם הראשון שעשה עליה
היא מספרת" :הוא היה אישיות דומיננטית .אף שפעל בדרכים דמוקרטיות ובמסגרת
דמוקרטית ,היה מכתיב למעשה את דעתו .הלהט התנועתי שלו ,העובדה שהשקיע את כל
זמנו בתנועה ושהתנועה הייתה מרכז עולמו – הם שקבעו את מעמדו".
שלוש שנים נמשכה ההיכרות בין השניים ,על רקע פעילות תנועתית ,מבלי שזו תהפוך
לקשר .למרות זאת נראה שנורית עוררה את תשומת לבו של לוינסון ,וכאשר נעדרה
מהמסיבה שנערכה לרגל סיום תפקידו כמזכיר התנועה הוא שאל אותה להפתעתה לסיבת
הדבר .כשהשיבה מה שהשיבה אמר לה" :את חייבת לשתות אתי כוס תה .אם תבואי פעם
לראש הנקרה אגבה את החוב".
דרכם נפרדה אז – הוא חזר לראש הנקרה והיא המשיכה בהדרכה ,תכננה להגיע לצרעה
והתכוננה ללמוד בסמינר למורים בירושלים .נראה שלוינסון "שם עין" על נורית עוד קודם לכן,
וחיפש דרך לקשור עמה קשר .באחד הימים הגיע למשק צרעה ,כאילו כדי לבקר חניכים .הוא
שאל על נורית ונמסר לו כי היא לומדת בירושלים אך לא ידעו למסור לו את כתובתה
המדויקת .הוא ידע מפיה שהיא מתגוררת כדיירת משנה אצל מורה לפסנתר .לוינסון גייס
לעזרתו את חברו טפ'לה כדי שיסייע באיתור כתובתה.
מספר טפ'לה" :באחד הימים פנה אלי יענק'לה וביקש שאעזור לו למצוא את נורית .זה היה
לאחר שכבר פג כעסו על החלטתי לעזוב והשלמנו .הסתובבנו בירושלים יום שלם .על פי
'נקודת הציון' של המורה למוזיקה ,ולבסוף הצלחנו לאתר את המקום ,אך לא מצאנו אותה
בבית .נוכח כל המאמץ הזה שאלתי אותו האם הוא רציני כלפיה ,והוא השיב' :היא הצליחה
להזיז אצלי משהו'".
מהו הדבר שהצליחה נורית להזיז בלבו של יעקב לוינסון?
יחסו של לוינסון לנשים הוא מורכב ,ככל המערכת הנפשית שלו .שתי נשים מילאו תפקיד
מרכזי בעיצוב אופיו :אמו ,שהעניקה לו חום ואהבה והותירה בלבו משקע של יופי ,אצילות
ותרבות ,והאם החורגת ,שהייתה תובענית ,והצטיירה
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בעיניו כמי שגזלה ממנו את ביתו ואת אביו.
בתקופת הילדות והנערות המוקדמת ,בטרם התמסר לפעילות בתנועת הנוער ,לא היה
ליעקב לוינסון קשר כלשהו עם בנות המין השני .כניסתו בתנופה לתנועה המאוחדת ,הביטחון
העצמי שקנה לעצמו ,הקסם והגבריות ששפעו ממנו – כל אלה עשו אותו פופולרי בקרב
הבנות .משיחות עם חבריו מאותה תקופה ניתן ללמוד שהיו לו לא מעט רומנים ,אך אלה לא
התגבשו אף פעם לכלל קשר עמוק וקבוע .נראה שבפני לוינסון הצעיר עמדה בתחום זה ,כמו
בתחומים אחרים ,בעיית הפער בין תדמיתו לבין עולמו הפנימי .כלפי חוץ היה ה"חברה'מן",
האיש החזק ובעל העוצמה .הנשים הנמשכות לסוג זה של גבר היו כאלה שיכלו לספק את
מאווייו הפנימיים .בפני אף אחת מהן לא יכול היה לפתוח את סגור לבו ,לגלות מה באמת
מעיק עליו ,מה מפחיד ומה דוחף אותו.
רק פעם אחת התלקח יחסו לאישה ללהבה גדולה שגם היא דעכה עד מהרה .היה זה לפני
שהחלו להתרקם הקשרים הראשונים עם נורית .לוינסון הכיר צעירה איטלקייה ,אנה שמה,
שהגיעה לראש הנקרה כמתנדבת .משהו באישיותה של אנה הסעיר את דמו והוא נכבש .זמן
מה התהלך כסהרורי ,לא מצא מקום לעצמו ,וכשעזבה את המשק נסע בעקבותיה לאיטליה.
הוא לא הרבה לספר על הרומן הזה ,וכל פרטי העניין לוטים בערפל .גם במכתביו מאיטליה,
לשם נסע כשנה לפני נישואיו כדי להכיר את משפחתה של אנה ,אין הוא מזכיר אותה .ערב
נישואיו אמר לנורית..." :כאשר ביקרתי אצלה באיטליה והכרתי אותה מקרוב ,במקום מגוריה,
החלטתי לשאתך לאישה".
מספרת נורית" :נרשמתי ללמוד בירושלים בסמינר בית הכרם ושכרו לי חדר בביתה של
מורה לנגינה .עד אז היה בינינו קשר מכתבים על בסיס ידידותי .לא הודעתי לו שעברתי
לירושלים ,כי הוא לא היה בראש שלי ולא היו לי כל תכניות להתחתן .רציתי רק ללמוד על
מנת להיות מורה טובה .לא ידעתי גם שהוא מחפש אותי .באחד הימים התבקשתי לנסוע
למזכירות התנועה כדי להשתתף בעריכת חוברת הקשורה בחג .גייסו אז את יעקב לארגן את
הטיול ,מאחר שטיולים שהוא ארגן היו תמיד מוצלחים .הגעתי ביום שישי אחר הצהריים ואז
נפגשנו .הוא לא הסתיר את שמחתו לראותני ואמר לי" :את זוכרת את כוס התה שאת חייבת
לי? השבתי בחיוב והלכנו לשתות .מאותו רגע החל לפעול שעון החול".
שעון החול נזל באיטיות יחסית .הטיול קרב אותם זה לזו ,אך האהבה הגדולה עדיין לא
התלקחה .המכתבים שבאו לאחר מכן היו מאופקים .מכתביו של לוינסון מאותה תקופה לא
שרדו כי הוא ביקש מנורית לא לשמור עליהם .את המכתבים שהיא כתבה אליו ,שמר ,כפי
ששמר כל מכתב ופתק שהיה מיועד לו .באפריל  5818היא חתמה על המכתב ב"להתראות".
בנובמבר אותה שנה ב"בברכה" .בדצמבר היא כבר כותבת" :איש חביב שלי .איני יודעת מה
בדיוק לכתוב ובשביל מה .אני רק יודעת שאוכזבתי קשות כשלא מצאתיך בחדרי,
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כשהגעתי אליו לפני כמה דקות .בעצמי חשבתי לעלות על אוטו הנוסע לתל אביב במקום על
זה של בית הכרם ,אבל אין זה נאה לגברת צעירה להתנהג כך ,ומלבד זאת הדודה החכמה
שלי אינה מרשה .לדחוק את הקץ בדרך כלל זה רע .אבל נראה לי שלדחותו רע יותר .לא
יכולתי לנחש מה מן הראוי לעשות ...מדוע אינך כותב? סכנת טביעה בים של מחשבות
מרחפת עלי".S.O.S ,
ושבוע ימים לאחר מכן כתבה" :כיצד יכול אתה ,איש יקר שלי ,שלא לבוא? בקושי אני יכולה
להחזיק מעמד עד השיעור האחרון ,וכשאני כבר נחלצת משם אתה אינך וגם מכתב אין ממך.
(חושש אתה שאקריא בקול רם את מכתבך לפני זרים?) חוששת אני שעדיין לא ירדתי לעומק
ה'אסון' שקרה לי .אבד לי לגמרי הרצון ללמוד ,והעיר הזאת שכה אהבתי ,נראית לי דלה
וכמעט מאוסה ...הזמן נמשך לי כל כך .הכול פטפוט ,אני רוצה אליך .בוא מחר-מחרתיים,
כשרק יהיה לך זמן .אני הולכת לאיבוד כאן לבד .בוא".
גם הוא כתב לה מכתבי אהבה שהלכו והתלהטו .כאשר מצאה חלק ממכתביה בחדרו
בקיבוץ ושאלה אותו מדוע לא נהג כמוה ,השיב תשובה אופיינית לו" :התכוונתי למכתבים
הלא חשובים".
הוא ביקרה פעם בבית הוריה בחיפה .מספרת האם רחל צלניק..." :באחת השבתות הוא
הופיע אצלנו במזג אוויר סוער בטנדר שקיבל מהקיבוץ ,כדי לקחת את נורית לירושלים .לא
רצינו שנורית תיסע במזג אוויר כזה ,אבל היא התעקשה .בפגישה הראשונה ראיתי לפני
בחור שקט ומאופק ,אינו מרבה בדיבור ואינו שש להתיידד .לנורית היו מחזרים בתקופות
שונות אך אף אחד מהם לא הרשים אותי .אבל יעקב עשה עלי רושם רב .במיוחד אחרי
שראיתי את כתב ידו .אני גרפולוגית חובבת ואמרתי מיד לנורית ,זה בחור בשבילך .הוא
רציני ,הוא אחראי ויגיע רחוק".
על ההחלטה להינשא מספרת נורית" :ההחלטה הסופית נפלה לאחר ליל וידויים ארוך
בתום נסיעה ארוכה במכונית שבמהלכה אמר :הלוואי ולא יגמר הכביש לעולם .בליל זה כל
אחד מאיתנו חשף עצמו .סיפרנו זה לזו על כל מה שעבר עלינו ומאז נקשרנו בעבותות
אהבה .סיכמנו שאעבור לגור איתו בקיבוץ ואמשיך את לימודי בסמינר הקיבוצים בחיפה".
האב יצחק צלניק לא היה מרוצה מ"הסידור" המוקדם .הוא מספר" :נפגשתי איתו לשיחה
בארבע עיניים כדבר גבר אל גבר .השיחה הייתה קצרה ועניינית .אמרתי לו' :אני אמנם אדם
מתקדם ,אבל לא אסכים שנורית תעבור לגור אתך בראש הנקרה מבלי שתבואו בברית
הנישואין ".הוא השיב לי' :אל דאגה .אני מתכוון לשאת את בתך '.כשאמר לי דברים אלה
ידעתי שהעניין גמור ,כי הוא איש של כבוד".
טקס הנישואין התקיים בראש הנקרה ,ב 33-במרץ  5861ביום גשום ,שבועות מספר לפני
מות האב ,גרשום לוינסון .יעקב לוינסון ,כדרכו ,תכנן הכול לפרטי פרטים ואלתר דרכי גישה.
הוא ידע שבריאותו של אביו רופפת וביקש לזכות
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אותו בשמחת הכנסת בנו לחופה .גם קרבתו של מועד הגשת המאזן של הועד הפועל
הכתיבה את מועד הנישואין.
מה היה יחסו של האב לשידוך בנו עם בתו של אחד מראשי לח"י לשעבר? נורית אומרת
שגרשום לוינסון לא נתן לה אף פעם הרגשה שהוא מסתייג מנישואי בנו עמה .לעומת זאת
טוענת שושנה לוינסון כי "גרשום לא התלהב כל כך מהשידוך ,משום שצייר לעצמו בדמיונו
דמות אחרת כראויה להיות אשת בנו ,אך הוא לא התערב ".אפרים יוציס ,שהיה האיש הקרוב
ביותר לגרשום לוינסון ,זוכר שבוועד הפועל היו "רינונים מסוימים ,אך גרשום עצמו אמר
שנורית קיבוצניקית במשק של האיחוד ,חברה'מנית וחרוצה .לא התרשמתי שהעניין של לח"י
מעסיק אותו במיוחד .הוא סמך במאה אחוזים על כושר השיפוט של יעקב".
יתכן שבתהליך אי החשיפה העיקרי שלו היה הרקע המשפחתי של נורית – נדבך נוסף.
היחסים בין יעקב לוינסון לבין משפחת רעייתו היו קורקטיים ומסויגים .הוריה נהגו לבקר
את בתם ונכדיהם בעיקר בשעות שבהן נעדר מהבית .לוינסון לא אהב כל מה שקשור בימין
הישראלי ,וקרבת המשפחה לא שינתה עמדתו .בינו לבין הורי רעייתו לא נוצרה כימיה ,ורק
לעתים רחוקות נהגו להתווכח ולרוב לא להסכים .ביום השנה למות יאיר – הדבר היה כמה
שבועות לפני התאבדותו של לוינסון – בא יצחק צלניק לתל אביב והחליט להיכנס לביתו של
לוינסון עם בנו הצעיר מוקי כדי לעודדו .הוא ביקש לספר לו שהוא מכיר את הכלא מבפנים וכי
השד אינו נורא כל כך .הוא ישב אצל הבריטים שנים ארוכות וגם ישב יממה בבית המעצר
באבו כביר (צלניק היה מהנדס בעירית חיפה ונחשד על לא עוול בכפו בפרשה של קבלת
טובות הנאה בפרשת "בית הלוחם") .בצאתו מן המעצר באבו כביר ,סיפר לבנו יוסי כי
המעצר הישראלי הוא משחק ילדים לעומת המעצר הבריטי .כל זאת רצה להגיד ללוינסון ,על
מנת שיידע שגם אם יגיע לכך ,יוכל להתגבר .אך הוא לא הספיק להגיד דברים אלה .לוינסון
סירב לראותו.
יצחק צלניק אמר..." :מאוד נפגעתי מכך שנאלצתי להישאר בביתו של טפ'לה .אני כועס
עליו .הוא היה צריך להיות חזק ולהחזיר מלחמה שערה .אני משוכנע שיכול היה לגבור על
אלה שרצו את ראשו".
נורית הייתה במצב עדין כשירדה לפגוש את אביה .מצד אחד ביקשה לכבדו כבת מסורה,
מצד שני חזקה עליה בקשתו של בעלה השרוי במצוקה שלא להפגיש ביניהם.
מוסיפה רחל צלניק" :אחרי האסון הוא הבין את עמדתה של נורית וסלח לה".

פרק שלושה עשר

מותו של גרשום לוינסון
"לא יחטטו בעניין שגילויו ברבים עלול להביא למפולת כללית.
ארור האיש שידליף החוצה שמץ מעניין זה".

(שר האוצר לוי אשכול בישיבת מזכירות מפא"י)459564 ,
"אלוהים הוא עדי ,כי כל ימי חיי הלכתי בדרך אבי המנוח -
דרך היושר ,דרך האמת ,דרך עמל ונקי כפיים".

(גרשום לוינסון במכתב לגזבר ההסתדרות יצחק חסקין)855598 ,
גרשום לוינסון מת ברחוב ,בדרכו לקונצרט ,אור ליום ג' 54 ,ביוני  .5861לימים יאמר יעקב
לוינסון" :אבא ,איש האסתטיקה והתרבות ,מת כך סתם ברחוב .לא בביתו ,לא בבית חולים,
לא במיטתו .על מדרכה ,ברחוב ".יעקב לוינסון חש הזדהות עמוקה עם גורל אביו .שנים לפני
ששם נפשו בכפו האמין כי ילקה בהתקף לב וימות כמוהו ,בגיל צעיר .לאחר ההתאבדות היו
שאמרו שלא היה זה מקרה שלוינסון בחר בביתו כמקום מותו .הוא לא רצה למות ברחוב,
ברשות הרבים ,הוא לא רצה להתבזות בישיבה בכלא ,מול חוקרי משטרה .המוות בידי עצמו,
על מרפסת ביתו ,בכיסא לבוש בגדי בית נקיים ,נראה לו כדרך ההולמת ביותר לסיים את חייו
ולהשתחרר מייסוריו.
יעקב לוינסון היה שונה מאביו ,ושוני זה היה בין הגורמים להתנגשויות הרבות ביניהם
בתקופת הילדות והנערות .לילד הרגיש והמופנם קשה היה לשאת את דרישותיו של אב חזק
ותובעני .כשבגר חלה התקרבות בין השניים והיא הלכה וגברה במרוצת השנים ,אך רק
לאחר מות האב הוא הגיע להזדהות עמוקה עמו .בימים האחרונים לחייו ,כאשר כל פרטי
ההתאבדות כבר היו
511

516

אריה אבנרי

מתוכננים ,הרבה לוינסון לדבר על אביו ועל גורלם המשותף .גורל זה העלה את שניהם –
כבטרגדיה יוונית – קרבן על מזבח מפעל חייהם .הוא צירף אותם למה שכינה פעם דוד הכהן
"קבר האחים" ,שרבים וטובים נפלו לתוכו.
גרשום לוינסון מת מהתקף לב .האיש החזק הזה קרס ונפל ברחוב לאחר שעמד במרכזה
של עלילת דם ,שהחלה בכך ששתו את דמו בחשאי ,טיפין טיפין ,עד שזרם בקילוחים.
ללוינסון האב אמנם לא אמרו "רוצים אותך תחת לוח שיש" ,אך את המצבה על קברו הקים
מזכיר ההסתדרות דאז ,פנחס לבון ,במכתב שכתב ב 1-במאי  ,5861חודש וחצי לפני מותו
של גרשום לוינסון .במכתב זה הודח לוינסון מכל עניני מגבית ההסתדרות ,וזה היה המסמר
האחרון שננעץ בארונו.
על מנת להבין את העלילה שנרקמה נגד גרשום לוינסון (ואת הדמיון בינה לבין העלילה
שנרקמה נגד בנו ,שלושים שנה לאחר מכן) צריך להבין את אופי התפקיד שמילא
בהסתדרות.
גרשום לוינסון היה למעשה איש הכספים המרכזי של ההסתדרות .הוא הגיע למעמדו זה
זמן לא רב לאחר שעלה ארצה ב 5836-והחזיק בו עד להדחתו סמוך למותו .הוא שירת
בתפקיד תחת כל מזכירי ההסתדרות – דוד בן גוריון ,דוד רמז ,יוסף שפרינצק ,מרדכי נמיר
ולבסוף פנחס לבון.
לא היה כל קשר בין תוארו הרשמי של גרשום לוינסון (מנהל מחלקת הכספים) לבין מעמדו.
האנשים שמילאו את תפקיד גזבר ההסתדרות היו אחראים רשמית לענייניו הכספיים של
האיגוד המקצועי ומפעליו הכלכליים .אך הגזברים היו לרוב אנשים פוליטיים .לא תמיד הבינו
בענייני כספים ,לא תמיד היו מצויים במבוך המורכב של הפעילות הסמויה הקשורה במשק
הפועלים .כי זאת יש לזכור :מאז ומתמיד כלל משק הכספים ההסתדרותי מערכת סמויה,
שהשתיקה יפה לה .המדובר בהעברות כספים למפלגה ,בפעילות שהיא על גבול החוק
במדינות זרות ,בהפניית כספים ליעדים מפלגתיים.
רבים נכוו במערכה סמויה זו ,והיו גם כאלה שניצלו אותה כדי להשיג לעצמם טובות הנאה
אישיות .אחד מאלה שנכוו היה צבי רכטר ששימש בתפקידי מנכ"ל סולל-בונה ,גזבר החברה
ותקופה מסוימת כיהן גם כגזבר מפלגת העבודה .היה זה כשהתמוטט בנק קרדיט בז'נבה ב-
 5844ובקופתו נמצאו שטרות בסך ארבעה מיליון דולר בחתימת סולל-בונה .המדובר היה
בשטרות טובה שניתנו לבנק על ידי רכטר ,שקיים מערכת יחסים מיוחדת עם מייסד הבנק,
טיבור רוזנבאום ,וזו נוצלה לטובת סולל-בונה ולטובת המפלגה .השטרות ניתנו על פי החלטה
של מועצת המנהלים של סולל-בונה ,אך נסיבות נתינתם לא היו "ברורות" ורכטר מצא עצמו
במרכזה של חקירה שמצצה את דמו.
להגנתו של רכטר יצא אז דוד הכהן שכתב אז מכתב למזכיר ההסתדרות ,ירוחם משל ,בו
הזהיר מ"קבר אחים" ומפתיחת "תיבת פנדורה" ,ובו כתב בין
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היתר" :אני מתכוון במכתבי אליך למנוע את החרדה שהביעו בפומבי בפני מספר חברים רב,
משה שרת ולוי אשכול זיכרונם לברכה ,שהזהירו מ"קבר אחים" ו"תיבת פנדורה" נתכוונו
בהכרזתם באותם הימים – וזה אני יודע מפיו של משה שרת – בנסיבות כמעט זהות למקרה
שלפנינו היום .התנאים כיום חמורים הרבה יותר מבתקופת "קבר אחים" שלפני ארבע עשרה
שנה ,וכל פרסום אכן יגרום לפתיחת "קבר אחים" זה על קברים ממש ועל קברים של אלה
החיים עדיין אתנו".
האם התכוון דוד הכהן במכתבו לאותה ישיבת מזכירות מפא"י שהתקיימה אכן  54שנים
לפני כן ואשר דנה בפשרה של גרשום לוינסון? – מאוד ייתכן .מה שברור הוא שמכתבו של
הכהן חושף את הרקע לאותן עלילות דם ,תיבות הפנדורה וקברי האחים .מה שאיפשר את
קיומן של העלילות הללו בין היתר הייתה העובדה שאותה "השיטה" הייתה פרצה שקראה
גם לגנבים אמיתיים מסוגו של אשר ידלין.
ידלין תירץ את קבלת השוחד ואת המעילה שמעל בכספי הציבור עליהם היה מופקד בכך
שהעביר כספים למפלגה .תרוץ זה הופרך ונדחה על ידי השופטים ,לאחר שהוכח – וידלין
עצמו הודה בכך – ששלשל כספים לכיסו הפרטי .אך אין ספק שידלין צדק כאשר דיבר על
"שיטת המימון" בה זורמים המיליונים מכל עבר .כך למשל גילה בספרו ("עדות") שבעת
שהותו כשגריר ישראל בבורמה קיבל דוד הכהן שבעים אלף דולר – עמלה על מכירת מטוסי
"ספיטפייר" .את הכסף העביר למפלגה .למקורביו סיפר ידלין כי הכסף הועבר במזומן ,בתוך
מזוודה ,לידי לוי אשכול ,אך בספר לא כתב זאת .כאשר הכריז אשכול בישיבת המזכירות של
מפא"י כי "ארור האיש שידליף החוצה שמץ מעניין זה" התכוון מן הסתם לעניינים רבים כגון
אלה.
האזהרה-קללה של לוי אשכול לא פגה עד היום הזה .גם היום חרדים אישים מרכזיים
במשק ההסתדרותי מפתיחתה של תיבת פנדורה ,אך כמה מידידיו ונאמניו של יעקב לוינסון
פתחו בפני כמה כספות ,וניתן לי להציץ במסמכים ,שיש בהם לפחות כדי להאיר את מה
שאירע .מסמכים אלה מבהירים כמה מן ההיבטים של הפעולות הסמויות שביצע גרשום
לוינסון ,ושופכים אור על הרקע לעלילה שהעלילו עליו.
על מסירותו לעבודה ועל היעוד שראה בה ניתן ללמוד מפרוטוקול של מזכירות הוועד
הפועל מ 52-בדצמבר  .5844נאמר בו" :יש גם מנהל פנקסים ראשי בבית הוועד הפועל של
ההסתדרות ,ואין כל ספק לי שהוא יכול בכל יום לקבל משכורת של  41לירות לחדש .אך הוא
עושה את כל שנותיו פה ,ויש הפרש גדול מאוד בין מה שהוא יכול לקבל ובין מה שהוא
מקבל .אך לא יעלה לו על הדעת לפי זה לקבוע את יחסו לעבודתו .ויש לנו להגיד :לא על
הכסף לבדו יחיה עובד ההסתדרות .יש לו הרגשה שהוא חלק מהבית הזה ,חלק מהתנועה
הזאת ,זה לא מצא את הערכתו במספר לירות".
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מסמך אחר מ 51-ביולי  5812הוא מכתב שכתב לגרשום לוינסון גזבר ההסתדרות ,יצחק
חסקין ,על טופס של הוועד הפועל .בראש המכתב צוין "אישי" ונאמר בו" :לח' ג .לוינסון.
מספר חברים העירו לי שי .משל זקוק למקרר חשמלי ואין ידו משגת .למיותר להסביר את
העבודה המאומצת של משל ללא גבול של שעות ומסירות .נראה לי כי עלינו לסייע לו בדבר,
ואם דעתך כדעתי ,אשוחח עם המלין .למשל אגיש שישלם לירה לדולר".
עוד מסמך השופך אור על התפקידים הסמויים שהוטלו על לוינסון הוא מכתב מ39-
באפריל  .5812שוב כותב החבר חסקין לגרשום לוינסון ואומר" :כפי שסיכמנו ,עלינו לממן את
משפט ד .ברמן מחדרה .אבקשך  /מהמקור שלך( / ...שלוש הנקודות במקור – א .א ).לתת
לח' מפלר למטרה זו  3111ל"י – אלפיים לירות – זה סכום מינימאלי שדרוש .לפי דברי
חברים ההוצאה היא  1111ל"י והם משיגים את הדרוש ממקורות נוספים .אם יש לך
אפשרות לסדר  3111ל"י ,אינני מתנגד".
שני המסמכים הללו מלמדים הרבה על גרשום לוינסון ועל תפקידיו הסמויים .גזבר
ההסתדרות סבור שלחבר משל (שהיה אז מזכיר הסתדרות עובדי התעשייה) מגיע מקרר
חשמלי ,הכתובת היא גרשום לוינסון .אם הגזבר סבור שראש עיריית חדרה ,דוד ברמן ,זקוק
לכספים לניהול הגנתו המשפטית ,הריהו פונה ללוינסון כדי שזה ימצא את הכסף "מהמקור
שלך"( .ברמן הואשם בקבלת שוחד ויצא זכאי .בתו נאוה ארד זכרה למשפחת לוינסון את
החסד שנעשה עם אביה .כשהחל מחול השדים של העלילה נגד יעקב לוינסון ,נפגשה
ביוזמתה עם בנו הצעיר של יעקב לוינסון ,דן ,וסיפרה לו על הסבל שעברה בילדותה עד
שיצאה לאור צדקתו של אביה).
אין ספק שמעמדו של גרשום לוינסון כאיש החולש לא רק על כספים גלויים אלא גם על
כספים סמויים ,הקנה לו עוצמה רבה .מעמדו איפשר לו לעזור לרבים .בין היתר סייע לקיבוץ
ראש הנקרה וכשיעקב לוינסון מחה על כך באחד ממכתביו ,השיב לו האב במכתב מ8-
בספטמבר " :5811אשר לראש הנקרה .אתה אולי אינך יודע ,אבל אני עוזר הרבה למישקי
העובדים ולמוסדותינו .מי יודע מה היה עלול להיות מצבם לולא עזרתי .ואני עושה זאת ברצון
ובלב שלם .סוף סוף גדלתי וחונכתי על עזרה הדדית ועזרה לחלש ובזמן הנכון – הרי היא לא
רק מצווה אלא חובה שנהפכה לטבע שני .לא אוכל כבר להיות אחר ...ראש הנקרה איננו יוצא
מהכלל ואני ברצון מישר כל עקומה ומוצא בזה שלמות והשלמה בעבודתי היום יומית".
יצחק עילם ,לשעבר מנכ"ל כור וכיום חבר מועצת המנהלים של בנק הפועלים ,אשר הכיר
את גרשום לוינסון מימיו הראשונים בארץ ,מתאר אותו כאדם בעל חריצות ומרץ בלתי נדלים
ובעל כישרונות של אשף כספים ,שהתגלו אצלו עוד בצעירותו .כבר בתחילת עבודתו
בהסתדרות דאג לכך שתהיינה לה רזרבות כספיות ואותן השכיל להשקיע בקרקעות .קרקעות
אלה שימשו בתקופה
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מאוחרת יותר תשתית לפעולות בינוי ופיתוח ועל אחד המגרשים שרכש הוקם בית הוועד
הפועל ברחוב ארלוזורוב .עילם אומר כי חלק מגזברי ההסתדרות לא הבינו כלל בכספים
וסמכו עליו בכל בעיקר משום שטרח ועמל להכין מאזן חיובי .מזכיר ההסתדרות ,דוד רמז,
נתן לו יד חופשית בתחומי הכספים ,ואחת מיוזמותיו החשובות הייתה הקמת קרן למובטלים,
ששימשה במרוצת השנים הן נקודת משען לפועלים שנפלטו ממקום עבודתם והן מנוף כספי
למשק הפועלי .הוא היה ער לכך שבנק הפועלים מפגר אחרי הבנקים הגדולים האחרים
והפקיד חלק מכספי הועד הפועל בבנק לאומי .בדרך זו עלה בידו לשמור על כספי
ההסתדרות מפני אישים שלא גילו רגישות לגירעונות.
פורמלית היה גרשום לוינסון כפוף לגזברי ההסתדרות .אך הכול הכירו במעמדו המיוחד,
ומבחינה מעשית ידעו שכשצריך לגמור עניין ,לוינסון הוא האיש .בין אם מדובר בבניית בית
תרבות ,תמיכה בציירים או בנזקקים ,סיוע להגנה משפטית או רכישת פריג'ידר לחבר בכיר.
יהושע לוי ,שכיהן זמן מה כגזבר ההסתדרות ,מתאר את תפקידו של גרשום לוינסון" :הוא
גדל וצמח יחד עם ההסתדרות .כל מפעל וכל מוסד עבר תחת שבט ביקורתו .הוא כיוון
והדריך והיה מדקדק בכל פרוטה שהוצאתה נראתה לו מיותרת .אך כשהיה צורך ידע לגייס
סכומים גדולים למפעלים שראה בהם נכסים בעלי ערך להסתדרות .ביוזמתו הוקמו מועדונים
ובתי הסתדרות ברחבי הארץ ,והוא גם טרח לממן את הוצאות תחזוקתם .ולא רק למבנים
אלא גם לתכנים הקדיש זמן וכסף ".היו חברים בצמרת ההסתדרות שראו בדאגה גוברת
והולכת את התחזקותו.
מעמדו המיוחד של לוינסון גרם לכך שלמעשה אי אפשר היה למנות גזבר להסתדרות ללא
הסכמתו .כאשר ביקש מזכיר ההסתדרות ,יוסף שפרינצק ,למנות את יצחק חסקין לגזבר הוא
כמובן וידא שלוינסון מסכים .ההסכמה ניתנה וגרשום לוינסון אף השפיע על זלמן ארן ,שהיה
אז מזכיר המפלגה ,לצרף את חסקין לועדה המרכזת ,כדי לחזק את מעמדו המפלגתי .אך
חסקין לא שמר אמונים לגרשום לוינסון .תחילה השלים ככל הנראה עם מעמדו המיוחד של
לוינסון ,אך בשלב מסוים עבר חתול שחור ביניהם ויחסיהם הלכו והתערערו עד לתחתית -
הפרשה שהביאה למותו של גרשום לוינסון.
אותה הידרדרות היחסים מתועדת בשורה ארוכה של מכתבים שהחליפו ביניהם ,מכתבים
השופכים אור גם על אופי פעולתה של המערכת הכספית בהסתדרות.
המכתב הראשון הוא מ 21-במאי  ,5815למעלה משנה לאחר שחסקין נכנס לתפקידו .הוא
נכתב על רקע הוראה שנתן חסקין לאפרים יוציס ,שהיה עוזרו של לוינסון ,בעניין תשלום
לחבר כלשהו ,המכונה במכתב רק באות ב' .לוינסון ביטל את הוראתו של חסקין ועל כן כתב
לו את המכתב הבא:
"בשעות הצהריים שקלתי בפעם נוספת את הענין והגעתי למסקנות הבאות:
א .לא היתה לך כל סמכות לעכב הוראה שניתה על ידי ליוציס.
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ב .אני עומד בתוקף על כך שהתשלום לח' ב .יוסדר ומעביר לך בזה העתק מהוראתי
הנוספת ליוציס.
ג .באם יש לך ערעור על הסדר שנקבע ,הרשות בידך להביאו בפני פורום מוסמך בועד
הפועל ,וכאשר יחליט כן יקום.
מוכן להתדיין אתך בפני כל חבר שתציע ,שיחליט אם צדקתי בהתנהגותי .אני קורא לך
לחברות ולתבונה".
מכתבו של חסקין מדבר בעד עצמו ולכאורה עמדתו מוצדקת .הוא בעל הדרגה הבכירה,
הוא נתן הוראה ,ואילו לוינסון הכפוף לו פורמלית ביטל אותה.
למחרת השיב לו לוינסון במכתב בו נאמר בין היתר" :קיבלתי את מכתבך מיום  21במאי
(משעה  2אחה"צ) ,ואודה כי אינני יכול להשתחרר מהרושם אשר תכנו עשה עלי .רשם מדכא
וזר לרגשותי ויחסי אליך ...הורגלתי בחיי לדברים קשים בשיחות אבל לא ממכתבים ...רק
אתמול בשעה  5.21שוחחנו וסיימנו במסקנות .היתה זו שיחה שקטה ללא רוגז .דברתי אליך
בגלוי לב ,כנאה ביחסי חברים .סיכמנו המסקנות משותפות ,ואני חוזר עליהן :החופשה של
ש .תשולם ללא כל תנאי; נקיים ברור עם שפרינצק ,ומסקנתו תחייב את שנינו .איך יכולת
כעבור שעה וחצי להתחרט ,ובמקום לדבר אתי ,להעלות בכתב דעה מנוגדת למוסכם בינינו,
ובצורה כה דרסטית של הוראה ליוציס בצרוף הדגשה מיוחדת כי זו 'הוראה שעליך להוציאה
לפועל' כלומר פקודה ויהי מה .לזאת עוד הוספת' :אין רשות לשום איש פרט למזכירו הכללי
של הועד הפועל לעכב את ההוצאה לפועל של הוראה זו ,או הוראה אחרת הניתנת על ידי'.
בצורה זו עוד לא ניתנה הוראה בכותלי הועד הפועל במשך  36שנות עבודתי ,החל מכהונתו
של דוד בן גוריון כמזכיר הועד הפועל ...וזה נכתב על ידך ליוציס ,הרגיל לקבל הוראות ממני,
וזאת עשית בכוונה שקולה מעל לראשי".
"אם רצית לפגוע בי :השגת את המטרה ...ומה קרה לך במשך שעה וחצי של אותו יום?
הפרסטיז'ה נתעוררה? אצלי זה לא היה ענין של פרסטיז'ה אלא שמירה על טובת הכלל .ואם
הפרסטיז'ה שלך נפגעה ,האם כך מגיבים :בשתי פצצות בתוך שני מכתבים נפרדים ,אחד
ליוציס ואחד אלי? ...ולבסוף כידוע לך הייתי היום אצל י .שפרינצק .אתה לא באת .לא יכולתי
להתאפק מבלי לספר לו על המתרחש וזאת לידיעתך ...נ.ב .את המכתב הדפסתי בבית".
כעבור יומיים ,ב 3-ביוני  ,5815שלח חסקין ללוינסון מכתב תשובה שבו עשה את חשבון
הנפש של יחסיהם.
כתב חסקין ..." :במשך השנתיים שאני עובד אתך כגזבר הוועד הפועל וראש ועדת
הכספים ,עברו עלי מומנטים קשים מאד .ייתכן כי הסיבה לכך נעוצה בעובדה שאתה עובד
בתפקידך עשרות שנים וקשה לך להסתגל לסמכות חדשה ...אינני רוצה למנות עובדות
כרוכל .די אם אציין כדוגמא שאף פעם לא מצאת לנכון להתיעץ אתי או לספר לי על
האופרציות שאתה עושה (לטובת הוועד הפועל) ,עם המשביר ,סו"ב ומוסדות אחרים.
השיקים באים אלי
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לחתימה ,שיקים של עשרות אלפים ל"י מבלי שאדע על מה ולמה .האם החזרתי לך ולו פעם
אחת שיק ממין זה בשאלה מה זה? תודה שהייתי רשאי לעשות זאת ,לא עשיתי זאת בכדי
לא להעמיד אותך בפני מצב לא נוח בפני העובדים ...לא היתה לך כל סמכות ,לא משרדית
ובוודאי לא חברית ,לעכב הוראה שנתתי ליוציס ,גם לו היה זה על סכום יותר גדול ...להעמיד
אותי בפני עובדה שהוראה שניתנה על ידי זקוקה לאישורך ,היכול זה להעלות על הדעת כי
מי שהוא שייבחר לתפקיד שאני ממלא יסכים לכך אפילו לרגע אחד .שקלתי בדעתי והחלטתי
פעם אחת להעמיד אותך על טעותך".
תשובתו של לוינסון לא איחרה לבוא ,גם היא במכתב ארוך ומנומק ,מתוכו מצטיירת תמונת
האני מאמין שלו על מהות תפקידו ומעמדו.
ב 1-ביוני  5815ענה לוינסון" :אחד הדברים היסודיים היה כי בעבודתי לא ראיתיך כגזבר
אלא כחבר שותף בעבודה ,הנושא יחד אתי בעול .אמנם כלפי חוץ :הגזבר ,ראש ועדת
הכספים הנבחר והאחראי עלפי הועד הפועל ,ועדה מרכזת ,מפלגה מוסדות ,כאיש המקשר
את המוסדות המוסמכים של הועד הפועל עם הגזברות .וכלפי פנים :האינסטנציה המכריעה
בענינים פרינציפיוניים ,המשמש כתובת לחילוקי דעות ובירורים בין הגזברות והעולם החיצוני
והפנימי .זימה (זלמן ארן שכיהן תקופה מסוימת כגיזבר ההסתדרות – א.א ).היה גורס גזבר
וגזברות ,לפי סגנונו המיוחד" :איך אןׁדיר ווי א קלאמפקע אן א טיר" (פתגם האידיש בתרגום
חופשי :אני ואתה כמו דלת וידית .דהיינו – שני תפקידים משלימים ,שהאחד אינו יכול בלי
השני) .מימי גזברותו של קפלן (כלומר משנת  ,)5839לא חשבתי את עצמי כפקיד הועד
הפועל ,אם כי אף פעם לא הייתי נבחר .יותר מזה ,מעולם לא שאפתי לכך ולא היתה לי
פרטנזיה לכך .העבודה בה חייתי כולי היא אשר ענינה אותי .זו אולי הסיבה שלא הלכתי
לעבוד בממשלה ,החל מיום הנחת יסודות המדינה עד מלפני חודש ימים .איך אמר לי פעם
פנחס (לבון)' :המשרה החשובה ביותר בממשלה הופכת אותך לפקיד ,בו בזמן שבהסתדרות
אתה אדם חופשי ועצמאי בעבודתך '.ידעתי שבממשלה אין שכנוע ,כל אחד שואף לשבת
מהעבר השני של השולחן .האיש נהפך לסעיף המקבל הוראות .לא רציתי לוותר על
עצמאותי ...אינני גורס הכרעה זרה בינינו ,כשהמדובר הוא על עניני גזברות ,כלומר כמות
הכסף ,הכסף הוא שלי כמו שלך .השמירה על התקציב הוא חלק מעבודתנו המשותפת,
ואחריות משותפת .זה ענין של הבנה בלבד".
כשנבחר פנחס לבון למזכיר ההסתדרות ,בשלהי  ,5811ניסה לשים קץ למאבק הבלתי
פוסק בין לוינסון לחסקין .לאחר שורה של דיונים ,ברורים והתנגחויות קבע לבון שחלוקת
הסמכויות בין השניים תיקבע לפי מיסך שהכין בשעתו מזכיר ההסתדרות יוסף שפרינצק.
מסמך זה קבע למעשה שוויון מוחלט בסמכויותיהם של השניים .נקבע בו

553

אריה אבנרי

שכל ההסכמים ,החוזים ,המגביות ,הכנות התקציב ,רכישות נכסים ,ניירות ערך ,הלוואות,
הקצבות מחוץ לתקציב ,תנאי עבודה של עובדים ,מימון צרכים מיוחדים – כל אלה ייעשו
במשותף על ידי השניים .לחסקין ניתנה רק הזכות "להופיע כגזבר הוועד הפועל בכל
ההופעות הציבוריות ".ללוינסון ניתנה זכות "ההוצאה לפועל בענייני כספים ".כל היתר נמסר
לסמכות משותפת של שניהם.
ככל הנראה ,לא השלה לבון את עצמו ,שהסדר כזה יכול להחזיק מעמד וב 34-בנובמבר
 ,5816הוא כותב לשניים" :השאלה של רצון טוב ואמון הדדי איננה ניתנת להגדרה בסעיפים.
אני יכול רק להביע את תקוותי כי העבודה המשותפת ביניכם תתנהל ברוח של הבנה
ואחריות משותפת".
זו הייתה משאלת לב שלא התגשמה.
מצב יחסים כזה ,בין שני אנשים הממלאים תפקיד כה רגיש ,אינו יכול להימשך לאורך זמן.
התפוצצות היא בלתי נמנעת .זה גם מצב המזמין רינונים ,השמצות ותככים .אנשי כספים
במוסדות ציבור אינם אהודים .לעתים קרובות מחייב אותם תפקידם לומר "לא" ,והם קונים
לעצמם אויבים .פעם פנה ירוחם משל לגרשום לוינסון וביקשו לאשר לו הוצאה של נסיעה
במונית מיוחדת לצפון הארץ .לוינסון אמר "לא" ויש להניח שבכך לא קנה לעצמו את אהדתו
של משל .מקרים כאלה אירעו חדשות לבקרים והייתה זו רק שאלה של זמן ,מתי יחלו
הרינונים ובעקבותיהם השמועות ,ההשמצות והעלילות.
העלילה הראשונה שמי ררה את חייו של גרשום לוינסון קשורה בתמונות שרכש לבית הוועד
הפועל .לוינסון היה בעל חוש אסתטי וייחס חשיבות רבה למראה החיצוני של מוסדות
ההסתדרות עליהם היה מופקד .עם זאת השתמש בסמכויותיו כאיש כספים כדי לסייע
לאמנים ישראלים שהיו במצוקה.
מספר על כך אליעזר רוזנפלד ,בעל גלריה ,שעלה בראשית שנות הארבעים ופתח גלריה
וחנות למסגרות ברחוב דיזנגוף" :גרשום לוינסון נהג להתקשר אלי בערבי חגים ולשאול אותי
איזה ציירים זקוקים לכסף .הייתי מספר לו מי מהציירים כבר לא מכר שנה שלמה ,מי נסע
לפריז ,השאיר בארץ אישה וילדים ושכח לחזור .הוא היה יהודי חם ורצה לעזור לציירים.
הייתי נותן לו רשימה של ציירים הנזקקים והוא היה נותן לי המחאה בו במקום ומצרף פתק:
נא להכין תמונה לעשיית מסגרת עבור מחלקת התרבות של ההסתדרות .הוא שמר על כספי
הוועד הפועל ורכש תמונות רק במסגרת תקציב שלא חרג ממנו .כל צייר קיבל צ'ק בצירוף
ספח שבו נאמר כי הוועד הפועל רוכש ממנו תמונה ,ותמורתה הוא מאשר את הסכום הנקוב.
במקביל הוא עזר לי גם להוציא לאור קטלוג של כל הציירים הישראלים".
יצירותיהם של ציירים שאינם מוכרים שנה שלמה אינן מציאות בעת שנקנו .אך כשהצייר
מתפרסם ,והופך לשם דבר מאמיר כמובן מחיר תמונותיו .קירות הוועד הפועל התכסו
בהדרגה בתמונות יקרות ערך.
הרינונים החלו סביב העובדה שגם בביתו של לוינסון נמצאו תמונות שרכש.
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רוזנפלד אומר" :לוינסון רכש לאוסף הפרטי שלו בכספים שהוציא מכיסו .כששאלתי אותו
מדוע אינו רוכש תמונות יקרות יותר אמר לי שיש לו אישה ושני ילדים בבית .מעולם לא קיבל
טובת הנאה מאמן זה או אחר .אני זוכר שהצייר ליטוינובסקי צייר פעם את גרשום לוינסון ואת
בנו והוא שילם לו תשלום מלא על עבודתו".
במרוצת הזמן גברו הרינונים כשהחלו תמונות יקרות ערך להיעלם מקירות הוועד הפועל
והשמועות אמרו שידו של לוינסון בדבר .מספר על כך רוזנפלד" :היה מנהג כזה .כשראש
אגודת החייטים מניו יורק למשל הגיע ארצה היו מורידים ציור מהקיר ושולחים אותו אלי
לניקוי ולשיפוץ המסגרת .בערב ,בטקס רב רושם ,היה הציור נארז ונעלם בדרכו לאי שם".
גרשום לוינסון ,היה חסר אונים .הייתה זו האשמה מסוג :אחותך-פרוצה-ולך-תסביר-שאין-
לך-אחות .רק תריסר שנים לאחר מותו של לוינסון ערך מבקר ההסתדרות בדיקה בעניין
התמונות שנעלמו .בין הנחקרים היה ירוחם משל ,שהיה קשור לעניין העלמה של תמונה
כלשהי אשר לדבריו נמסרה במתנה לכפר ערבי( .בשל פרשה זו נטר טינה למנהל לשכת
מבקר ההסתדרות אליעזר ולטמן שרדף אותו בשנים האחרונות לכהונתו).
כל פרשת הבדיקה של מבקר ההסתדרות לוטה בערפל .תחילה פורסם כי המבקר מצא
שפקודים בכירים בוועד הפועל קיבלו שני ציורים יקרים בחסות ועדת הציורים של
ההסתדרות .כשתבע יו"ר ועד עובדי הוועד הפועל ,צבי ארצי ,את פרסום שמותיהם של
הפקידים הללו ,פרסם המבקר גרסה שניקתה את פקידי הוועד הפועל מאשם .במכתב
ששיגר המבקר שלמה שטנגר ליו"ר ועדת הביקורת ולירוחם משל ,הוא טוען כי פקידים
בכירים בוועד הפועל לא לקחו תמונות מן הבניין אלא קיבלו במתנה ציורים מאורחים מחו"ל
ומציירים מקומיים ,ופקידים אלה העמידו את הציורים לרשות המוסד .לכן ,אומר המבקר" :יש
מקום לציון הערכה לפקידים אלה ולא לגנאי ".עוד אומר המבקר כי "הדו"ח אינו מוצא פגם
בעצם מתן תמונה כשי .אולם הממצא הוא שזה נעשה במקרים אחדים ללא ידיעתה של ועדת
התמונות ,וללא החלטה של גוף מוסמך לכך .חלק מהחברים שטיפלו בנושא התמונות בוועד
הפועל לא מילאו תפקידם כראוי ונושאים בחלק מהאחריות לאי סדרים ששררו בכל הקשור
לנושא".
פרשת היעלמות התמונות נשארה סתומה וריח בלתי נעים עולה ממנה .לא ברור כמה
נעלמו ,כמה נגנבו ,כמה נלקחו ,כמה ניתנו במתנה לגורמים חיצוניים .אומר אליעזר ולטמן:
"כיום ברור כשמש שגרשום לוינסון לא לקח לעצמו מעולם תמונה מאלה שרכש עבור הוועד
הפועל .אבל ירוחם משל לא סלח לו על ששמו שורבב לחקירה".
לא פרשת התמונות היא שהורידה את גרשום לוינסון שאולה אלא פרשה אחרת ,סבוכה
וחמורה ממנה ,שארעה בשנת  .5819חסקין העליל על לוינסון כי
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סכום של  11אלף דולר שהובא ארצה מחו"ל על ידי מגבית ההסתדרות נעלם ואיננו .גרשום
לוינסון היה באותה תקופה האחראי למגבית ההסתדרות בחו"ל והאצבע המאשימה הופנתה
אליו.
על מה שעבר עליו אז ניתן ללמוד ממכתב ארוך מ 9-בספטמבר  ,5819פחות משנתיים
לפני מותו .וכך כתב לחסקין" :בימים נוראים אלה לא הפסקתי לחשוב עליך ,באשר עוללת
לי ...אומרים כי כאשר היצר משתלט על האדם – הוא לעתים נהפך לגאון ,ואמנם הקימות
בנין פנטסטי ...במשך שנים ראית בי נאמן הבית .והנה בתקופה כה קצרה השתנתה דעתך
עלי...לא היה בך העוז לומר לי ,ישר בעיניים ,את אשר אגרת בליבך .היום ברור :במשך שנים
אגרת קנאה ושנאה והמשכת בדרך עקלקלות ,בדרך של רכילות ,של שיחות מאחורי גבי ,ואם
לא די בזאת – גם ביקשת לשמור את גילוייך בסוד לשם 'ברור' ...רק עכשיו אני רואה דברים
אשר מקודם לא יכולתי בתומי להאמין בהם .לא הבנתי או שלא האמנתי כי כבר אז בנית
ותכננת בנין לעתידך מאחורי גבי .רק עכשיו מובנות לי תוספות לשכר ,שינוי משכורת ,טובות
אישיות על אחריותך האישית ,ללא החלטה מוסמכת :מסירת תוכן שיחותי אתך לעובדי
מחלקתי במידה והן היו לרעתם ,פסקי דין ,הטבות ,פשרות משונות ,אשר עלו לועד הפועל
הון ...אני מברר עכשיו את עצם אשמתך .בזמנו לא עלה על דעתי כי הנך מסוגל לחשוד בי...
לו ידעתי הייתי מברר זאת בארצות הברית .עכשיו אעשה זאת בארץ .הברורים הראשונים
מראים כי היתה לך נגיעה בדבר .לא ארגע עד שלא אברר כל עלילותיך עד תומן .אני משוכנע
כי אתה בעצמך אינך מאמין להן"...
"ועכשיו אשוב אליך .במשך עשרות שנות עבודתי ראיתי הרבה מאד בכתלי הועד הפועל.
אף פעם לא גיליתי סודות מהחדר .אף פעם לא עלה על דעתי לספר למי שהוא על חולשות
הזולת .ידעתי ולמדתי לשתוק .יסלח לי השם כי זו בפעם הראשונה בחיי עבודתי אהיה מסוגל
לגלות דברים הסמויים מהעין".
"אין כמוך יודע איך ,מתי ובמה ניצלת את הועד הפועל .ניצלת להנאתך העצמית .חברי
בעבודה (ואני עוד יותר מהם) יודעים על מעשים מאד משונים .והדברים ברובם רשומים
בספרים .לו ציבור הפועלים היה יודע את האמת – מסופקני ,אם היית יכול להמשיך לעבוד
כאיש נבחר באיזה מוסד שהוא .אמנם ישנם דברים (ולזה היה חוש ושכל בלתי רגילים!)
ישנם דברים שהם מכוסים בהחלטות מוסמכות .לו ידע ציבור הפועלים את תכנן – מובטחני
כי היית חדל לדבר בשם אתיקה ומוסר ...לא אכנס לפרטים .לא סיפרתי אותם בזמנו
לשפרינצק ולא סיפרתי עכשיו ללבון .לא הלכתי בחיי רכיל ולא אשפיל את עצמי גם היום".
"ברצוני לומר לך כי דרכך ושיטתך להונות ולעלות בסולם הציבורי על ידי השחרת פני אחר
– זו דרך זולה ושקופה מדי ובה לא תצליח .אלוהים הוא עדי כי כל ימי חיי הלכתי בדרך אבי
המנוח – דרך היושר ,דרך האמת ,דרך עמל ונקי כפיים .ורק הודות לדרך זו יכולתי לעבוד,
לרכוש אמון וחברים וידידים.
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מכל מקום לא רכשתי את מקומי על חשבון כשרונך ועזרתך .אף פעם לא חמדתי בהצלחת
הזולת ,אף פעם לא קנאתי לאיש .כל אחד ודרכו בחיים .לא עמדתי כמכשול בדרכך ,הייתי
לויאלי בעבודתנו המשותפת...תמיד רציתי ללמוד זכות על הזולת ,אבל כאשר הזולת פורץ כל
הגדרים ,אתיקה מינימאלית ללא מעצורים וללא שיקול דעת – לא נשאר לי אלא להצטער על
זה ועליו גם יחד".
הפרשה פרצה עד מהרה אל מחוץ לכותלי הוועד הפועל .למרות המאמצים לשמור את
העניין בסוד כמוס .התעורר חשש מפני נזק כבד שייגרם למפלגה אם עצם קיומן של
ההאשמות ייוודע ברבים .הייתה זו תקופה של ערב בחירות לכנסת ,מהומות על רקע עדתי
(ואדי סאליב) וקיטוב חברתי ,בעיות כלכליות ואבטלה גואה בעיירות הפיתוח .הוחלט על
חקירה דיסקרטית ,שהוטלה על ישראל בילצקי ,חבר בית הדין העליון של ההסתדרות
(שלימים היה פרופ' ללימודי יידיש באוניברסיטת בר אילן) .בילצקי גבה עדויות מכל
המעורבים בפרשה ,כולל לוינסון וחסקין ,וקיים שיחות גם עם מזכ"ל ההסתדרות פנחס לבון,
שר המסחר והתעשייה פנחס ספיר (שכבר היה אז האיש החזק במפלגה) ,מנהל סולל-בונה
הלל כהן ,וחנוך סורוקה מגזברות מפלגת העבודה .סייע בידי בילצקי חבר נוסף של בית הדין
העליון של ההסתדרות ,זליג אליגון .עזרתו של אליגון נדרשה כי אי אפשר היה להכניס את
בילצקי לסבך הענינים הכספיים הרגישים של המפלגה ,שכללו העברת כספים בדרכים
נסתרות בארץ ובחו"ל.
הבירור נמשך ונמשך ולוינסון לא זכה לזיכוי .איש גם לא האשים אותו פורמלית והוא נותר
במצב מתמיד של עינוי דין .היחסים בינו לבין חסקין הלכו והחריפו .הם הפסיקו לדבר ביניהם
וקיימו מגע רק באמצעות פתקים ובנושאים היו הכרחיים לעבודתם המשותפת ,עד שחסקין
הועבר מתפקידו אחרי הבחירות להסתדרות ,ומונה למנהל לשכת המס .פנחס לבון הוא
שיזם את העברת חסקין ,שלא רצה בכך ,וזאת בכדי לשים קץ לאווירה העכורה בגזברות.
במקומו של חסקין בא גזבר חדש ,יהושע לוי ,לשעבר מזכיר הסתדרות הפקידים ,והיחסים
בינו לבין לוינסון היו מצוינים ,עד למותו של לוינסון.
בשנה האחרונה לחייו הלכה קומתו של לוינסון ושחה .בריאותו התרופפה והוא חש עצמו
נרדף .איש לא האשים אותו בפומבי ,אך איש גם לא זיכה אותו בפומבי ,והוא נאלץ לחיות עם
פצע עלילת הדם ,שנסיבותיה לוטות בערפל ,ושאין שום דרך לנקות את עצמו ממנה .לוינסון
חש נבגד ונעזב על ידי חבריו .על כל צעד ושעל ראה ביטוי של התנכרות כלפיו .לחתונת בנו
יעקב ,שנערכה בראש היקרה ,לא באו רוב ראשי המשק ההסתדרותי עמם עבד עשרות
שנים .יש להניח שחלקם לא יכלו לבוא משום שהיו עסוקים ,גם המרחק ומזג האוויר עשו את
שלהם .אך קרוב לוודאי שהרוב לא באו מפני שרצו להתרחק מן האיש ששמו קשור ברבב
כלשהו.
למקרא עשרות מברקי הברכה שנשלחו לזוג הצעיר ,ואשר החתומים עלים נעדרו כמובן מן
הטקס ,אי אפשר להימלט מן ההרגשה שגרשום לוינסון הוחרם
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למעשה .מן המברקים ניתן ללמוד שאיש מראשי המדינה ,צמרת ההסתדרות ומשק הפועלים
לא מצא לנכון לבוא לחתונה .ממברקי הברכה שהגיעו לזוג הצעיר ניתן להרכיב גלריה
מרשימה של מנהיגי המפלגה וההסתדרות :גזבר ההסתדרות יהושע לוי; שר האוצר לוי
אשכול; שרת החוץ גולדה מאיר; הממונה על הכנסות המדינה זאב שרף; יוסף אלמוגי; משה
ברעם; זאב און; ברל רפטור; אורי אלפרט; שלום לוין; יונה כסה; יונה יגול; מרדכי סורקיס;
ראובן ברקת; משה שליט (מנהל המחלקה הכללית); הצייר ראובן רובין; מאיר גירון; אהרון
בקר; יהושע רבינוביץ; פנחס לבון; צבי לבון; זלמן שזר; מרדכי נמיר; משה סורוקה; בבה
אידלסון; דוד הכהן; אברהם זברסקי; ירוחם משל; זאב הרינג; זליג לבון; שלמה שטנגר; יוסף
ברץ .העובדה שמן הצד השני ,הוריה של נורית ,באו כמה וכמה מאנשי המשפחה הלוחמת
של לח"י ,רק החריפה את תחושת הבדידות והניכור של גרשום לוינסון .מעטים ניסו להמתיק
את הגלולה המרה של היעדרם בשיגור מכתב .לדוגמא ,מכתבו של לוי אשכול" :קבל נא
מיטב ברכותי ואחולי לנשואי הבן .ואל תהי ברכת שר האוצר קלה בעיניך ואם גם אחרה
לבוא .אין מוקדם ומאוחר בברכות ".אך לא היה במכתב זה ,ובדומים לו ,כדי להמתיק את
הגלולה ולטשטש את העובדה שלמעשה היה כאן חרם חברתי.
אך המסמר האחרון בארונו היה כאמור מכתב ההדחה מתפקידו בענייני המגבית .המכתב
נכתב על ידי מזכיר ההסתדרות ,פנחס לבון והופנה לד"ר שלמה שטיטין ,נציג ההסתדרות
בניו יורק .נאמר בו" :הנני להודיעך שמעתה ואילך הטיפול בענייני המגבית מטעם הועד
הפועל הוא בידיו של החבר יהושע לוי ,שנבחר כגזבר הועד הפועל .אבקשכם להפנות אליו
את כל השאלות והעניינים הקשורים במגבית .העתק :ח .לוינסון".
אף שלא הייתה במכתב זה משום כוונה להביע אי אמון בגרשום לוינסון ולהדיחו ,הוא ראה
בכך מעין פסק דין .פחות מחודש וחצי לאחר שקיבל את המכתב קרס ברחוב .נראה שדבר
זה הציק ליעקב לוינסון כל ימי חייו .בשנת  ,5841בריאיון לרגל הכוונה להציע לו את תפקיד
שר האוצר אמר" :אבי היה גזבר הוועד הפועל של ההסתדרות .אדם נפלא ,איש אחראי ,חכם
וטוב מזג .ספגתי ממנו הרבה ,כולל אתיקה ועקרונות .הוא נפטר בגיל צעיר יחסית".
גרשום לוינסון זכה לזיכוי פומבי רק לאחר מותו .אמר לי יהושע לוי ,גזבר ההסתדרות" :אני
כבר עברתי את גיל השמונים ,ואני בערוב ימי .בגין כזה אין אדם משקר .אני רוצה לומר לך
במצפון נקי כי גרשום לוינסון היה נקי כפיים .מעולם לא לקח אגורה לכיסו .היה לי קשר ישיר
לפרשה של  ,5819למרות שנכנסתי לתפקיד גזבר ההסתדרות רק ב .5861-במו עיני ראיתי
כיצד גרשום לוינסון מביא את הכסף .המדובר היה בסכום של  11אלף דולר ,אך אני לא
ראיתי דולרים אלא לירות ישראליות .גרשום החליף את הדולרים ללירות בשווייץ ומסר את
המזוודה עם הכסף לגזבר מפא"י דאז חנוך סורוקה"...

רצח אופי

554

ישראל בילצקי ,עליו הוטל לחקור את הפרשה ,קבע" :גרשום לוינסון חף מפשע ,זו עלילה".
אנשל רייס ,שהיה משך שנים יו"ר בית הדין של ההסתדרות ,אמר" :גרשום לוינסון היה חף
מפשע לדעת כולנו ,אולם נבצר מאיתנו להודיע זאת בפומבי".
מדוע אם כן המתינו עד לאחר מותו כדי לזכותו ברבים?
אותה שאלה אפשר לשאול גם לגבי יעקב לוינסון .ייתכן שהתשובה דומה בשני המקרים.
מעדותו של גזבר ההסתדרות יהושע לוי עולה כי גרשום לוינסון עבר לפחות על חוקי המדינה.
הוא המיר דולרים שהגיעו למגבית ההסתדרות בדרך לא דרך ,ללירות ישראליות בשווייץ.
בכך עשה שירות טוב להסתדרות ,שכן בשווייץ אפשר היה למכור את הדולרים בשער גבוה
בהרבה מן השער הרשמי של הדולר בישראל .אך זו הייתה הנורמה באותם ימים ,המפלגה
עומדת מעל למדינה וחוקיה .מסיבה זו ,ומסיבות רבות אחרות ,לא פצה אז איש את פיו ,ואולי
אין סיכוי שמישהו יגלה אי פעם את מלוא האמת.
חסקין ,שגם לאחר מותו של גרשום לוינסון ביקש לרדוף אותו ,תבע להקים ועדה שתחקור
את הפרשה ועל כך אמר שר האוצר לוי אשכול" :לא תיבחר ועדה ולא יחטטו בעניין שגילויו
ברבים עלול להביא למפולת כללית .ארור האיש שידליף החוצה שמץ מעניין זה ".תחושת
הרדיפה אחרי המוות הציקה גם לבנו יעקב ,וגם הוא כאביו ,סכר פיו לנושא רגיש זה.
האם יעז פעם מישהו להפר את קשר השתיקה?
אולי .אחד מאלה שיודעים הרבה ואולי יפצו פעם את פיהם הוא יו"ר מועצת המנהלים של
כור ,נפתלי בלומנטל ,שהיה בעבר יו"ר בנק הפועלים ,גזבר מפלגת העבודה ,וידיד קרוב של
יעקב לוינסון ,מהבודדים שלא נטשו אותו .בלומנטל עצמו נכנס לרשימה הארוכה של חברים
שהעסקים הסמויים גרפו אותם אל סף קבר האחים .הוא נחקר על עסקות נשק של חברת
"סולתם" אשר לגביהן התעוררו חדשות בדבר תשלום כספים במזומנים לחשבון סמוי
בשווייץ .כמו במקרים רבים בעבר ,הוא ננטש על ידי חבריו ועל ידי המפלגה והוצא מרשימת
המועמדים לכנסת .הוא אמר לי" :אני לא אלך לקבר עם סודות .בבוא היום אפצה את פי
ויהיה לי הרבה מה לומר .אני חש עצמי פגוע ונטוש על ידי המפלגה .כל אחד יודע שלא היה
בעל תפקיד בכיר במשק ההסתדרותי שלא היה בסוד העניינים של העברת כספים למפלגה
בדרך זו או אחרת".

פרק ארבעה עשר

האחים
"שלושה אחים
יצאו לדרך
מי מהם
ישוב ראשון
חפצו שלושתם
מצער לדעת
חוט גורלם
לאן נשזר
הרבה שנים
מאז עברו
הרבה פגעים
ירדו על העולם
והאחים עודם
בדרך ,עוד לא
מצאו את גורלם".

(יעקב לוינסון)4554505 ,
במבט לאחור נראות תולדות חייו שליעקב לוינסון כתהליך בלתי פוסק של הסרת מסכות
ולבישת מסכות .בכל פרק זמן מתגלה לוינסון חדש ,שונה מקודמיו ומפתיע את הסובבים
אותו .הילד המופנם והרגיש פורץ לפתע אל תוך חברת תנועת הנוער ומופיע לוינסון חדש –
ה"חברה'מן" ,המעורה בחברה ,המקסים בנות .לא חולפת תקופה ארוכה ומתגלה דמות
חדשה – לוינסון
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המדריך ,האידיאולוג ,האיש המוביל את המחנה .אף שלוינסון הקיבוצניק היה כאילו המשך
לשתי הדמויות הקודמות ,הנה בכל זאת מדובר כאן בדמות חדשה ,שהרי לא ככל
הקיבוצניקים יעקב לוינסון .הוא נושא על עצמו את עול המשק ,הן מן הבחינה הפיננסית והן
מן הבחינה החברתית .הוא מתגלה ככישרון ארגוני ,כמתכנן מעולה ,כמנהיג .לוינסון
הסטודנט לובש שוב דמות חדשה .הצעיר שלא השלים את בחינות הבגרות ,שתמיד התרשל
בלימודים ,שגרם צרות צרורות למוריו ,היה לסטודנט מבריק ,מן הבולטים במחזור שלו .וכך
לאורך כל הדרך :הקיבוצניק בעל השפם והסנדלים שינה דמותו לבנקאי מעונב הלובש
חליפות מהודרות .האיש שכל חבר משק היה רגיל לטפוח על כתפו ולקבל ממנו כל סיוע
שביקש כאשר היה מזכיר המשק ,נתגלה לפתע כאדם מרוחק ששום חברות משכבר אינה
מהווה אצלו מניע לפרוטקציה על חשבון מעמדו הציבורי .האיש שהופיע בעצרות ונשא
נאומים חוצבי להבות הפך ליצור חשאי ,המסתתר ממצלמות וכל חשיפה ציבורית גורמת לו
כאב פיזי ממש.
מיהו לוינסון האמיתי שמאחורי המסכות? האם מדובר כאן במטמורפוזה שהאיש עובר מדי
פעם ,או בתהליך אחר?
נראה כי יותר משמדובר במסכות  -יש כאן מעין הסרת קליפות .הפסל האיטלקי הנודע
מיכאלאנג' לו נהג לומר כי הוא איננו מפסל יצירות אלא חושף אותן .דמויותיהם של משה ודוד
כאילו היו טמונות בתוך האבן ,והוא רק סילק את החומר המיותר .גם אצל לוינסון ניתן
להצביע על תהליך שכזה .כל דמות חדשה בה התגלה הייתה טמונה אי שם במעמקי תודעתו
ורק המתינה להתגלותה .מותו הפתאומי של אביו חשף לאור פן שהיה חבוי באישיותו של
לוינסון .האיש שבמשך שנים רבות התנכר כביכול למשפחתו התגלה לפתע כאב מסור .אב
עוד בטרם היו לו ילדים משלו ,אב לשני אחיו הקטנים ,דוד ויואב ,שעם מותו של גרשום
לוינסון נשארו ללא יד מחנכת ודואגת.
יחסו של יעקב לוינסון לאחיו היה מורכב .דוד ,שנולד בפברואר  ,5846נכנס לעולמו של
לוינסון באחות התקופות הקשות בחייו .היה זה שלוש שנים לאחר מות אמו ופחות משנה
וחצי לאחר שנשא אביהם את שושנה לאישה .הנער לא הסתגל עדיין למציאות החדשה ,לא
מצא שפה משותפת עם האם החורגת ,והילד שנולד התחרה בו על תשומת לבו ועל אהבתו
של האב .כשנולד יואב ("אבי" קראו לו מאז לידתו) במאי  ,5811כבר היה לוינסון אדם אחר.
זו הייתה תקופת הקומונה וההכנות לעליה למשק ,תקפה בה מצא לוינסון את מקומו בחברה.
לוינסון כבר לא היה חלק מן הבית ואת אחיו הקטנים פגש רק בביקוריו בעיר ,שהפכו נדירים
ככל שהשקיע עצמו בפעילות במשק.
אך דווקא הריחוק מן הבית קרב את יעקב לוינסון לאחיו .מהתכתבויותיו עם המשפחה
בתקופות שונות עולה כי יעקב לוינסון חש נקיפות מצפון – כלפי דוד על שבילדותו דחה אותו
וכלפי יואב על שלא הקדיש לו מספיק זמן .לא פעם כשנסעו גרשום ואשתו לחו"ל ,סייע לוינסון
לטפל בהם ודיווח על מצבם
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במכתבים מלאי אהבה .בביקוריו בעיר ,נדירים ככל שהיו ,הקפיד לבוא הביתה ,בעיקר למען
אחיו .בתמונה אופיינית מאותם ימים נראה לוינסון בעל השפם ,הלובש סוודר קיבוצי ,נושא
על כתפיו את אבי הקטן ,כשמאחור נשען דוד .תמונה אחרת מאותה תקופה מראה את
גרשום לוינסון המחזיק את דוד בזרועותיו ,ולצידו יעקב ושושנה .גרשום נראה בתמונה יותר
כסבו של הבן מאשר כאביו ויעקב נראה יותר כמו האב .מבחינת פער הגילים יכול היה להיות
אביו של יואב לפחות.
מותו של גרשום לוינסון האיץ שורה של תהליכים שהתחוללו בנפשו של בנו יעקב .משבר
יחסיו עם הקיבוץ ,שלו נתן ביטוי בוטה במכתב מלונדון (בו ביקש לאשר לו לימודים באנגליה)
לא פג גם לאחר שנת לימודים בירושלים ולאחר נישואיו עם נורית .נראה שיעקב לוינסון לא
היה מודע אז לכך שהמשבר נובע גם מכך שהקיבוץ היה "קטן עליו" ,שכישרונותיו ביקשו
אפיק רחב ועמוק יותר .מותו של אביו נתן ללוינסון סיבה מיידית ומוצדקת לעזוב את המשק,
ויציאה זו הייתה נקודת מוצא לחיים חדשים.
לוינסון ביקש לצאת לחופשה מן המשק למעלה משנה לפני מות אביו ,כדי לטפל בדודה
לולה .בשנה האחרונה לחייה לא יכלה עוד לטפל בעצמה וכפי שכתב יעקב לוינסון לאביו
באותה תקופה "מי עוד נותר לה בחייה ".בקשתו של לוינסון להשתחרר מן המשק לא אושרה
על ידי האסיפה הכללית .הוא היה חיוני מדי .במקום זאת הקצה המשק שתי חברות שנשלחו
לתל אביב וסעדו אותה לסירוגין .אחת מהן היתה ציפ'קה טפרברג שסיפרה" :יענק'לה חרד
מאוד לדודה לולה .הוא ראה בה אימא שנייה ועם מותה חש כאילו ניתק הפתיל האחרון
שקישר אותו לאמו".
מותו של האב לא אפשר פתרונות דומים ולוינסון ארז את חפציו ויצא עם נורית העירה.
חברותו הפורמלית בקיבוץ נמשכה עוד שנים רבות ,אך פרק החיים של יענק'לה הקיבוצניק
נסתיים למעשה.
אף שעזיבת הקיבוץ והיציאה העירה הייתה תהליך בלתי נמנע לגבי אדם כיעקב לוינסון,
אין ספק שהגורם המיידי היה אכן דאגה כנה לאחים הצעירים .עם מות האב היה דוד בן 54
ויואב בן  .51האם שושנה יכלה אולי לגדל את הילדים בעצמה ,מה עוד שהסתייעה באמה
הקשישה ,אך יעקב לוינסון לא רצה להטיל עליה את כל הנטל .אולי גם לא האמין שכוחותיה
יעמדו לה .שושנה הייתה עקרת בית טובה ,טיפלה במסירות באב ובילדים ,ניהלה משק בית
למופת וגם סייעה בפרנסת המשפחה בעבודות כתבנות שביצעה בבית .אך כמו כל אישה
שחיה בצילו של בעל גדול ,איבדה הרבה מעצמיותה ,והייתה חסרת אונים בכל מה שלא
קשור במישרין לענייני הבית .ודאי שלא יכלה להיכנס לנעלי בעלה ולטפל בכל הנושאים שהיו
תמיד בטיפולו הבלעדי של גרשום .החשוב מכל בעיני יעקב לוינסון באותה תקופה היה
להקנות לילדים את מורשתו הרוחנית של אביהם ולחנך אותם בדרכו .בנערותו סבל יעקב
לוינסון קשות מאביו ,אך
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הוא העריץ אותו וקיבל את עולם הערכים שלו .עולם זה ,כך ידע ,רק הוא יכול להעביר
לילדים.
לפני מותה הורישה לולה ליעקב לוינסון את דירתה ,מיטלטליה וגם את תכשיטי אחותה,
אמו של לוינסון ,שהיו שמורים אצלה .ירושה זו נתנה ללוינסון בסיס כלכלי להתחיל את צעדיו
הראשונים בעיר .היא גם אפשרה לו לוותר על חלקו בירושת אביו לטובת שושנה והילדים.
מספרת שושנה " :עד היום איני יכולה לשכוח את המעמד בו הודיע לי ולילדים כי הוא מוותר
באופן מוחלט על חלקו בירושה .ידעתי אמנם שהוא קורץ מחומר מיוחד במינו .כך ,למשל,
בשעתו ממש אילץ את גרשום לקבל ממנו שכר דירה עבור החדר בבית שלו בו התגורר
תקופות מסוימות .וגם כאשר בא העירה התעקש לשלם לי שכר דירה וזו הייתה עבורי
תוספת הכנסה .אבל החלטתו לוותר על הירושה הפתיעה אותי לגמרי .הוא ביקש לקבל רק
את תמונת אביו ,שצוירה על ידי הצייר ליטוינובסקי".
תחילה התגוררו יעקב ונורית לוינסון זמנית בחדר שבקומה התחתונה שברחוב בארי ,36
המעבר הפתאומי לתל אביב שיבש במידת מה את תכניותיה של נורית ,שלמדה בסמינר
למורות בחיפה ,אך היא הסתגלה במהירות למצב החדש ועברה ללמוד בסמינר הקיבוצים,
בו השלימה את חוק לימודיה כמורה.
לוינסון נכנס לתפקיד האב שנטל על עצמו במסירות וביסודיות .דוד ויואב סבלו לא מעט
בשנים האחרונות לחייו של גרשום לוינסון .טרדותיו במאבקים עם חסקין ,נסיעותיו הרבות
לחו"ל ומצב בריאותו המתערער (הוא סבל ממחלת לב וגם הלך והתחרש) ,צמצמו מאוד את
כושר תפקודו בבית .והנה מופיע לפתע האח הגדול שמזכה אותם בבית אחת באב צעיר
ומסור .הוא גיהץ את בגדיהם ,הכין להם מאכלים האהובים עליהם ונטל אותם לטיולים בכל
רחבי הארץ במכונית פג'ו ישנה שרכש .הוא היה אב מסור ,אך קפדן .לימד אותם לרכב על
אופניים ,אך הקפיד על שמירת חוקי התנועה וכללי הזהירות .סיפק להם את כל צרכיהם ,אך
החמיר מאוד בדרישותיו ,לסדר ,ניקיון ולבוש נקי .מובן שעזר להם בהכנת שיעוריהם ,בחן
את ידיעותיהם ,עקב אחרי תרגילי הקריאה שלהם ותמך בכישרונותיהם .לימים נעשה דוד
כלכלן מבריק ,בעל עמדה בכירה בבנק הפועלים .יואב פנה למשפטים ,לקרירה משפטית
מוצלחת .כל אחד מהשנים ירש חלק אחר מכישרונותיו של האב – דוד את הכישרונות
הפיננסיים וכושר ההפשטה ויואב את כושר הביטוי ויכולת הניתוח ,אך חותם מכריע
באישיותם ודרכם הטביע כמובן האח הבכור יעקב לוינסון בשנים המכריעות של התפתחותם.
מספר דוד" :מותו של אבא זעזע אותנו קשות .הייתי בן  54וזה עתה התחלתי את לימודי
התיכוניים .יואב היה תלמיד כיתה ג' .הסתלקותו של אבא גרמה לנו לאובדן המשענת ,שעד
אז נראתה לנו איתנה ובטוחה .ולפתע הופיע יעקב ,הרגיע אותנו והבהיר לנו שהוא נוטל על
עצמו את האחריות לגידולנו,
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הוא ידריך אותנו בלימודים ויעשה הכול כדי למלא את מקומו של אבא .וכך אכן עשה".
יואב היה אז צעיר מכדי לזכור היום את הנסיבות שהפכו את יעקב מאח גדול לאבא צעיר.
אך את תחושת הביטחון והאהבה שהעביר להם הוא זוכר .מספר יואב" :בילדותי הצטייר
יענק'לה בעיני כאח גדול וחזק .רק כשגדלתי נודע לי כי בעצם אנו אחים רק מצד אחד .אני
זוכר שבצד הטיפול המסור והמופתי ,היומיומי ,טרח יענק'לה להעביר לנו את המורשת
המשפחתית .בגלל גילי הצעיר לא הספקתי כמעט להכיר את הדוד אברהם (אחיו של גרשום
לוינסון) ולא ידעתי הרבה על המשפחה .יענק'לה קיים אתנו הרבה שיחות בנושא זה ונתן לנו
את תחושת השורשים".
מעניין אגב לציין שאת המורשת התנועתית לא העביר יעקב לוינסון לאחיו .הוא לא היפנה
אותם לפעילות בתנועת נוער ולהגשמה חלוצית – אולי מפני שהתקופה הייתה שונה ,אולי
משום שלא רצה שילכו בדרך שהנחילה לו אכזבות.
נראה שהתקופה הזו ,בה הקדיש את כל מעיניו לטיפול בילדים (בצד התמסרותו לעבודה
בהסתדרות ,בה החל לעשות את צעדיו הראשונים) ,הטביעה את חותמה על לוינסון והוא
נשא אותה בלבו שנים רבות .אחת מידידות המשפחה ,מירי שומרון (גרושתו של הרמטכ"ל
לשעבר דן שומרון) מספרת כי למעלה מעשרים שנה לאחר אותה תקופה סיפר בגילוי לב איך
נהג לגהץ את בגדי אחיו ,איך בישל למענם ,איך רכב עמם על אופנים.
פניה שולקיס מספרת על תדהמתה מהדמות החדשה שנתגלתה לה עם שובו של לוינסון
העירה" :הכרתי את יענק'לה כילד .ילד נבון ,חכם ,פיקח ,כשרוני ,אבל בעייתי מאוד .בתקופה
שהוא היה בקיבוץ כמעט ולא ראינו אותו .לאחר מות האב מתגלה לנו יענק'לה חדש ,אני
חושבת שזהו יענק'לה האמיתי .כמו אביו הוא היה איש מצפון ,רך וטוב לב .לילדים התנהג
במסירות נפלאה .אתנו המשיך לשמור על קשרים ,כאילו ביקש להמשיך במקום שהפסיק
גרשום .לאחר שנים הפגין את יושרו והגינותו כאשר נלחם נגד פיטורי בעלי מעבודתו בקרן
הגמלאות) ".הלל זיידל שעמד באותה תקופה בראש המחלקה לענייני פנסיה בהסתדרות
מגלה כי לוינסון גילה רגישות רבה בתחום זה" :גיבשנו בצוותא שורה של תכניות לשיפור
מצבם של הגמלאים)".
החסד הזה שעשה לוינסון לבעלה של פניה שולקיס כבר היה מכוח המעמד שקנה לעצמו
בעבודתו בחברת העובדים .עבודה זו ,שראשיתה בסתם פרנסה זמנית בתקופת השהיה
בעיר והלימודים ,הפכה בתוך זמן קצר למנוף לקריירה מזהירה .אך בתקופה הראשונה לבואו
העירה לא היו פניו של לוינסון לקרירה .פורמלית המשיך להיות חבר קיבוץ "וכך גם התייחסנו
אליו" ,אומר מזכיר ראש הנקרה באותה תקופה ,חנניה גורן .לוינסון המשיך לשמור על
קשרים עם המשק .הוא הרבה לבקר בו עם אחיו ורבים מבני המשק שהזדמנו העירה
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התארחו בדירה הצנועה בה התגוררו יעקב ונורית"( .אני לא פרשתי מעולם ממשק צרעה",
אומרת נורית" ,הלכתי אחריו לראש הנקרה ואחר כך לתל אביב ,אבל נשארתי חברת המשק
שלי)".
בראשית שנות השישים רכשו יעקב ונורית דירה ברחוב הלסינקי  ,55לא הרחק מרחוב
בארי בו שכנה דירת האב ובה התגוררו הילדים ואמם .גם לאחר שעבר לגור בדירה נפרדת
המשיך לדאוג לאחיו .מספר יואב" :הוא עשה הכול כדי שלא נסבול מן השינוי .הוא ביקר
אצלנו יום יום וטרח להבהיר לנו שביתו הוא גם ביתנו ,וכאשר יהיו לו ילדים הם יהיו כמו אחים
שלנו .הוא נתן לנו להרגיש שכולנו משפחה אחת גדולה שהוא עומד בראשה".
לוינסון ראה ברכה בעמלו .הילדים עברו את משבר אובדן האב ,התבגרו והיו לאנשים
משכילים ובעלי עמדה .אך גם בשנים שלאחר מכן המשיך לוינסון לשמור עמם על קשר עמוק
וחש כלפיהם אחריות אבהית .כשפורסם פעם באחד העיתונים כי הקים חברה משותפת עם
"בנו ,עורך הדין יואב לוינסון ",לא טרח כלל להכחיש את הידיעה ולהעמיד את הכותב על
טעותו ,שמדובר כאן באח ולא בבן .כששאלתי אותו על כך אמר לי" :בעצם זו לא טעות ,אני
חש אל יואב כאילו היה בני".
עצם העובדה שיש לו שני אחים נסתר מעיני הציבור .לוינסון ,ששמר בקפדנות על חייו
הפרטיים מפני חשיפה ,שמר גם על "סוד" זה .לאחר המוות הטראגי הופתעו רבים ,ביניהם
גם אנשים המקורבים אליו ,לגלות שלאיש הבודד יש שני אחים.
בשבועות האחרונים לחייו חלה התקרבות רבה בינו לבין אחיו .הם באו לעתים מזומנות
לביתו ,ביקשו לעודד אותו בשעותיו הקשות ולסייע לו בכל יכולתם ,אך ידם קצרה מלהושיע.
דוד" :ראינו הקבלה טראגית ומסתורית בין מה שעבר על אבא בשנת חייו האחרונה,
כשנפל קרבן לעלילת דם ,לבין מה שעבר על יעקב .אך לא יכולנו לעשות מאומה כדי לשנות
את הגורל".
יואב" :זמן קצר לפני מותו באנו לביתו .לפתע מצאתי עצמי עומד ומתחנן שיפתח את פיו
ויגלה את כל האמת ,יספר לעולם כולו לאן הלכו הכספים שמעלילים עליו כאילו נטל לעצמו,
וכך יציל את שמו הטוב ויוכיח שלא נטל אגורה לכיסו .יותר משחששתי לשמו הטוב חששתי
לחייו .ראיתי באיזה מצב נפשי הוא נמצא ,כמו ארי בסוגר ,חסר מעש וחסר תקווה .בשעות
הנוראות ההן הוא היה כה שונה מן הדמות שאותה הערצנו כל חיינו .האיש שלימד אותנו
שיש לעמול ולעבוד עד כלות הכוחות ישב בביתו באפס מעשה ,והייאוש בעיניו .מאוד כואב
לבן לראות את אביו במצב כזה ,וזו הייתה תחושתי ,אבל הוא דחה בתוקף את בקשתי".
למרות קירבתו הרבה לאחיו לא חשף לוינסון בפניהם את סודותיו .הם לא ידעו על עסקיו
יותר משהיו חייבים לדעת – כך נהג עם כולם ,גם עם עוזריו
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הקרובים ביותר ,גם עם אשתו – והם לא היו יוצאים מן הכלל מבחינה זו .זמן קצר לפני מותו
הטראגי העביר יעקב לוינסון לאחיו דוד את צוואתו הכספית .הוא עשה זאת בתחכום ,כך
שדוד לא ניחש שזו למעשה צוואה .הוא רק כאילו ביקש סיוע בטיפול בעניינים כספיים –
בעיקר תשלום שכר טרחה לעורכי דין בארץ ובחו"ל ושמירה על זכויותיהם של נורית
והילדים .דוד חשש ,אך לא ניחש שאחיו החליט למעשה לשלוח יד בנפשו .הוא יצא בשליחות
בנק הפועלים ללונדון ,ושם קיבל את הבשורה המרה.
לאחר המוות נטלו על עצמם האחים לקיים את צוואתו הרוחנית של אחיהם ,כפי שבאה
לביטוי במכתב הפרידה שלו .אומר יואב" :דמו של אחי זועק אלי מן האדמה ואני לא יכול
להחריש .אני רואה במכתבו צוואה הקוראת לחשוף כיצד פעלה הכנופיה שהביאה לסופו
המר".
שני האחים מקדישים זמן רב להנצחת זכרו של אחיהם הבכור .עדיין זכורה להם פרשת
כפיות הטובה ההסתדרותית כלפי אביהם .ביום השלושים למותו התחייב אהרון בקר
התחייבות פומבית שהועד הפועל של ההסתדרות ימצא דרך נאותה להנציח את זכרו.
הבטחה זו לא קוימה .כאשר נשאל על כך בקר השיב במגומגם" :היו כל מיני אילוצים ,אבל
הדבר לא נעשה בזדון".
יואב לוינסון מספר כי לפני שנים ,בתקופה שבה כיהן ח"כ דב בן מאיר כמזכיר מועצת פועלי
תל אביב הזמין את יעקב ואותו לראות אולם ספורט בצפון תל אביב שאמור היה להיקרא על
שם אביהם.
"ההנצחה הזאת לא נראתה לנו ",אומר יואב" ,משום שלא היה בה כדי לשקף את תרומתו
של אבינו להסתדרות ומוסדותיה ".יעקב לוינסון החליט בסופו של דבר להנציח את אביו
בעצמו .הוא גייס הקצבה מגזבר הועד הפועל של ההסתדרות לשעבר ,יהושע לוי ,להקמת
בית תרבות הנושא את שם אביו במשק ראש הנקרה .בנו הבכור גרי הנושא את שם סבו
אומר" :באחד מביקורינו במשק אמר לי אבא' :כאן המקום המתאים להנציח את סבא.
התרבות ומלאכת הכפים מתמזגים ליחידה אחת'".
בראש הנקרה השם לוינסון היה ונשאר סמל לערכיה של התנועה.

פרק חמישה עשר

ראשית ההמראה
"משק העובדים חייב ,על פי מהותו ,לעצב סטנדרט של הגינות
כלכלית אשר יהיה לדוגמא למשק כולו ,וילחץ על נושאי המשק
האחרים בכיוון הרצוי למדינה ולציבור" – פנחס לבון.

(גזיר עיתון שנמצא בעיזבונו של יעקב לוינסון)
יעקב לוינסון לא בא למחלקה הכלכלית של ההסתדרות כדי לעשות קריירה .הוא הגיע העירה
כדי לטפל באחיו הקטנים ורצה לנצל את הזמן גם כדי ללמוד ולחפש את דרכו בחיים ,נוכח
משבר יחסיו עם הקיבוץ .אין כל סימנים לכך שמלכתחילה ניתב את דרכו למשק ההסתדרותי.
עם זאת ,חיפוש עבודה במקום לו הקדיש אביו את מיטב שנות חייו היה טבעי .השם לוינסון
אמר משהו גם לאחר כל מה שהעלילו על האב וגם לאחר מותו.
יעקב לוינסון הכיר מילדותו את כל ראשי ההסתדרות ,ומזכיר ההסתדרות דאז ,פנחס לבון,
הוא שקיבל אותו אישית לעבודה ,ומינה אותו לעוזר למנהל המחלקה הכלכלית ,משה שליט.
אפרים יוציס ,עוזרו הנאמן של גרשום לוינסון ,זוכר את התמורה המהירה שחלה ביעקב
לוינסון הצעיר .תוך זמן קצר הוריד את מסכת הקיבוצניק בעל השפם ,הסנדלים ומכנסי
החאקי הקצרים .הוא החל ללבוש חליפות מעונבות ,הקפיד מאוד על התאמתן לגזרתו ועל
כך שיהיו שלמות ונקיות ללא רבב.
התמורה שחלה בלוינסון עם כניסתו לתפקיד הייתה גדולה .לא רק מסכה החליף אלא
מהות .ליתר דיוק :הוא גילה את עצמו ,את המרחבים הפתוחים לפניו ואת היכולת והעוצמה
הגנוזים בו ,אשר עד אז לא הייתה להם אפשרות
531
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להתגלות .מכאן ואילך נכנס לוינסון למרוץ שהסתיים רק עם התאבדותו" .המהפכה השקטה"
היה השם שניתן לתמורה שחולל לוינסון בבנק הפועלים ,אותו העלה ממעמד של מוסד כספי
כושל שהיה על סף פשיטת רגל לבנק השני בגודלו במדינה .אך את המהפכה השקטה
האמיתית חולל בחברת העובדים ,שנים רבות לפני שנכנס לבנק הפועלים .זו הייתה מהפכה
שאיש לא הרגיש בה כמעט ,ומעטים ידעו מיהו מחוללה .כשעבר לוינסון לבנק הפועלים ,ניצל
את התשתית שהכין בחברת העובדים כדי לקדם את הבנק והבנק הפך למכשיר הכספי
שממנו חלש גם על המשק ההסתדרותי.
על מנת להבין את טיבה של המהפכה השקטה הזו ,צריך להבין את מהותה של חברת
העובדים – מה הייתה לפני לוינסון ולמה הפכה לאחר השינוי שחולל בה.
כיום מהווה חברת העובדים תשלובת כלכלית החולשת על כחמישית מכלל תפוקתו של
המשק הישראלי ומועסקים בה כרבע מיליון עובדים .היקף היצוא התעשייתי של מפעל חברת
העובדים הסתכם ב 5894-ביותר ממיליארד דולר ,והיצוא החקלאי ביותר משש מאות מיליון
דולר .החברה חולשת על שליש מענף הביטוח ומענף הבנקאות ,על  41אחוזים מהתפוקה
החקלאית ,על  31אחוזים מהתפוקה התעשייתית וכמעט מאה אחוזים של התחבורה
הציבורית .שווי הנכסים שלה ,שאיננו ניתן לאומדן מדויק ,הוא בסדר גודל של מיליארדי
דולרים.
חברת העובדים הוקמה על פי החלטת הוועידה הראשונה של ההסתדרות בשנת ,5831
במטרה ליצור מקומות עבודה לפועלים .בוועידה השנייה ,ב ,5833-אושרה חוקת חברת
העובדים שנשארה בתוקפה עד היום .החוקה קבעה את יעדי החברה ותחומי פעילותה:
התיישבות ,חרושת ,מסחר ,חנויות ,אמצעי תובלה ,בנקים ,קרנות ביטוח ,פנסיה ועוד .כבר
באותה ועידה התנהלו ויכוחים בין התפיסות השונות על מהותה של חברת העובדים .החשש
שהובע היה מפני ריכוז העוצמה הכלכלית בידי מעטים ,עוצמה שתהפוך לכוח פוליטי שיאפיל
על מטרותיה ויעדיה של ההסתדרות.
מאז ועד היום חברת העובדים היא זירה של התגוששות בין עמדות כוח פוליטיות
וניהוליות .תולדותיה של החברה הם תולדות המאבקים הללו שבין כשרון ,יוזמה ומרץ של
מנהלים לבין אינטרסים של פוליטיקאים .החברה עצמה צמחה בכוח האינרציה מן ההון הרב
שעמד לרשותה – קרנות הפועלים וקרנות לאומיות .כדי לנצל הון זה ביעילות ,היה צורך
באנשי ניהול מקצועיים ,אך כל הצלחה במגזר זה או אחר יצרה עמדת כוח פוליטית שחייבה
את הפוליטיקאים לקצץ כנפיים .המאבק המפורסם ביותר היה בין מזכיר ההסתדרות פנחס
לבון לבין הלל דן ,שעמד בראש סולל-בונה בשנות החמישים .הלל דן הפך את סולל-בונה
לקונצרן ענק ולמוקד כוח .פנחס לבון זהה את הסכנה הטמונה בכך ונלחם בעקשנות לפיצול
הקונצרן .לבון ניצח במאבקו – סולל-בונה חולקה לשלוש חטיבות (כור המרכזת את
התעשייה ,החברה לבנין
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ועבודות ציבוריות והחברה לעבודות חוץ ולנמלים) והלל דן איבד מכוחו.
פירוק סולל-בונה שינה את מוקדי הכוח במשק ההסתדרותי .הלל כהן הפך לאיש החזק של
החברה לבנין ועבודות ציבוריות ובכור עלה כוחו של המנכ"ל ,יצחק עילם ,כשלצידו הגזבר,
נפתלי בלומנטל .בין החברה לבנין לבין כור נתגלעו סכסוכים .פנחס ספיר ,שהיה אז שר
התעשייה והמסחר (וסייע ,בעצה אחת עם אשכול ,לפנחס לבון בפירוק סולל-בונה) ייחס
חשיבות רבה לתעשייה ,ופעל במלוא כוחו כדי לסייע לכור ,אך לא הזניח גם את הדאגה
לחטיבת הבנייה ,והשיג לה עבודות רבות ,בארץ ובחו"ל.
כמה מהאישים המרכזיים במאבקים של שנות החמישים מילאו תפקיד חשוב בעלייתו
המסחררת של לוינסון .יצחק עילם מספר כי כבר בראשית דרכו במחלקה הכלכלית של
חברת העובדים גילה לוינסון עניין רב במאבקים סביב סולל-בונה .הוא הרבה לשאול אותי
בפרטי פרטים על חלקם של האישים שהיו מעורבים בכך ועל ההשלכות של מאבק זה לגבי
חברת העובדים וכלכלת המדינה".
מאוחר יותר עשה לוינסון שימוש יעיל במידע שליקט משיחות עם אנשים ומלימוד הנושאים
מתוך התיקים והניירות .מה שלמד היה שלמרות שורה של הצלחות בתחומים ספורים היה
משק העובדים שקוע בבוץ עמוק .כל הישגיהם המזהירים של מנהלים מקצועיים ומוכשרים,
בוזבזו על ידי עסקנים ופונקציונרים לא יוצלחים .חברת העובדים הפכה להיות עיר מקלט
לעסקנים שהתרפקו על זכויות העבר ,לאינטרסנטים למיניהם ולפוליטיקאים מתוסכלים שלא
הצליחו לקנות אחיזה במוסדות הממלכתיים הנבחרים .לוינסון ראה כבר אז את התמונה
הכללית העגומה .וכאשר נטל על עצמו לחולל את המפנה עשה זאת "בגדול".
מזכיר חברת העובדים באותה תקופה היה זאב און שמילא תפקיד זה מאז שנת .5848
קודם לכן היה און מזכיר מועצת פועלי תל אביב ,לצידו של ישראל בר יהודה ,ובשנים 5846-
 5849כיהן כמזכיר מפא"י .התפקיד שהוטל על און ,זמן מה לאחר קום המדינה ,היה גדול
ממידותיו .הקמת המדינה פתחה אופקים חדשים לפני החברה ,והזדמנות פז להגשמת
היעדים שקבעו לה מקימיה.
און היה פוליטיקאי מובהק ,לא איש עסקים ולא איש מינהל .הוא לא הצליח להטיל את
מרותו על הנהלות המפעלים ההסתדרותיים ,שלא לדבר על התווית תכנית רבת היקף
לפיתוח המשק ההסתדרותי .כשנשאל פעם מדוע איננו מקים מחלקת תכנון שתמנע
כפילויות ,תתכנן השקעות ,תתווה תכניות לטווח ארוך ותווסת את המשאבים ,השיב" :מה
בוער? ניסינו כמה פעמים להקים מחלקה כזו ולא הצלחנו .מזל שיש גופים בהסתדרות
שפונים לממשלה ושואלים מה לעשות ,ואז יש תכנון מסוים".

539

אריה אבנרי

על קוצר הראיה האופייני לחברת העובדים של אז ניתן ללמוד מן העובדה שזאב און היה
חבר מועצת המנהלים של בנק לאומי והיו מקרים רבים בהם נסתייעו חברות הסתדרותיות
בהלוואות מבנק זה .בנק הפועלים ,שהיה קטן וחלש בהרבה מבנק לאומי ,לא יכול היה לתת
הלוואות בהיקף הדרוש ,ואם נתן דרש בטחונות שאי אפשר היה לתת .שנים יחלפו עד אשר
יגלה לוינסון את הכוח הטמון בשילוב בין בנק הפועלים והמשק ההסתדרותי בכללו .באותה
תקופה עדיין ראה בבנק הפועלים גוף נפרד ובאחד המקרים אף קיזז מרווחיו של הבנק,
לטובת חברת העובדים.
מנהל המחלקה הכלכלית בהסתדרות היה אז משה שליט ,שתפקידו הקנה לו עמדת כוח,
ולא בגלל עצמתו האישית דווקא ,כמו בשל חולשת המערכת כולה .הוא גם לא הרבה
להקדיש מזמנו לתפקיד ,שכן באותה תקופה היה טרוד בלימודי ראיית חשבון .כאשר הוצע לו
יעקב לוינסון כעוזר קיבלו בשמחה משום שרצה מישהו שיסיר מעליו את הנטל .שליט מספר
היום כי לא הכיר את לוינסון אישית לפני שקיבלו לעבודה ,אבל "שמעתי שהוא בחור מוכשר.
בשיחה הראשונה מצאתי לפני צעיר מופנם וסגור ,שרצה לדעת המון והתעניין בכל".
שליט לא הבחין במבט ראשון בעוצמה וביכולת הגנוזות בלוינסון הצעיר .ייתכן שאילו היה
מבחין בכך לא היה שש לקבל אותו לתפקיד .המשימה הראשונה ששליט הטיל על עוזרו
הייתה הכנת קטלוג של הגופים השונים הכלולים בחברת העובדים ,כדי שזה ישמש נייר
עבודה ראשוני לתכנון .העובדה שעד אז לא היה קטלוג כזה מלמדת משהו על רמת הניהול
של חברת העובדים.
לוינסון ניגש לעבודה שהוטלה עליו ברצינות וביסודיות שאפיינו מכאן ואילך את דרכו במשק
ההסתדרותי .הוא לא הסתפק בהכנת קטלוג ,שאין לו כל ערך ניהולי .במקום זאת הכין תיק
על כל אחת מן החברות ההסתדרותיות .התיק הכיל את נתוני היסוד :מאזנים ,ניתוחים
כלכליים ופיננסיים ,עדויות בכתב ובעל פה .כל אלה נאספו ממקורות שונים ומגוונים ולכל תיק
צורפה המסקנה הניהולית – מה יש לעשות כדי לקדם את החברה ,לשקמה או לפרקה .יותר
מזה לא יכול היה לוינסון לעשות כעוזר.
נראה ששליט לא שבע נחת מעוזרו .לא לילד הזה הוא פילל .הוא התכוון לעוזר טכני ,ולא
לאדם שבעצם עבודתו יגלה עצמאות יתרה ויאפיל על הממונה עליו .לוינסון לא קורץ מחומר
של עוזרים .הוא נועד להיות מספר אחד ,ושליט ניסה ככל הנראה להרחיקו על ידי כך שביקש
לשכנעו ללכת ללמוד.
מספר שליט" :נכחתי לדעת שמדובר בבחור בעל פוטנציאל גדול ואז אמרתי לו' :לך תלמד,
אתה עוד תגיע רחוק '.אמרת לו שבמרוצת הזמן בכוונתי להכניס למחלקה הכלכלית שורה
של כלכלנים ,ביניהם בעלי תואר דוקטור ,ומן הראוי שהוא לא ייפול מהם בהשכלתו .אבל הוא
לא הזדרז להירשם לאוניברסיטה".
שליט לא ידע שלוינסון לא יכול היה להירשם באותה עת לאוניברסיטה,
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משום שלא השלים עדיין את בחינות הבגרות שלו .הוא עצמו נרשם ללימודים לאחר שקיבל
את תעודת הבגרות .לוינסון ולא שליט הוא שהביא מאוחר יותר כלכלנים מקצועיים לניהול
משק העובדים – כשהיה ראש המחלקה הכלכלית ויותר מזה בעת שעמד בראש בנק
הפועלים .מעולם לא חש שהוא נופל מהם בהשכלתו ,אף שפורמלית לא זכה מעולם בתואר.
על עבודתו בתקופה בה היה עוזרו של שליט מספרת הרעיה נורית" :הוא עבד משעות
הבוקר המוקדמות ועד שעות הלילה המאוחרות .אני הייתי אז בהיריון ונזקקתי לעזרה וכך גם
האחים הקטנים ,שבגללם באנו העירה .היו זקוקים לזמנו ולתשומת לבו .לאחר שעברנו לגור
בדירתנו החדשה ברחוב הלסינקי  54הוא גם החל ללמוד .הוא סחט את עצמו ,הביא עבודה
הביתה ,וכל הזמן היה עסוק .אך בסופו של דבר הוא מצא זמן לכל".
דבורה הימן ,שהייתה מזכירתו באותה תקופה ,מספרת" :היעילות שלו בעבודה הייתה
ממש אגדה .הכול היה מסודר ,ממוין ומתויק .הוא מיעט בדיבורים וכשדיבר היה זה בקצרה
ולעניין .שטויות אי אפשר היה לשמוע בסביבתו .הוא היה מכור לעבודה ,ונורית הבינה אותו
ומיעטה להטריד אותו בשיחות טלפון .רק כשהיו בעיות רפואיות לילדים הייתה מתקשרת
אליו והוא היה מטפל בכל עניין כזה במהירות .במקרים כאלה לא רק שלא מנע את הטרדתו
אלא אף תבע במפגיע שכל בעיה רפואית של המשפחה תובא לידיעתו".
שורה של אירועים פוליטיים שאירעו באותה תקופה הכשירו את הקרקע ופילסו את הדרך
לנסיקתו המהירה של יעקב לוינסון .בראשית פברואר  5865הודח מזכ"ל ההסתדרות פנחס
לבון מתפקידו ,על רקע מה שנודע לימים כ"עסק הביש" או "הפרשה" .לבון נאלץ להתפטר
מכהונת שר הביטחון ב 5811-בשל אחריותו לפרשת פיגוע שיזמו שירותי הביטחון
הישראליים נגד מוסדות אמריקאיים במצרים ,במטרה לשבש את יחסי מצרים עם ארצות
הברית .באפריל  5861הגיעה לידי לבון אינפורמציה שהיה בה לדעתו כדי להוכיח את טענתו
שלא הוא שנתן את ההוראה לאותה פעולה .הוא פנה לראש הממשלה ,דוד בן גוריון ,מסר לו
את האינפורמציה וביקש לחקור את הפרשה .בן גוריון הורה לשלישו הצבאי ,אלוף מישנה
חיים בן חיים ,לחקור את מהימנות האינפורמציה שהביא לבון ושמתוכה עלה כי שני קציני
צה"ל הדיחו לעדות שקר .אחד מהם זייף מסמכים והכול כדי להעליל על לבון עלילת שקר.
מכאן ואילך הלכה הפרשה והתנפחה ככדור שלג .חקירה רדפה חקירה ,ועדה רדפה ועדה,
ובסופו של התהליך סירב בן גוריון בעקשנות לטהר את לבון ללא ועדה משפטית ,והביא
להדחתו מתפקיד מנכ"ל ההסתדרות.
יעקב לוינסון נמנה עם המתנגדים להדחה .צבי כסה ,שהיה אז ממקורביו של לוינסון (והיה
ממקימי "מן היסוד" ,קבוצה שלחמה בעד לבון) מספר כי הזמין את לוינסון להופיע בכנס של
חברים ולדבר נגד ההדחה .לוינסון הבטיח לבוא ואמנם בא ,אך הוא ישב בשורה האחרונה,
האזין לנאומים והסתלק.
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במקומו של לבון נבחר אהרון בקר .הוא נכנס לתפקיד בתנופה רבה ,דיבר גבוהה גבוהה
על הצורך בראורגניזציה יסודית בהסתדרות ובמוסדותיה .דיבר על הצורך בהרחבת חברת
העובדים ,ביסוס היחסים בין משק הפועלים לבין ההסתדרות כאיגוד מקצועי ועוד כהנה
וכהנה.
אך בקר היה איש של דיבורים ולא איש של מעשים .כך נוצר צירוף מקרים שבעצם פתח
בפני יעקב לוינסון את הדרך לעשות במשק ההסתדרותי כבתוך שלו ,למרות התפקיד הזוטר
יחסית שמילא .מזכיר הסתדרות חלש; מזכיר חברת העובדים (זאב און) הנמנע מלקבל
החלטות; ראש מחלקה כלכלית (משה שליט) הטרוד בעניינים אחרים – כל אלה יצרו קרקע
פורייה לתנופה ולתעוזה שהביא לוינסון.
התפקיד של עוזר לשליט כבר היה צר עליו ,ועד מהרה קיבל את תפקיד מרכז הוועדה
הכספית של חברת העובדים ,שהיה שלב חדש בעלייתו המהירה.
על מנת להבין את המקום המרכזי שהיה לתפקידו החדש של לוינסון בקריירה הפיננסית
שלו ,יש להקדים ולהסביר מה מסתתר מאחורי השם הצנוע "הוועדה הכספית".
הוועדה הכספית הייתה ,ואין זו הגזמה ,הגוף שחלש על מאגר הכספים הגדול ביותר של
המדינה .היא אשר קבעה כיצד יחולק כסף זה למפעלים השונים של חברת העובדים .מקורו
של הכסף היה בסכומים העצומים שהצטברו בקרנות הפנסיה למיניהן.
צורת השימוש בכסף זה עברה תמורות רבות במשך השנים .בראשית התקופה חויבו
הקרנות להשקיע כ 61-עד  41אחוז מכספיהן ב"השקעה מוכרת" ,ואת היתר יכלו להשקיע
כראות עיניהן .ההשקעה המוכרת הייתה מחציתה בניירות ערך ממשלתיים ומחציתה
במפעלי חברת העובדים .צורת השימוש בכספים הייתה בזבזנית ובלתי יעילה .את הכסף
שעמד לרשותם ,להשקעה לפי שיקול דעתם ,היפנו מנהלי הקרנות השונים לפרויקטים בלתי
רווחיים ,והפסידו לא מעט .כך למשל רכשו קולנוע בבאר שבע ,השקיעו בפרדסים ,ועוד.
בתחום זה הכניס לוינסון סדר בהקימו את חברת אמות ,שריכזה את השקעותיהן של הקרנות
השונות במבנים להשכרה .השקעות אלה הניבו רווחים טובים ואפשרו ,בין היתר ,את הקמת
רשת הסופרמרקטים של חברת העובדים .הצרכניות ההסתדרויות העלובות הפכו
לסופרמרקטים גדולים ,על ידי כך שהסירו מעליהן את נטל ההשקעה והעמידו לרשותן מבנים
נרחבים בתנאי שכירות נוחים .באותה דרך הוקמו תחנות האוטובוסים המרכזיות של אגד,
ומפעלים רבים אחרים.
במקביל הצליח לוינסון לנצל בצורה יעילה יותר כספים שזרמו ל"השקעות מוכרות" בחברת
העובדים .כל מפעל שקיבל הלוואה מ"התכנית הכספית" (כך כונו ההלוואות מן ההשקעה
המוכרת של כספי הפנסיה) חויב להפריש שלושה אחוזים מההלוואה שקיבל לצורך הקמת
"קרן ההשקעות" .בתמורה קיבלו
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המפעלים מניות של הקרן .הקרן גדלה מדי שנה בעשרות מיליוני לירות ובשנות השישים כבר
היתה לקרן ההשקעות הגדולה של המדינה .קרן זו הייתה בסיס ותשתית להון העצמי של
חברת העובדים ושימשה מנוף רב חשיבות לפיתוח מפעלי חברת העובדים.
על הזרם האדיר של הכספים הללו חלשה הוועדה הכספית .בראשה עמד משה שליט ועם
חבריה נמנו ד"ר שלמה רעיף ,מנכ"ל גמול ,ומנחם ים שחור ,נציג הנהלת בנק הפועלים.
לוועדה זו ניתנה ההחלטה על גורלם של מפעלים; מי יקום ומי ייפול .בטווח הרחוק קבעה זו
למעשה את גורל משק העובדים והמשק כולו ,שכן בהבל פה יכלה להזרים מיליונים למפעל
כושל ומפסיד ,או לסייע ולעודד מפעל צעיר ומצליח.
על התפקיד שמילא לוינסון באותה וועדה מספר עוזרו ויד ימינו במשך שנים רבות ,אמנון
בר נוי ,שהקשרים בינו לבין לוינסון החלו להתרקם באותם ימים.
מספר בר נוי" :בראשית שנות השישים עבדתי כמרכז אזור של חוגי הצעירים במפא"י.
מרכז ההסברה של החוגים היה אמנון סלע ,כיום סובייטולוג .באחד הימים פנה אלי סלע
ואמר לי שיעקב לוינסון – אשר היה מדריכו בתנועה המאוחדת – מחפש עוזר .לא ידעתי
במה מדובר אבל החלטתי לנסות .באתי לבית הוועד הפועל ונפגשתי עימו .הוא ישב אז
בחדר משותף עם שלמה שטנגר ,שעבד במחלקה הכלכלית (ולאחר מכן פרש והיה מנכ"ל
המשביר לתעשייה ובתקופה מאוחרת יותר מבקר ההסתדרות) .לוינסון עשה עלי רושם עז.
הוא נראה צעיר מאוד ,אך הייתה לו נוכחות כובשת של אישיות חזקה ,של אדם היודע מה
הוא רוצה ושיודע להעריך במבט אחד את היושב מולו .הצגתי עצמי ושאלתי במה מדובר.
הוא לא השיב מיד ורק חקר אותי על הרקע האישי שלי .כשנפרדנו לא אמר לי אם התקבלתי.
לאחר מכן נודע לי שערך עלי חקירה יסודית ,ורק לאחר שנודעו לו תוצאותיה החליט להיענות
לפנייתי בחיוב .לאחר זמן מה קרא לי אליו והודיעני כי הג'וב הוא שלי".
"תוך זמן קצר נכנסנו לעבודה אינטנסיבית .אחד מצעדיו הראשונים היה לפנות לכל
המפעלים שהיו מעוניינים לקבל כספים ולתבוע מהם דיווח מדויק על מצבם הכספי ותכניות
הפעולה שלהם .הם לא היו רגילים לשיטה כזו ובאו בטענות אל ראש הוועדה ,משה שליט.
שליט הבין כי יוזמותיו של לוינסון מאפילות עליו ומעמידות באור עגום את מחדליו בניהול
התכנית הכספית .הוא פנה אלי – נראה שאל לוינסון לא העז לפנות במישרין – ואמר לי כי
הדרך בה אנו פונים למפעלים אינה נראית לו .אך שליט לא יכול היה להחזיר את הגלגל
אחורנית .לוינסון יצר מציאות חדשה של רישום מדויק ,של פיקוח צמוד ,של שיקולים לגופו
של עניין בכל הלוואה שניתנה .מאחר ששליט לא יכול היה לשבש את תכניותיו של לוינסון
הוא ניסה להתנכל לו בדרכים שונות .בין היתר יזם את העברתי מן המשרד בקומה החמישית
של בית הוועד הפועל לבנין הסמוך שליד בית הסתדרות המורים .לוינסון לא התרגש מן
ההתנכלויות הללו
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ואמר לי' :חכה ,לא ייקח הרבה זמן והוועד הפועל של ההסתדרות ינוהל על ידי קרן
ההשקעות '.והצדק היה עימו".
ככל שהתפתחה התכנית הכספית ,וככל שלוינסון העמיק את מעורבותו בדרך חלוקת
הכספים ,כן עורר עליו את זעמם של חוגים ואישים שונים .אך אי אפשר היה לעמוד כנגדו –
לא נגד המוח המבריק שלו ,לא נגד תפיסתו המהירה והבנתו המעמיקה בתהליכים משקיים,
ולא נגד קצב העבודה הרצחני שלו .אנחנו היינו היחידים שעבדנו בבית הועד הפועל עד
לשעת לילה מאוחרת .אך היה שכר לפעולה שלנו .הכספים זרמו באפיקים הנכונים ,נציגי
מפעלים ואנשים בעמדות מפתח הבינו כי נפתח עידן חדש בהסתדרות".
על חשיבותה של קרן ההשקעות ניתן ללמוד מכך שכאשר הוצע ללוינסון ,בנובמבר ,5869
תפקיד מנהל בנק הפועלים הוא התנה את הסכמתו בהעברת "קרן ההשקעות" לניהולו
האדמיניסטרטיבי של הבנק .המשמעות המעשית של דרישה זו הייתה למעשה העברת
השליטה על המשק ההסתדרותי לידי בנק הפועלים .אשר ידלין שהיה אז מזכיר חברת
העובדים ,התנגד בתוקף לדרישה ,אך לא שמעו לו ודרישתו של לוינסון התקבלה.
פעילותו של לוינסון כמרכז הוועדה גימדה למעשה את דמותו של שליט .תחילה ניסה שליט
להילחם בלוינסון ,בדרכים ישרות ועקלקלות ,אך לוינסון לא טמן את ידו בצלחת .הוא קנה
לעצמו בעלי ברית במשק ההסתדרותי ובהיררכיה שלו ולמד לעקוף את שליט .בין היתר הפכו
לוינסון ונפתלי בלומנטל (שהיה אז סמנכ"ל כור) לבעלי ברית בעקיפת שליט וקיצוץ סמכויותיו.
עוצמתו העולה של לוינסון הולידה אז תופעה שליוותה אותו שנים רבות לאחר מכן :גל של
שטנה מצד גורמים רבים ששמרו על אלמוניותם וניסו להילחם בו באמצעות מכתבים
אנונימיים .המכתבים נשלחו למזכיר ההסתדרות ,אהרון בקר ,ונאמר בהם כי לוינסון אינו יכול
להמשיך בתפקידו הואיל ולא סיים את המחלקה לכלכלה באוניברסיטה וחסרים לו כישורים
בסיסיים למלא את התפקיד החיוני שהוא ממלא.
עד היום אין זה ברור מי יזם את המכתבים הללו .בקר אומר שלא התייחס אליהם ברצינות
ו"לא טרחתי לבדוק מי עומד מאחריהם .לגבי הוא ביצע את עבודתו בצורה היעילה ביותר וזה
מה שקובע ".שליט אומר שכלל לא שמע על עצם קיומם של המכתבים.
לדברי בר נוי נפגע לוינסון עמוקות מן המכתבים ראה בכך חתירה שפלה נגדו ,ואף שכר
את שירותיו של בלש פרטי בניסיון לגלות את הכותב .לוינסון חשד שבר נוי עצמו הוא ששלח
את המכתבים ונראה שחקירתו העלתה שהיה זה חשד שווא "ואז אמר לי שהוא שמח
להיווכח כי טעה בחשדו".
מכתבים אלו ליוו כאמור את לוינסון כל ימי חייו .המכתב האחרון הגיע לביתו יומיים לפני
מותו .הוא הופנה לנורית ,ונאמר בו" :אנחנו רוצים לראות את בעלך על עמוד התליה ואז
ייגרם לנו נחת ".לוינסון הגיב באזני באמרו" :כך
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רדפו אותי כל חיי ולא נתנו לי מנוח ,אנשים שתנופת העשייה שלי לא הלמה את מידותיהם
הצרות .בדרך אחרת ,פומבית וציבורית ,לא היו מסוגלים כנראה ,להתמודד עמי".

פרק שישה עשר

מנהל המחלקה הכלכלית
"מבחניה של חברת העובדים אינם מתמצים בהשגת יתרונות
אלה או אחרים לחברים המאוגדים בה .חברת העובדים אינה
'מועדון' שהוקם כדי לחלק הטבות לחברים בו .תפקידה של
חברת העובדים הוא אוניברסאלי  -לחתור אל נורמות גבוהות
וליישם סטנדרטים גבוהים על ידי כלל המשק".

(יעקב לוינסון)4569 ,
יעקב לוינסון לא היה איש המליצות והמלים הריקות .מי שקורא את הנאומים המעטים שנשא
בהזדמנויות שונות ,ואת המאמרים שפרסם ,לרוב בבמות פנימיות ,מוצא שיש בהם מחשבה
רבה ,ניסוח מלוטש ,מלה בסלע .הוא התכוון ברצינות תהומית לכל מה שאמר .וכשאמר
שחברת העובדים אינה מועדון לחלוקת טובות הנאה ,פעל כדי שזו תפסיק להיות כזו.
וכשאמר שהחברה צריכה לחתור לנורמות גבוהות ,הגשים את הדבר בפועל ,גם כשהדבר לא
מצא חן בעיני רבים.
יוזמות כאלה לא יכלו כמובן לעבור ללא התנגדות ,ומבלי שיקנה לעצמו אויבים .חברת
העובדים הייתה במשך שנים רבות מועדון של לא יוצלחים המחלקים טובות הנאה
למקורביהם .ברקע הייתה אמנם האידיאולוגיה לגבי יעדיו של משק הפועלים ,אך במציאות
נפרטה האידיאולוגיה למקרר שצריך לסדר לחבר משל ,להלוואה מסובסדת שצריך להעניק
לחבר בעל זכויות ,למשרה בכירה שצריך לסדר לחבר אחר כדי לפתור בעיה פוליטית כלשהי.
כך הגיע בנק הפועלים עד לסף פשיטת רגל לפני שלוינסון קיבל את ניהולו .כך שמשה
חברת העובדים עיר מקלט לבטלנים שהסתתרו מאחורי אידיאולוגיה,
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וניצלו באורח בזבזני את משאבי המשק הזה – אם להנאתם האישית ,אם להשגת מטרות
פוליטיות ,ואם סתם מתוך חוסר יעילות ורשלנות.
בעת שכיהן כסגנו של שליט הכין לוינסון – ניתן לומר כי עשה זאת מאחורי גבו – את
התשתית למהפכה .אך סמכויותיו היו מוגבלות ,החידושים שהנהיג היו נועזים מדי והוא דרך
על יבלות רבות מדי .בשלב מסוים עמד להתפטר והדבר נודע לתמר שנער ,בתו של מזכיר
ההסתדרות אהרון בקר ,שהייתה ידידה של לוינסון מימי התנועה המאוחדת.
מספר בקר" :באחד הימים קיבלתי טלפון מבתי .היא אמרה לי' :אבא ,עובד אצלכם בחור
בשם יענק'לה ואני שומעת כי הוא מתכוון להתפטר מתפקידו .אסור לך לתת לו לעשות זאת.
אסור לוותר על אדם כזה '.הבטחתי לה לבדוק את העניין וכעבור זמן מה נפגשנו".
בפגישה בין השניים התנהלה השיחה הבאה:
בקר" :אתה מתכוון לעזוב את עבודתך בחברת העובדים?"
לוינסון" :התפטרתי .אין לי עניין להמשיך בתפקידי אם לא אקבל סמכויות .פקיד אינני רוצה
להיות".
בקר" :ואם אתן לך מרחב פעולה תישאר?"
לוינסון" :כן".
השיחה הזו התנהלה בעת שלוינסון היה עדין עוזרו של שליט .בעקבות הוראתו של בקר
עלה לוינסון לתפקיד מרכז הוועדה הכספית ומכאן הייתה הדרך קצרה לתפקיד מנהל
המחלקה הכלכלית.
האם התכוון לוינסון להתפטר ורק שיחה מקרית עם בתו של בקר שינתה את מהלך חייו?
אריה מזור ,אחד מידידיו שהיה בעבר יו"ר הנהלת קואופרטיב דן והתפטר בעקבות סערה
חברתית פנימית בקואופרטיב ,מגלה" :כששמעתי מפיו שהוא מתכנן להתפטר הזהרתי אותו
מצעד כזה .אמרתי לו שהוא עדיין לא בעמדת מפתח ויש לו משפחה .אבל הוא המשיך
ללחוץ".
על פי גרסה אחרת אין להניח שלוינסון התכוון באמת להתפטר ולחפש את עתידו בעולם
העסקים .מתקבל יותר על הדעת שהוא יזם את הקשר עם בקר ,באמצעות בתו ,כדי לקדם
את עצמו .מה שמאפיין את לוינסון באותה תקופת בראשית של פעילות במשק הפועלי היא
העובדה שהוא מצא את עצמו .הלהט החלוצי ,הדמיון היוצר ,הכישרון הארגוני והיכולת
הביצועית מצאו סופסוף כר לפעולה ,שלא יכול היה להימצא בתנועת הנוער או בראש
הנקרה ,ואף לא בעסקים פרטיים .עבור לוינסון לא הייתה חברת העובדים מקום עבודה ,היא
הייתה יעוד ,שלו החליט להקדיש את חייו .נפתלי בלומנטל היטיב לקלוע לקו זה באופיו של
לוינסון באמרו באזכרה ב 32-במרץ " :5894כאשר בא אל חברת העובדים ,בראשית שנות
ה ,61-הביא עימו נכסי רוח ...ובעיקר (את) הגישה הבסיסית לרעיון משק העובדים ,גישה
אשר ינקה מן המקורות ומן הרוח
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המרכזית אשר קבעה את נתיבו של משק זה – רוחו של ברל כצנלסון".
רבים ניסו למנוע את מינויו של לוינסון לתפקיד מנהל המחלקה הכלכלית .שליט ,שפרישתו
אפשרה את כניסת לוינסון לתפקיד ,ניסה למנות לעצמו יורש בעל תואר בכלכלה ,ובכך
לחסום את דרכו של לוינסון אף כי כיום הוא טוען שהוא אשר סלל לו את הדרך למינוי .גם
מזכיר חברת העובדים ,זאב און ,חשש מן העוצמה שלוינסון צבר עוד כשהיה מרכז הוועדה
הכספית וניסה לקצץ את כנפיו .כמה פעמים נדמה היה כי מאמצי ההתנכלות עולים יפה
ולוינסון איים להתפטר ,אך ההתפטרויות הסתיימו תמיד בפשרה כלשהי שקידמה את לוינסון
והרחיבה את סמכויותיו.
כשקיבל לוינסון ב 5862-את ניהול המחלקה הכלכלית של חברת העובדים ,מצא חברה
מתנוונת .שנות החמישים היו שנים של גידול ותנופה ,הן הודות לכספים שזרמו מן המדינה
שבשלטון מפא"י והן הודות ליוזמותיהם של כמה מנהלים מוכשרים ,שידעו להצעיד קדימה
את המשק ההסתדרותי .שנות השישים לעומתן התאפיינו בדשדוש במקום ,במפעלים
שציודם התישן ובשיטות עבודה שאבד עליהן הכלח .מפעלים רבים עמדו על סף פשיטת רגל,
רובם נוהלו בצורה כושלת ורובם הקדישו מאמצים לפעילות ציבורית וחברתית במקום
לפעילות עסקית-כלכלית.
וכך מתאר נפתלי בלומנטל את המצב ששרר אז בחברת העובדים" :במערכת כולה הורגש
צורך בקונסולידציה ,בשידוד מערכות ,באיתור נקודות תורפה ,חיסולן או הבראתן ,בהגברת
השליטה ,בבניית הון עצמי ובהבטחת אמצעי פעילות .לוינסון נענה לאתגר והרים את
הכפפה :ההתחדשות ככורח חיים ,אי השארת הקידום וההתפתחות ליד המקרה ,אלא
הבטחת הכלים למימושם ,ולא לטווח הקצר בלבד אלא לטווח הארוך".
אפילו אשר ידלין ,שמעולם לא ניסה להסתיר את שנאתו ללוינסון ,לא יכול היה שלא לשבח
אותו .בספרו "עדות" בפרק המתאר את פעולתו של לוינסון במחלקה הכלכלית כותב ידלין:
"הודות לכישרונותיו ולאישיותו הדומיננטית השכיל להפוך את המחלקה שבראשה עמד
ליעילה מאוד .זאת השיג ,בין היתר ,על ידי שילובם של כלכלנים צעירים ומוכשרים ,שהכינו
דוחות מקיפים על כל המפעלים של חברת העובדים ויזמו תכניות כלכליות בסיסיות .כישרונו
לגייס למטרותיו ציוותי עבודה מעולים עורר לא פעם את התפעלותי .היה לו חוש מיוחד לגילוי
אנשים מוכשרים ,אומרי הן .באופיו הקפדן וחסר הפשרות הציב נורמות גבוהות ודרש
מהכפופים למרותו ביצועים מושלמים .הוא קבע כללים נוקשים לגבי הנאמנות האישית
והציות לו – ומי שלא עמד בהם היה חייב לפנות את מקומו".
בהמשך מנסה ידלין לייחס את הצלחותיו של לוינסון גם לעצמו" :ביצענו פעולות ענקיות
בהיקפן – החל בהחלפת המנהלים הוותיקים ומנהלי המפעלים הכושלים וכלה בחיסול ומיזוג
שורה של מפעלים".
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אהרון דברת ,כיום מנכ"ל כלל ,שבאותה תקופה מילא תפקיד בכיר במשרד המסחר
והתעשייה ועקב מקרוב אחר פעילותו של לוינסון ,מספר" :חברת העובדים הייתה שם נרדף
לכישלונות עסקיים מונומנטליים .מרבית העסקים נוהלו על ידי עסקנים שלא הבינו כלל
בניהול והעסקים .גופים רבים במשק הפרטי ניסו להשתלט על חברת העובדים בדרך של
מימון ,שותפויות ,ורכישות .צריך היה להציב סכר אל מול השיטפון הגואה הזה ,ויעקב לוינסון
לקח על עצמו משימה שנראתה אז כמעט בלתי אפשרית".
הבעיה הראשונה של לוינסון הייתה לגייס צוות עובדים טוב .הוא אמנם קנה לעצמו ניסיון
רב בתפקידיו הקודמים ,אך ניסיונו לא היה מספיק כדי להתמודד עם המשימה החדשה
שעמדה בפניו .משק העובדים איגד בתוכו יותר מ 3111-תאגידים .את כל אלה היה צריך
לבדוק לעומק ,להחליט מי לחיים ומי למוות ,מי לעידוד ומי לפירוק ,מי תורם ויש לו סיכויים,
ומי מפסיד ומהווה טפיל על גוף החברה .את התשתית למהפכה שחולל הכין בתפקידיו
הקודמים ,אך כדי להקים עליה בניין חדש היה זקוק להרבה עוזרים מוכשרים.
תוך זמן קצר שינה לוינסון את הנוף האנושי של המשק ההסתדרותי .לא עוד עסקנים
פתוחי חולצות ובעלי רעמה ,שכל כוחם בדיבורם ובזכויות התנועתיות .לפתע הופיע דור חדש
של אנשי מינהל וכספים – צעירים לבושי חליפות של אנשי עסקים ,שדיברו בשפה חדשה
ובסגנון חדש והיו בראש ובראשונה אנשי מקצוע .לוינסון בחר את האנשים הללו אחד אחד.
כל אחד מהם עבר תחקיר אישי ,בו העדיף אנשים מוכשרים שיש להם גם רקע תנועתי,
ושהמניע שלהם איננו כספי .השוק הפרטי יכול היה להציע כבר אז תנאים מפתים בהרבה.
כדי למשוך אנשים לעבוד בתנאים קשים ובשכר שאינו גבוה במיוחד ,צריך היה להציג
בפניהם אתגרים .חלק מהם נמשך אל האתגר מסיבות אידיאולוגיות .חלק אחר ,אולי הרוב,
נמשך לאתגר המקצועי שלוינסון ידע להציב .ולוינסון ידע לעשות זאת היטב.
כך גייס את אבי אולשנסקי ,אמנון שדה ,הרצל שלם ,יצחק פוקס ,אריה גבע ,רבקה שינטל,
שרה פלג ,צבי אייל ואחרים .רוב האנשים שהחלו אז לעבוד במחיצתו עשו במרוצת השנים
קריירה מנהלית מזהירה ,רבים מהם שמרו אמונים ללוינסון עד יומו האחרון .רבים אחרים –
אולי רבים יותר – נטשו אותו ,בעיקר בימים הקשים .לוינסון טעה לא פעם באבחון אופיים של
אנשים ,אולי מפני שלא ייחס לכך משקל רב .אך מעולם לא טעה בהערכת כישוריהם
המקצועיים.
על חשיבות הצד הזה בפעולתו של לוינסון אומר נפתלי בלומנטל" :לכל תקופה המחדש
שלה ,החלוץ הפורץ מעגלים ופותח את הדלת לתפיסות חדשות ,מגבש כלים חדשים...
מחצית המאה הזו הייתה עידן המהפכה המנהלית ...שונו שיטות ,תכנים ,כיווני דרך ,כלים
ואמצעים ,וקיבלו ממדים שלא היו ידועים
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קודם לכן ...בכל תקופה קמו אנשים אשר עמדו במרכז העשייה של תהליך ההתחדשות,
וריכזו סביבם פעילויות ואנשים .לחברת העובדים ,הענק המשקי של תנועת העבודה ,קם
ועמד מחדש משלה – יעקב לוינסון".
על שיטות עבודתו מספר הרצל שלם ,כיום מנכ"ל חברת איסתור ,שהיה אחד הראשונים
שהביא לוינסון למחלקה הכלכלית" :היינו צוות גדול של עשרה כלכלנים וכל אחד מאיתנו היה
מתודרך ומבוקר באופן אישי על ידי יעקב לוינסון .הייתה פנייה אל כל מפעל .המנכ"ל צריך
היה לגבש תכנית השקעה ,ותפקידנו ,הכלכלנים ,היה לבדוק את התכנית ,לאשר או לדחות
אותה ,ולאחר מכן נעשתה הכרעה בדבר סיוע כספי או אחר למפעל".
כבר באותה תקופה ייחס לוינסון חשיבות מרובה לסודיות העסקית שמאוחר יותר הפכה
אצלו לאובססיה .הוא הקפיד מאוד שאיש מן האנשים העובדים למענו לא יידע יותר משהוא
חייב לדעת לצורך עבודתו ,ואסר עליהם למסור אינפורמציה איש לרעהו בדבר תחומי
פעילותם .באינפורמציה שהוא מחזיק בידיו ראה כוח ,ובסודיות  -תנאי להצלחתן של יוזמות
עסקיות .מספר הרצל שלם" :באחד הימים ישבנו ,קבוצה של כלכלנים ,באחד מחדרי
המחלקה הכלכלית .השעה היתה  4:21בבוקר וקשקשנו על כל מיני נושאים ,ובין היתר
סיפרנו על ההשקעות ועל המאזנים של הקונצרנים שהיו בטיפולנו .יעקב נכנס לחדר במקרה,
וכאשר שמע את נושאי שיחתנו הוא ממש השתולל מכעס .הוא קרא לכל אחד מאיתנו לחדרו,
והבהיר לו בצורה חד משמעית ,כי תכנית ההשקעות של חברת העובדים היא סודית ואסור
לנו לדבר עליה".
לוינסון היה נוקשה כלפי הנתונים למרותו ותבע מהם עבודה קשה .הוא היה חסר פשרות
ביחסו למפעלים כושלים ,וכשצריך היה לחתוך חתך ללא רחם .עם זאת גילה רגישות רבה
כלפי פועלים ,והתאמץ מאמץ רב לאפשר את קליטתם בעבודה של מפוטרי המפעלים
הכושלים .הוא חש אחריות אישית לגורלם של פועלים אלה.
מספר אבי אולשנסקי ,שהיה חברו לספסל הלימודים בשלוחה התל אביבית של
האוניברסיטה ,ומאוחר יותר הצטרף ככלכלן למחלקה הכלכלית" :הוא הפגין כלפינו קשיחות,
אך מצד שני לא חסך מילות הערכה מעובדים שעשו עבודתם נאמנה .הוא ירד לפרטי פרטים
ולחץ בדרישות ,אך כלפי גורמים חיצוניים הוא נתן לנו גיבוי מלא ,ולא נתן לפגוע בנו .יחס
כפול כזה היה לו גם כלפי החברות שטיפלנו בהן .כשצריך היה לפרק חברה מפסידה הוא לא
היה מוכן לשמוע לתחנוני המנהלים ולנימוקים רגשיים .אך היה נוגע ללב לראותו בודק אישית
מה עלה בגורלו של כל עובד שפוטר .זריקת אנשים לרחוב לא הייתה חלק מתמונת העולם
הכלכלית-חברתית שלו".
אשר ידלין ,שבספרו עשה מעשה בלעם ,ביקש לקלל את לוינסון ונמצא מברך ,מתאר כמה
מקרים שבהם חיסל לוינסון חברות כושלות .יוזמות אלה מיחס ידלין גם לעצמו ("צורת
העבודה המשותפת שלנו") .אחת החברות
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הראשונות שבהן טיפל לוינסון הייתה חברת הספנות אופיר .היה זה קואופרטיב קטן ,שמנה
 21חברים ,אשר החזיקו במשותף ב 11-אחוז ממניות החברה .ביתר המניות החזיקה חברת
העובדים .מנהל החברה היה רב חובל והיו"ר היה שלמה שטנגר ,אז מנהל המשביר
לתעשייה ולאחר מכן מבקר ההסתדרות.
בחברות רבות טיפל לוינסון אישית ,ביקר במפעל ובמשרדים ,שוחח עם האנשים וצירף את
התרשמויותיו למה שהיה מרוכז בתיקים .באחד הימים ביקרו לוינסון וידלין באחת מאניות
החברה ,שעגנה בנמל חיפה .מספר ידלין" :הגישו לנו ארוחת מלכים .שטנגר הראה לי מאזן
מאיר עיניים ,שהציג את החברה כמשגשגת ומצליחה .אך התרשמותי מן המנהל לא הייתה
נלהבת .לפי דעתי לא ידע האיש מה נעשה מתחת לפני השטח ,או מתחת לפני המים,
בחברה שלו .גם הערות ששמעתי באנייה מפי קצינים ,היה בהן כדי להטיל צל של ספק על
הדיווח שקיבלנו .עוד בהיותנו על האנייה אמרתי ללוינסון כי רצוי לבדוק ביסודיות את עסקיה
של חברה זו והוא הסכים עמי".
מה שידלין לא ידע הוא שלוינסון לא המתין לעצה הזו .הוא מעולם לא ביקר בחברה בלי
שיהיה לו כל מידע עליה .אי אפשר היה לקנות אותו בארוחות מפוארות ובמאזנים שעברו
קוסמטיקה .הוא הטיב לדעת את מצב החברה ממנהליה ,עוד בטרם דרכה רגלו על הספינה.
הכלכלנית שיצאה לבדוק את אותה חברה ,רבקה שינטל ,הביאה לו דו"ח שנראה משום מה,
נלהב מדי .הוא בדק את הפרטים באורח אישי והגיע למסקנות שונות בתכלית.
ידלין מספר ששבוע לאחר הביקור באנייה בא רב החובל שלה למשרדו בתל אביב וסיפר
על מצבה של החברה – אין כסף להפעלה ולרכישת דלק ,בזבוז על ימין ועל שמאל ,יחסי
אנוש מעורערים" .כל מה שהראו לנו בעת ביקורנו לא היה אלא מסך עשן .חשבתי שהגזים
וקראתי אלי לבירור את היו"ר שטנגר .הלה לא נתן לי תשובות ברורות .הזהרתיו כי ידייק
בדיווחיו ,אחרת לא יישאר בחברה .אך לא הסתפקתי במידע מפיו .הטלתי על לוינסון לצלול
לעומקה של החברה ,ותוך זמן קצר הביא לי דיווח שתמציתו :הקואופרטיב עומד על סף
פשיטת רגל .הגרעון המצטבר שלו מסתכם ב 1-מיליון לירות .אין לו הון חוזר ,האניות
מתעכבות בגלל מחסור בדלק ויחסי האנוש בחברה איומים .זאת הייתה הדיאגנוזה;
והפרוגנוזה – אין תקנה לחברה אלא להתחסל".
ידלין גילה את אמריקה .מסך העשן שהוא מתאר טשטש רק את שדה הראייה שלו .לוינסון
לא נזקק לעצתו כדי לצלול אל תוך ספרי החברה .הוא עשה זאת מזמן ,קבע את הדיאגנוזה
והפרוגנוזה ,וביצע את ההכרחי :חיסול החברה.
מקרה אחר שמתאר ידלין ,הוא חיסול חברת הדייג "יונה" שבראשה עמד משה דיין (היה
זה בתקופה שבין יציאתו של דיין מהממשלה ,עם הקמת רפ"י ,ועד שובו אליה במלחמת
ששת הימים ,כשהתמנה לשר הביטחון) .לחברת "יונה" היו שני מפעלים לשימורי דגים
ושלוש ספינות דיג קטנות בים סוף .לא הייתה כל
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הצדקה כלכלית – לא למפעלי השימורים ולא לספינות הדיג .ידלין מתאר את חיסול החברה
כיוזמה שלו ,אך למעשה הייתה זו יוזמה של לוינסון ,שלא חשש מעימות עם משה דיין ,בעל
ההילה של מצביא קדש והאיש המיידה אבנים בקומה החמישית.
לוינסון הטיל את הטיפול הכלכלי ב"יונה" על אבי אולשנסקי .אולשנסקי פיתח אז שיטה
מיוחדת שאפשרה לעמוד במהירות על מצבו הכלכלי האמיתי של מפעל ולקבוע אם יש סיכוי
לשקמו או שאין טעם להשקיע בו .פעילותו של אולשנסקי היתה לצנינים בעיני דיין" .נקלעתי
לגוב אריות" – מספר אולשנסקי" .סיפרתי ליעקב והוא נתן לי גיבוי מלא ואמר שאין לי מה
לחשוש מדיין".
שר הכלכלה והתכנון גד יעקובי ,שהיה עוזרו של דיין עוד כשהיה דיין שר החקלאות מספר:
"נפגשתי עם יעקב בישיבות אצל דיין .כמסתכל מן הצד אני יכול לומר שדיין חש אז הערכה
רבה ללוינסון וראה בו בחור שיודע מה שהוא רוצה ושומר בעקשנות על האינטרסים שהוא
מייצג ".ואכן ,בסופו של דבר נסגר אחד ממפעלי השימורים והשני הועבר לחטיבת המזון של
כור .ספינות הדייג הפסיקו את פעולתן לאחר שדיין מונה לשר הביטחון של מלחמת ששת
הימים ,ולאחר שהנימוק המדיני להפעלתן (נוכחות בים סוף) ירד מהפרק.
במקרים לא מעטים לא הסתפק לוינסון בתפקיד של בודק ומבקר מן הצד ודאג לכך שיהיה
חבר במועצת המנהלים של החברה אחריה היה מעוניין לעקוב מקרוב .נוכחותו במועצות
המנהלים הללו יצרה מצב חדש .מנהלי המפעלים חשו היטב את נשיפתו בעורפם ואילו
השותפים מן הסקטור הפרטי ידעו שיושב מולם אדם שמבין עניין ושאי אפשר לבלבל את
ראשו בנתונים מזויפים .המשמעות הייתה פשוטה :תמה התקופה בה ניתן היה להוליך שולל
את המשק ההסתדרותי ולינוק ממשאביו.
מעניין לציין שבאותה תקופה גילה לוינסון גישה נוקשה גם כלפי בנק הפועלים .כבר סופר
כיצד אילץ את הבנק לוותר על חלק מהעמלה שלו כמתווך בכספי מדינה שזרמו לחברת
העובדים .באחד הימים ניסה להוציא – כמה אירוני – את אמפל מידי בנק הפועלים .מספר
על כך רלף כהן ,שהיה אז סגן נשיא אמפל ועתיד למלא תפקיד חשוב בהמשך הקריירה של
לוינסון" :באתי אליו לשיחה בענייני אמפל והוא אמר לי' :למה לכם השותפות עם בנק
הפועלים ,שהנהלתו אינה מעריכה די הצורך את השותפות עמכם ואינה תורמת דבר לפיתוח
אמפל? אולי תבדוק אפשרות שהשותפות תועבר לחברת העובדים?" השבתי לו כי אינני יכול
לקבל החלטות כאלה על דעת עצמי וכי זוהי שאלה בעלת אופי פוליטי".
היו ללוינסון כמה מעידות .כך למשל אישר את רכישת מניותיה של הממשלה בחברת
תיעוש על ידי חברת העובדים .הוא הסתמך על דו"ח שהגישו לו הכלכלנים אריה גבע ורבקה
שינטל .מנהל לשכת ההסתדרות,
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אליעזר ולטמן ,בדק את פרטי העסקה והגיע למסקנה שההחלטה מוטעית .ולטמן היה אז
במוסד לביקורת של ההסתדרות (ובאותה תקופה כלל מוסד זה את הפונקציות שממלאים
היום שני גופים – מבקר ההסתדרות המופקד על הצד המשקי וועדת הביקורת שמופקדת על
הצד החברתי) .ביקורתו של ולטמן לא מצאה חן בעיני לוינסון ובין השניים התפתח עימות
חריף ,שגם הגיע לאמצעי התקשורת .בסופו של דבר הודה לוינסון בטעותו .ולטמן מספר:
"לא רק שהוא לא כעס עלי אלא שהפכנו אף לחברים טובים .הוא אמר לי כי למד לקח מן
הפרשה ושלהבא יבדוק ביסודיות רבה יותר כל עסקה שהוא מאשר ".ואכן ,מאז דקדק לוינסון
יותר בכל נייר שיצא תחת ידו ופעם אמר" :אני בודק שוב ושוב כל דבר שאני חותם עליו".
לא זו בלבד שלוינסון לא חשש מביקורת אלא שטרח לטפח את מוסדות הביקורת של
ההסתדרות והשתמש בהם כדי לטהר את המפעלים השונים מהשחיתות והבזבוז .מספר
ולטמן" :לוינסון הבין כי יוכל להשתמש במוסדות הביקורת במאמציו הבלתי פוסקים לבנות
מחדש את משק העובדים על בסיס מוצק .הוא עצמו לא חשש מביקורת והיה מוכן לעמוד בה
בכל עת .מה שהדאיג אותו הייתה ההסתאבות שפשתה ,במיוחד בתקופת אשר ידלין כמזכיר
חברת העובדים .הנורמות היו אז מעורפלות ,מנכ"לים של מפעלים הסתדרותיים לא מצאו
פגם בכך שהם נוסעים במכוניות אמריקאיות מפוארות ,מקבלים משכורות עתק ומעל ומעבר
למקובל במשק וחיים חיי רווחה .לוינסון השתמש במוסדות הביקורת כדי לעקור מן השורש
תופעות כאלה ,ותודות לו נערכה חקירה נגד כמה מנכ"לים ואישים בכירים בהסתדרות.
בעקיפין סייעו לו פעולות אלה לפרוץ קדימה ולממש את תכניות הפיתוח וההרחבה שלו".
פעילותו של לוינסון במחלקה הכלכלית לא יכלה להישאר עלומת שם לזמן רב .יותר מדי
אנשים במשק ידעו על פעילותו ,והמהפכה שחולל הייתה גדולה מכדי שאפשר יהיה
להסתירה מעיני התקשורת .אישים בכירים במשק ההסתדרותי והפרטי ,מנכ"לים של
קונצרנים גדולים ,מנהלי בנקים ואישים פוליטיים נהגו לשחר לפתחו של לוינסון .הם לא טרחו
לבוא לאהרן בקר או לזאב און ,אלא ללוינסון כי איתו ניתן לסגור עניין .אחד מהם היה זליג
לבון ,מנכ"ל שיכון עובדים .חברת השיכון ההסתדרותית עמדה על סף התמוטטות פיננסית
והוא נזעק אל לוינסון כדי שיציל את החברה .הוא עשה זאת רק לאחר שהוכנה תכנית
הבראה וניתנו בטחונות מתאימים .דבר זה לא הפריע ללבון ללחוש על אזנה של המזכירה
תמר שדה" :לוינסון מוכשר כשד אבל גם מסוכן מאוד".
באורח טבעי ניסו עיתונאים שונים לקשור עימו קשר ,לקבל אינפורמציה ,לראיינו .כולם
נתקלו בקיר אטום .מן העיתונים נמנעה אפילו תמונתו של לוינסון .כשצולמו צילומים בוועד
הפועל דאג להתחבא בצל ולא להופיע בתמונה ,וכשפעם השתרבב שמו לידיעה שולית באחד
העיתונים נזף קשות בדובר ההסתדרות ,שמואל סולר .לאחר שהושלמה הכנת הקטלוג של
חברת העובדים ,בו
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השקיע לוינסון שנים רבות של עבודה ,סירב להרשות ששמו יופיע בו בדרך כלשהי .גם
שמותיהם של הכלכלנים שהשתתפו במבצע לא הופיעו .רק שמו של העורך הטכני הופיע
בשער .הכול חשבו שהוא האיש שעשה את העבודה העצומה הזו.
המאמץ הרב שהשקיע לוינסון בעבודה לא מנע ממנו להקדיש זמן רב יחסית למשפחתו.
עבודתו ,אף שראה בה יעוד הממלא את כל ישותו ,לא הסיטה אותו מעולם מחובותיו
המשפחתיות .בראשית שנת  ,5866כשחלה אסף (אסי) במחלת כליות קשה ,ונזקק לניתוח
דחוף ,עזב לוינסון את כל עיסוקיו לשלושה חודשים .הוא הטיס את הבן ללונדון ,וטיפל שם
בכל סידורי הניתוח.
ידיד המשפחה ,ד"ר דן אשכול ,מספר" :יעקב היה רגיש במידה בלתי רגילה למצב
בריאותם של ילדיו .באחד הימים הזעיק אותי לבית החולים כדי שאבדוק את הילד .לאחר
שבדקתי אותו ובחנתי את הצילומים פסקתי שיש צורך בניתוח דחוף ,ולא פסלתי את
האפשרות שהניתוח יבוצע בחו"ל".
ד"ר דוד קמחי ,שטיפל בילד" :אפשר היה אולי לנתח בארץ ,אבל לוינסון חשש שמדובר
בסכנת חיים ולא היה מוכן לקחת גם את הסיכון הקל ביותר".
לוינסון ארגן את הניתוח כמבצע צבאי .הוא הזמין מקום בבית החולים ,דאג להעברת כל
המסמכים ולארגון הטיסה ,ושהה ליד מיטת בנו עד שברור היה שהסכנה חלפה .על המבצע
הזה מספר אסי לוינסון" :הגניבה היחידה שביצע אבי בחייו הייתה זו – הוא גנב אותי מבית
החולים בארץ והטיס אותי ללונדון כדי להציל את חיי".
התקופה בה נעדר לוינסון מהעבודה ומהארץ נוצלה על ידי יריביו כדי לנסות ולהצר את
צעדיו .מזכיר חברת העובדים ,זאב און ,ניסה לעשות זאת בדרכים פרימיטיביות למדי ,בין
היתר פנה לעוזרו הנאמן של לוינסון ,אמנון בר נוי ,והציע לו לעזוב את לוינסון ולעבוד ישירות
עימו .בר נוי דחה את ההצעה בשאט נפש וראה בה ניסיון לתקוע טריז בינו לבין לוינסון.
מאמציהם של און ושל אחרים נכשלו .מעמדו של לוינסון היה חזק מכדי שניתן יהיה לקעקע
אותו .כשחזר ארצה היה המשק נתון בעיצומו של המיתון ,וחברת העובדים נזקקה ללוינסון
יותר מאשר אי פעם.

פרק שבעה עשר

המיתון
"הרוח הרעה המשתוללת בחוצות פגעה בנו .היה זמן
שההסתדרות ידעה את כוח הביקורת העצמית,את הכוח לגלות
נגעים פנימיים בפני כל… כי בטחנו בכוחנו הפנימי ולא
חששנו שמא יתברר שבשמש העבודה בארץ מצויים
גם כתמים".

(פנחס לבון" ,ערכים ותמורות")
כלכלנים חלוקים בדעתם לגבי הסיבות להידרדרותו של המשק למיתון בשנת  .5866יש
הטוענים כי המיתון נכפה על המשק ,בלי קשר לצעדים שתכננה הממשלה .יש הסבורים
שהוא היה מתוכנן והיו לו אף מטרות פוליטיות – יצירת אבטלה מבוקרת .אין מחלוקת על כך
שהגולם קם על יוצרו .השליטה במשק נשמטה מידי הממשלה ,עד שבאה מלחמת ששת
הימים וקטעה את התהליך.
קיימים נתונים ועדויות התומכים או המנוגדים לשתי הגרסאות .מיכאל שלו מהחוג למדע
המדינה בירושלים טוען במחקר שפורסם בשנות השמונים שהמיתון היה מתוכנן והיו לו שתי
סיבות – כלכלית ופוליטית .הסיבה הכלכלית הייתה עליית השכר אל מעבר למה שהמשק
יכול היה לשאת .הסיבה הפוליטית הייתה אובדן השליטה של מפא"י והנהגתה בהסתדרות
ובציבור העובדים .בשנים שקדמו למיתון התפתח תהליך של ירידת השפעתה של
ההסתדרות על ציבור העובדים .ב 5861-הגיע מספר השביתות הפראיות ,שלא קיבלו את
אישורה של ההסתדרות ,לשיעור של  41אחוז מכלל השביתות .באותה שנה גם נערכו
הבחירות להסתדרות ומפא"י ואחדות העבודה קיבלו יחד פחות מ 11-אחוזים מהקולות,
לעומת  43אחוזים בבחירות של
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 .5861לפי גרסה זו נועדה האבטלה לשבור את ההתארגנות העצמית של הפועלים ,לחזק
את שליטת מפא"י ואחדות העבודה בציבור השכירים ולהחזירו לתלם.
הרקע לצמצום השפעת ההסתדרות על ציבור העובדים ,עד כדי סכנת אובדן השליטה ,היה
דווקא השגשוג הכלכלי של סוף שנות החמישים וראשית שנות הששים .התוצר הלאומי של
ישראל עלה בשיעורים מדהימים ,וב 5862-הגיע הגידול ל 55-אחוזים ,מה שהיה אז שיא
עולמי .שגשוג זה היה מלווה בתעסוקה מלאה והפועלים תבעו כמובן את חלקם בעוגה
הלאומית .ההסתדרות הייתה נתונה בקונפליקט של ניגוד אינטרסים :מכאן  -תפקודה כאיגוד
מקצועי ,ומכאן  -האינטרס שלה כמעביד בעל נכסים ושותף לשלטון .האינטרס האחרון גבר,
ובשנים  5862-5863הסכימה ההסתדרות להקפאת השכר במשק .אך ישראל של  5862לא
הייתה דומה לישראל של ראשית שנות החמישים .הפועלים לא קיבלו את הדין ובמקומות
העבודה התארגנו "ועדי פעולה" .אלה הצליחו  -במשא ומתן ,באיומים ובשביתות  -להשיג
תוספות שכר .סקר שערכה ההסתדרות ב 5862-העלה כי בשני שלישים ממקומות העבודה
הגדולים הצליחו ועדי העובדים להשיג תנאי שכר טובים יותר מאלה שהשיגה ההסתדרות.
התהליך הגיע לשיאו ב ,5861-כששכר עובדי השירות הציבורי הועלה בכ 41-אחוזים,
עלייה שהייתה לה השפעה הרסנית על המשק .באותה שנה גם הובסו כאמור מפלגות
הפועלים בבחירות להסתדרות .ראש הממשלה דאז ,לוי אשכול ,התחיל לדבר על "שינוי
הגישה לעבודה" ".שר העבודה ,איש אחדות העבודה יגאל אלון ,הצהיר שמיתון ואבטלה הם
התשובה הבטוחה ביותר להגברת הפריון והיעילות.
במקביל לבעיה הפוליטית הייתה גם בעיה כלכלית אמיתית .עוד בנאום התקציב שנשא ב-
 5864הזהיר פנחס ספיר מפני הירידה בכושר התחרות של ישראל בשוקי העולם ,העלייה
ביבוא והירידה ביצוא .כל אלה הביאו את ישראל בפתח המיתון לגירעון של קרוב לחצי
מיליארד דולר ,והתעוררה סכנה שהוא יגדל תוך זמן קצר למיליארד דולר.
הכול היה בשל אפוא להחלטה על מיתון מכוון שיביא להאטת הפעילות במשק ,לפליטת
עובדים מן השירותים אל תעשיות היצוא ,לירידה בשכר ,ובעקבותיה לירידה בביקושים
וביבוא .לנכונות הפוליטית ליזום מיתון חברה גם מציאות כלכלית שאפשרה אותו ואולי דחפה
אליו .בשלוש השנים שקדמו למיתון הייתה עלו ארצה כ 591-אלף איש .ב 5861-ירד מספר
העולים ל 21,411-וב 5866-ל 51,411-בלבד .הביקוש לדירות ירד וענף הבנייה – שהיה אז
גורם מרכזי במשק – היה נתון במשבר .זלמן חן ,דובר שירות התעסוקה ,שהיה באותה
תקופה המדווח הרשמי של מטה התעסוקה שפעל בראשות שר העבודה יגאל אלון ,טוען:
"על המיתון של  5866לא החליטו .המיתון ההוא פשוט ירד על המשק ,כתוצאה ישירה
ובלבדית מהפסקת הפעילות בענף הבנייה ...לא היה די אפילו בעבודות
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היזומות שהופעלו אז בקצב מוגבר – עד  21אלף מקומות עבודה יזומים ביום – כדי לקלוט
את כל דורשי העבודה שנפלטו מענף הבנייה".
תהיינה הסיבות למיתון אשר תהיינה – החלטה פוליטית ,מציאות כלכלית ,או שילוב בין
השניים – מה שברור הוא שהמיתון "הצליח" יותר מדי .ב 5866-חלה ירידה דרסטית
בהשקעות ,התוצר הלאומי ירד ב 5.6-אחוזים והתוצאה הבלתי נמנעת הייתה אבטלה .גם
כאן יש ויכוח על ממדיה .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה דיברה על מאה אלף מובטלים
ומשרד העבודה טען שיש רק  41אלף .פנחס ספיר טען כי אם המספרים של הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה נכונים ,הרי שהממשלה לא הייתה מחזיקה מעמד אפילו יום אחד.
הוא עצמו התחייב "לקפוץ מהקומה השבעים ושבע".
המספר המדויק איננו חשוב .האווירה ברחוב הייתה קשה ,היו אנשים שממש רעבו ללחם
והשיגו את המעט הדרוש לקיומם באמצעות עבודות דחק משפילות( .החוק לביטוח בפני
אבטלה נחקק רק לאחר מכן ,על סמך ניסיון אותה תקופה) .יחד עם השפל הכלכלי חלה
ירידה במורל הלאומי .בדיחות אשכול על "האחרון שיצא מלוד יכבה את האור ",היו אופייניות
לתקופה .יש הטוענים כי המורל הירוד הזה היה מן הגורמים שהניעו את נאצר להמר על
החדרת כוחותיו לסיני ,הימור שהביא לפריצת מלחמת ששת הימים.
אין ספק שאחד האנשים שדחפו את ספיר לבצע את המיתון היה משה זנבר ,שכיהן
באותה עת כממונה על התקציבים במשרד האוצר ומאוחר יותר היה יועצו הקרוב של שר
האוצר .יש כאלה הטוענים אפילו כי זנבר היה למעשה "אביו הרוחני" של המיתון ,אף כי
מאוחר יותר ,כאשר התבררו ממדי הכישלון ,ניסה להתנער מאחריותו האישית.
כאשר התבקש זנבר להסביר את הרקע למיתון של שנות הששים ,אמר" :הוקמה ועדת
הורביץ ,שרצתה לקבוע הגיון במערכת השכר .הסיסמה שלה הייתה' :שכר שווה לעבודה
שווה '.אבל העניין נכשל לראשונה באוגוסט  .'64היה חמסין ופועלי הניקיון בתל אביב שבתו.
היו ערימות זבל וסרחון ועכברושים בחוץ ,וראש העיר דאז ,מרדכי נמיר ,נכנע להם בניגוד
לסמכויות שהיו לו .אם נותנים תוספות שכר לעובדי הניקיון וקיימת גישה מדעית האומרת:
שכר שווה לעבודה שווה ,היו צריכים לתת לכולם .אז התחילו תביעות .ואלה עפ"י המדע
ואלה עפ"י הכוח .היו המון שביתות ב '64-וב .'61-המיתון היה צריך לפתור את תעסוקת
היתר .לא השכר הוא העיקר .לפני המיתון אנשים עבדו והשקיעו איפה שאפשר היה להרוויח
וזה היה בשוק המקומי .לכן היה צריך לשנות את המשק כדי שירוויחו יותר בייצוא ופחות
בשוק המקומי .המיתון הידרדר עד לאבטלה ,מפני שבניגוד לכל התחזיות שצפו שיבואו 21
אלף עולים חדשים בשנת  ,'66באו מחציתם .המיתון התחיל בענף הבנייה באזורי הפיתוח
המועדפים דווקא מפני שלא באו עולים ולא היה למי לבנות".
לשר האוצר ,פנחס ספיר ,היה יחס אמביוולנטי למיתון .מצד אחד קיווה כי
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יצליח לחולל שינוי במבנה המשק ולהעביר עובדים מן השירותים לייצור .מאידך חשש מפני
הקיפאון ההכרחי לתהליך ,כי האמין שהצמיחה היא סם החיים .בראיונות שנתן לי בסוף ימיו
לקראת כתיבת הביוגרפיה עליו ,אמר ספיר" :מה שכאב לי אז במיוחד הייתה העובדה
שהופסקה הקמתם של פרויקטים חדשים .הייתי מודע היטב למשמעות האמיתית של המיתון
– רבבות מובטלים ,הפסקת הפיתוח וההתפתחות ,הפסקת תהליך צמצום הפער בין רובדי
החברה השונים".
בדיעבד התברר שהמיתון לא השיג את יעדיו המתוכננים ,אם אכן היה תכנון כלשהו.
המיתון לא פגע בסקטור הציבורי אלא דווקא בסקטור הפרטי ,ומספר המועסקים בסקטור
הציבורי עלה על מספר עובדי התעשייה .את הלקח הזה נשא עימו ספיר שנים רבות וגם
יעקב לוינסון הזכיר אותו לא אחת .הם למדו לדעת שהמזור לבעיות המשק איננו טמון במיתון
ובהקפאה אלא בצמיחה והתרחבות .הבעיה העיקרית היא כיצד ניתן לעשות זאת בחברה
המבקשת להעלות את רמת חייה ונוטה לאכול את אמצעי הייצור שלה .בחברת העובדים
ובבנק הפועלים השכיל לוינסון למצוא את הפתרון בדרך של דוגמה אישית לייעול וחסכון
ובעידוד המוטיבציה של העובדים לראות בעבודתם ייעוד ולא מכשיר להשגת רמת חיים
בלבד .ייתכן שרצה להביא עימו לקח זה גם למישור הממלכתי ,אך את זאת לא הספיק
לעשות.
יעקב לוינסון לא עסק בתקופת המיתון בבעיות המקרו של המדינה .מה שהעסיק אותו אז
היו בעיות המיקרו הספציפיות של משק העובדים ,ומבחינה זו היו חילופי הגברי שנערכו
בחברת העובדים בעיצומו של המיתון לברכה .לוינסון היה האדם הנכון במקום הנכון ובזמן
הנכון.
הבעיות שעמדו בפני המשק ההסתדרותי באותה תקופה היו כבעיותיו של כל מפעל – כיצד
לשרוד ולעבור את התקופה הקשה .אך כמפעל השייך לפועלים הוא לא היה חופשי לפעול
כמו המפעלים הפרטיים .אשר ידלין ,שנתמנה אז למזכיר חברת העובדים במקום זאב און,
הסביר את הבעיה" :המיתון פגע בנו באופן לא פחות קשה ,ובתחומים מסוימים אף יותר,
מאשר במפעלים הפרטיים .אבל מפעל הסתדרותי לא יכול היה להרשות לעצמו לנהוג כמו
מפעל פרטי ולצמצם את כוח האדם בהתאם לנסיבות המשתנות".
תקופה של מיתון היא תקופה של האטה בפעילות ,של קשיי נזילות ,וכפועל יוצא :פשיטות
רגל והתמוטטויות .אולם המיתון יכול להיות גם תקופה של הזדמנויות פז .מי שבודק את
השלכות המיתון של  5866יכול למצוא בו את מקורות עושרם של כמה מעשירי המדינה .כל
יזם זריז ,בעל אמצעים נזילים ,יכול היה אז לרכוש בחצי חינם נכסים שערכם האמיר אחר כך
עשרות מונים .כך רכשה חברת כלל מידי איל הבירה ויליאם רובינזון (שהתאבד תשע שנים
מאוחר יותר) שליש ממפעלי הטקסטיל בבית שאן ובנצרת ,וכן את השליטה ב"יאמיקו",
חברת מקרקעין שבבעלותה קרקעות ודירות בקיראון .קבוצת משקיעים פרטיים רכשה
בפרוטות מחברת רסקו הנתונה בקשיים את קולנוע צפון בתל אביב.

רצח אופי

544

אחת מהשלכותיו המאוחרות של המיתון הייתה התמוטטותם של בנקים קטנים ועליית בנק
הפועלים למעמד הבנק השני במדינה .ראשונים התמוטטו בנק פויכטונגר וחברת הבת שלו,
בנק אלרן .לאחר מכן הגיע תורם של בנק קרדיט ,בנק זרובבל ובנק הלוואה וחסכון .פשיטות
הרגל של הבנקים הללו לא היו קשורות במישרין במיתון אלא נגרמו כתוצאת לוואי שלו .הם
התרחבו באורח בלתי מבוקר לתחומים לא בנקאיים ,השקיעו בעסקי מקרקעין ובנייה וכן
במפעלי תעשייה מפוקפקים .הדבר הצליח בשנות הגאות ,5861-5864 ,אך כשבא המיתון
והמשק הצטמק ,הלכו ההשקעות לאיבוד ,ועמן כספי המפקידים והמנהלים .יוסף אפשטיין
ורענן אמיר מבנק פויכטונגר נשלחו לבית הסוהר ,ובנק ישראל פיצה רק בעלי חשבונות עו"ש
עד תקרה מסוימת.
בנק ישראל מכר את סניפי הבנקים פויכטונגר ואלרן בזה אחר זה במכרז לכל המרבה
במחיר .בנק לאומי קנה את מרבית הסניפים והשיג על ידי כך רבבות לקוחות חדשים ,ביניהם
רבים ממקבלי הפיצויים מגרמניה שהחזיקו את כספם בבנק ה"יקי" מתוך אמונה בסולידיות
שלו.
כאשר התמוטטו הבנקים האמורים לא היה עדיין לוינסון איש בנק הפועלים .הוא התמנה
ליו"ר מועצת המנהלים של הבנק רק ב ,5869-אך הוא עקב כמובן אחר האירועים הללו ,כמו
אחר כל אירוע חשוב במשק ,והסיק את המסקנות הנכונות – מה צריך ומה אסור לעשות.
לחבר עוזריו בבנק הביא תמיד את הבנקים המתמוטטים כדוגמה לחוסר זהירות הגורם
להתמוטטות .עם זאת השכיל לעשות מה שלא עשו קודמיו בהנהלת בנק הפועלים והשתלט
על בנקים כושלים אחרים – בנק הלוואה וחסכון על  36סניפיו ובנק זרובבל על  34סניפיו.
ההשתלטות על הבנקים האלה הייתה אחד הגורמים לתנופה שקיבל בנק הפועלים בניווטו
של לוינסון ועלייתו למעמד הבנק השני במדינה.
חמש השנים שבהן עמד יעקב לוינסון בראש המחלקה הכלכלית ,בין  5862ל ,5869-היו
שנים מכריעות בעיצוב דרכו הציבורית .בשנים אלה בנה את תשתית המשק ההסתדרותי
באמצעות אותה מהפכה מנהלית עליה דיבר נפתלי בלומנטל .תשתית זו איפשרה לחברת
העובדים לעבור את המיתון בשלום ואף להתחזק .היא איפשרה ללוינסון עצמו לעבור באורח
טבעי לבנק הפועלים ולחלוש משם על האימפריה הענקית ,שבמידה רבה ראה אותה – בצדק
או שלא בצדק – כיציר כפיו .חמש השנים הללו היו גם פרק הזמן בו נקבע מעמדו של לוינסון
כאחד מאנשי הצמרת הכלכלית והפוליטית של המדינה.
הארי שבחבורה היה כמובן פנחס ספיר ,שר האוצר שהמשק כולו היה מונח בפנקסו הקטן,
ואשר בהבל פיו יכול היה להקים מפעלים או לחסלם.
המפגש בין יעקב לוינסון לפנחס ספיר באותה תקופה מרתק ביותר .זהו מפגש בין שני
אנשים דומים מאוד ,אך שונים מאוד .שני אנשים שחתרו להשגת אותה מטרה לכאורה ,אך
היו להם אינטרסים מנוגדים.
פנחס ספיר הכיר את לוינסון עוד מראשית שנות הששים .לוינסון טיפל אז
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בתכנית הכספית של חברת העובדים ,שספיר היה כמובן השושבין הראשי שלה .ספיר,
כמוהו כלוינסון ,היה בעל עין חדה לאיתור כישרונות חדשים וייחס חשיבות עליונה למציאת
אנשים מתאימים לתפקידים המתאימים .שמעו של לוינסון הגיע אליו עוד לפני שהיו ביניהם
קשרי עבודה הדוקים .אישים שונים במשק ההסתדרותי סיפרו לו על ה"מטאור" שזרח בשמי
ההסתדרות .נראה שהיחסים ביניהם עברו כמה שלבים .בשלב הראשון רצה ספיר כנראה
לספח את לוינסון למחנה "נערי ספיר" ,אותם כלכלנים מבריקים שבהם מילא את מסדרונות
האוצר ואשר הטביעו את חותמתם על כלכלת המדינה .במרוצת הזמן גילה ככל הנראה
שלוינסון קורץ מחומר אחר .הוא לא היה בנוי להיות נערו של מישהו ,אישיותו הייתה
דומיננטית מכדי שתוכל לקבל מרות .או אז תלה ספיר תקוות רבות בלוינסון כמשקל נגד
לרפ"י .לוינסון בעל הרקע הפועלי והתודעה האידיאולוגית נראה כתשובה ההולמת של
הצמרת הותיקה מול צעירי רפ"י ,משמעון פרס ועד משה דיין ,שדרכו על יבלות דור הנפילים
ורצו לסלקו מן השלטון .בשלב מאוחר יותר התאכזב כנראה ספיר מלוינסון כמנהיג בעל
פוטנציאל פוליטי ,אחרי שהלה סירב לקפוץ למים למרות שנפרש שטיח לרגליו .ספיר ידע
היטב כי יקשה עליו למצוא "תחליף" מתאים.
השלבים הראשונים ביחסו של ספיר ללוינסון יש בהם כדי להסביר את העדויות השונות
והסותרות שבפי אנשים שונים על היחסים בין השניים .בריאיון לספרי הביוגרפי עליו אמר לי
ספיר על לוינסון (שהיה אז יו"ר הנהלת בנק הפועלים)" :הוא אחד הצעירים המבטיחים
במדינה .הוא קורץ מחומר של מנהיגים פוליטיים .יש לו כריזמה והוא סוחף אחריו אנשים .אך
יש לי ספקות אם הוא יקפוץ בסופו של דבר לחיים הפוליטיים .הוא לא סובל אנשים קטנים,
ואין לו סבלנות לעצלנים חסרי מעש ולעסקנים קטנים".
ועוד מספרים כמה ממקורביו של ספיר:
דוד קלדרון (כיום יו"ר הבנק לחקלאות ובעבר עסקן בכיר וממושכי החוטים במפא"י)" :ספיר
מאוד העריך את יעקב לוינסון ורצה שהוא יכיר בו כאב רוחני ופוליטי .ספיר אהב אצלו את
חדות המחשבה ואת אופקיו הרחבים .היו ביניהם גם זעזועים והתנגשויות ,אך אלה תמיד
נגמרו בשלום".
ארנון גפני (לשעבר נגיד בנק ישראל ,שהיה מקורב לספיר בתקופה שעבד באוצר)" :יש לי
הרגשה שספיר אפילו פחד ממנו .עקבתי אחרי שניהם בשורה של ישיבות וראיתי את
התנהגותו של ספיר .אני חושב שספיר פחד רק משני אנשים – מגולדה ומיעקב לוינסון".
יהודה גיל (אחד האנשים המקורבים ביותר לספיר)" :ספיר העריך את יכולת הביצוע של
לוינסון .היא כל כך בלטה על רקע הסחבת וחוסר היעילות של הביורוקרטיה הציבורית,
שספיר לא יכול היה שלא להעריץ זאת .הוא היה אחד האנשים הקרובים אליו ביותר".
ח"כ יוסי שריד (בן טיפוחיו של ספיר)" :ספיר אמר לי פעם' :יעקב לוינסון
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הוא תופעה מיוחדת במינה .או שיגמור כראש ממשלה או שיסיים את חייו בבית משוגעים או
בבית סוהר'".
בלה קרני (מזכירתו הנאמנה ואשת סודו של ספיר משך שנים)" :מעולם לא שמעתי מספיר
מילה רעה עליו .הוא אהב אותו אהבת נפש".
עמוס ספיר (הבן שלמד כלכלה עם לוינסון)" :הוא היה בא ונכנס לביתנו באורח חופשי.
תמיד היה אורח רצוי אצל אבא".
עדותו של איש העסקים האמריקאי לארי וינברג ,מראשי אמפל ודמות בולטת בהנהגה
הציונית בארצות הברית מאלפת ביותר" :באחד מביקורי בארץ באמצע שנות הששים ,הציע
לי ספיר להיפגש עם לוינסון ,שהיה לדבריו צעיר מיוחד במינו בעל ראש מבריק ויכולת ביצוע
ברמה בינלאומית .נפגשנו באחד המלונות .לוינסון כבש אותי מהרגע הראשון .ראיתי לפני
אדם צעיר בעל יכולת חשיבה אנליטית ולהט פנימי .במהלך השיחה הבנתי שהוא נועד
לגדולות ומאז לא חדלתי להתעניין בו ובהתקדמותו .שליטתו באנגלית הייתה אז בינונית
למדי ,אבל טובה פי כמה מזו של ספיר".
למרות יחסי ההערכה ההדדיים ששררו בין לוינסון וספיר ,בתקופת המיתון לא ניגנו השניים
אותה מנגינה .ספיר ולוינסון היו בעלי השקפות דומות לגבי הדרך לשיקום המשק .ספיר,
כמוהו כלוינסון ,ייחס חשיבות מרכזית להשקעות ועשה לילות כימים כדי להביא עוד ועוד
משקיעים לארץ .אך ספיר ראה לנגד עיניו את האינטרס הממלכתי ,ולוינסון דאג באותה
תקופה למשק ההסתדרותי .תביעותיו של ספיר לא היו לרוחו של לוינסון – הן בתחום הראייה
הכלכלית הטהורה והן בתחום האידיאולוגי .לדוגמה :ספיר לחץ על הקיבוצים לקלוט
מובטלים .לוינסון התנגד לכך ,הן מסיבות אידיאולוגיות והן משום שידע מניסיונו מה עלולה
להיות משמעות הדבר לגבי הקיבוצים( .העתיד הוכיח שלוינסון צדק .קליטת עובדים שכירים
בתקופת המיתון הפכה לקלקלה חברתית ,ממנה לא נפטרו עד היום) .ספיר גם לחץ
להתקשרויות רחבות ככל האפשר בין המפעלים ההסתדרותיים והקיבוציים לבין ההון
והיוזמה הפרטיים .דבר זה היה בניגוד לרוחו של לוינסון אשר האמין בשיתוף פעולה מבוקר.
על רקע זה היו גם התנגשויות רבות בין לוינסון לבין מזכיר חברת העובדים באותה תקופה,
אשר ידלין .פרשת היחסים בין השניים מיוחדת במינה ויש בה כדי לשפוך אור על כמה מן
האירועים שהסעירו את התקופה.
לכאורה היה דמיון רב בין לוינסון לבין ידלין .השניים היו בעלי רקע זהה כמעט – פעילות
בתנועת נוער ,חברות בקיבוץ (ידלין היה חבר חמדיה) ,עליה מטאורית לצמרת הכלכלית של
המדינה וכושר ניהול וארגון.
אך כאן מסתיים הדמיון .השוני בין השניים מתחיל בתחום האידיאולוגי ונמשך בתחום
האופי והיחס לחיים .לוינסון נשאר עד יומו האחרון סוציאליסט בנשמתו .גם כשהתגורר
במלונות פאר וחי חיים המתחייבים ממעמדו כמנהל בנק אדיר ,לא שכח לרגע את כור
מחצבתו .יתר על כן :הוא לא ראה כל טעם
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בפעילותו הכלכלית ללא המניע האידיאולוגי שעמד מאחריה .רבים התפלאו כיצד זה לוינסון
איננו נוטש .בשלב זה או אחר של המאבקים שהיו לו ,עובר לנהל חברה פרטית או מקבל
אחת מעשרות המשרות שהמתינו לו .הוא יכול היה להיות עשיר ,בעל עמדת כוח ,מפורסם,
אך הוא לא רצה בכל אלה .הרעיון של משק הפועלים בער כאש בעצמותיו ,ומבחינה זו לא
השתנה מאז ימי ראש הנקרה .כאשר דובר בו כמועמד לשר אוצר והוא גילה את תוכניותיו
בנאום שנשא בפני ועידת מפלגת העבודה ,נדהמו רבים" .ספיר עם מחשב" כינה אותו אז
העורך הכלכלי של "הארץ" ,אברהם שויצר .מדבריו של לוינסון התברר שהוא מבקש לחזור
למשק מתוכנן ומבוקר שבו הכול נתון לשליטה ולפיקוח ,אלא שבמקום הפנקס השחור הקטן
של ספיר יבוא המחשב של לוינסון .מתוך התפיסה האידיאולוגית נבעה גם מערכת
ההתיחסות לאנשים .בעיני לוינסון היה הכול כפוף למטרה העיקרית ,ועל מזבח המטרה הזו
הקריב לא מעט יחסי אנוש ,כשהוא תובע מעצמו ומזולתו עבודה ומאמץ עד אובדן החושים.
שונה בתכלית היה אשר ידלין .השוני התחיל בעמדה האידיאולוגית .ידלין עבר במרוצת
השנים תמורה אידיאולוגית חריפה ופיתח עמדות שהן כמעט סופר קפיטליסטיות בכל הנוגע
לדרך שבה יש לנהל את המשק הציבורי והממלכתי .ידלין גם ידע ליהנות ממנעמי מעמדו,
החל בנסיעות ללאס וגאס וכלה בסתם "חיים טובים" בארץ ובחו"ל .ידלין היה איש רעים
להתרועע ,אדם שעתותיו בידיו ,שיש לו זמן לתיאטרון ולקולנוע ,לבילוי עם נשים ולהנאות
העולם הזה .הדבר השתקף ביחסו לאנשים שעבדו עימו ולמשק שהיה מופקד בידיו .ידלין
הגוץ קינא גם בהופעתו החיצונית הנאה והמרשימה של לוינסון וגם בכושר עמידתו .תקופה
מסוימת ניסה לחקותו כאשר עבד אף הוא עמוק אל תוך הלילה ,אך זאת לאחר שנח בסתר
בשעות הצהריים.
בתקופה בה עמד לוינסון בראש המחלקה הכלכלית היה ידלין ממונה עליו פורמלית .נוכח
ניגודי האופי וההשקפות שבין שני האישים ,ההתנגשויות היו בלתי נמנעות ,בכל תחום כמעט
– החל באופן הבחירה של מנהלים חדשים וכלה בבחירת שותפים למפעלים ההסתדרותיים.
ידלין טיפח מנהלים יוצאי צה"ל ולוינסון לא התלהב מההילה של בעלי הדרגות .ידלין חתר
לשיתוף הון פרטי ,לעתים ללא בקרה מוקדמת ,במשק ההסתדרותי ,ולוינסון התנגד לכך.
בפועל הצליח לוינסון לעקוף את ידלין בדרכים שונות .עובדה זו מסתיר ידלין בספרו ,כשהוא
מעדיף ליחס לעצמו חלק נכבד מהישגיו של לוינסון .אך נוכח ניגודי האופי הללו "הפיצוץ" חייב
היה לבוא ,וכאשר נעצר ידלין כחשוד בקבלת שוחד ,היה משוכנע שידו של לוינסון בדבר.
על יחסו ללוינסון אמר ידלין בריאיון ל"מוניטין" שפורסם אחרי ההתאבדות" :הייתי קרוב
אליו עוד מזמן שבא עם סנדלים מראש הנקרה .אני מכיר אותו עוד מימי התנועה .כשאני
מנתח לעצמי אני מבדיל בין תקופות שונות .בתחילת העבודה שלו היה מנהל המחלקה
הכלכלית של חברת העובדים .הוא היה
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מטאור בתחום הכלכלה האופרטיבית ,בעל כישרונות ותרומה מרבית לקידום חברת
העובדים .אחר כך בבנק הפועלים ,גם שם תרם .אבל תמיד הייתה בו מוזרות ויצר שלטון
ללא מיצרים .אם תשאל אותי מהי התכונה הדומיננטית שהביאה אותו לכל הדברים האלה -
זה היה יצר השלטון שהיה לו .היה לו פחד נורא מביקורת ,מאיזושהי ביקורת .ושני הדברים
האלה לא הולכים עם משק ציבורי .כששמעתי את הנאום שלו בועידת המפלגה ,לא ידעתי
איפה אני חי .האיש שכל מה שהניע אותו זה לברוח מפיקוח ציבורי ,ולברוח מאיזושהי
ביקורת ,ולשלוט בעצמו באופן אישי ,הוא נואם את הנאום הכי גדול על סוציאליזם במשק
הציבורי וכולם בולעים את זה ,וכולם אוכלים את זה"...
ידלין היה משוכנע ,והוא משוכנע עד היום ,שלוינסון הוא ששלח אליו את העיתונאי יגאל
לביב ,שתלונתו הביאה כזכור למעצרו של ידלין והפללתו .באותו ריאיון ב"מוניטין" אמר ידלין:
"דבר אחד אני יודע :שאם לוינסון היה רוצה הוא היה מוריד את יגאל לביב ממני ,כמו שהוא
הוריד אותו ממי שהוא רצה או לא רצה .כמו שהיה אצל אברהם עופר .בזה אין לי ספק".
(עופר ,חבר משק חמדיה לשעבר היה ידידו הקרוב של ידלין .בתקופה שבה כיהן כמנכ"ל
שיכון עובדים הפכו השניים לבני ברית פוליטיים וראו בלוינסון מתחרה).
ההנחה שלוינסון הוא שהפעיל את יגאל לביב – הן כנגד ידלין והן כנגד שר השיכון אברהם
עופר שהתאבד – קנתה לה אחיזה במרוצת השנים ,וגם עורך "העולם הזה" אורי אבנרי
אימץ אותה ונתן לה פומבי בריאיון ברדיו .על כך הגיב יגאל לביב" :אין שחר לדברי אורי
אבנרי ...כל החומר שנחקר ופורסם בפרשות אלה נחקר ונכתב רק על ידי .המנוח לוינסון כלל
לא ידע על הפרסומים עד שקרא אותם ולאחר מכן עשה מאמצים להפסיקם".
לוינסון עצמו אמר לי בשעתו" :הכרתי את לביב בעת עבודתי במחלקה הכלכלית של
ההסתדרות וקיימתי איתו קשרים מקצועיים מסוג אלה שקיימתי עם כמה עיתונאים אחרים.
באותה תקופה הוא נראה לי כצעיר נמרץ בעל דעות פוליטיות שמאליות שפיתח משטמה
כלפי בעלי הון .מעודי לא הצעתי לו דבר חומרי זה או אחר .כאשר עברתי לבנק הצטננו
היחסים בינינו ולא ראיתי אותו .היה ידוע לי שהוא מקיים קשרים הדוקים עם אפרים ריינר.
שניהם באו ממשק גן שמואל .לא אחת פניתי אל ריינר בבקשה שיוריד אותו ממני ולא יספר
בראש חוצות כאילו יש לו גישה חופשית אלי .העובדה שהוא כתב במרוצת השנים דברים
חריפים נגד אישים שונים במדינה ,ביניהם רכטר ,ידלין ,עופר ורבינוביץ ,גרמה לי נזק רב .היו
רבים שסברו בטעות כי אני מכוון אותו .מעולם לא כתב מלה רעה עלי או על ריינר ועובדה זו
היתה בעוכרינו".
גרסה זו של לוינסון תואמת פחות או יותר את דבריו של לביב עצמו ,כפי שפורסמו
ב"מוניטין" בתגובה על הריאיון עם ידלין .וכך כתב לביב" :את יעקב לוינסון הכרתי עת כיסיתי
את ההסתדרות כעיתונאי והוא היה מנהל המחלקה הכלכלית של חברת העובדים .יחד עם דן
מרגלית עליתי על פרשת השחיתות
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במפעל שנקרא אז "סיגריות לוד" .לוינסון ,שעמל על הצלת המפעל ,השקיע זמן רב כדי
לשכנע את מרגלית ואותי לחכות עם הפרסום עד שיצליח להשלים את מכירת המפעל
לקונצרן דובק ולהבטיח את העובדים .הדחייה לא פגעה בפרסומים בעיתונות .מאז היו לי
מגעים עם לוינסון לעתים קרובות ,כאשר הם עסקו בעיקר בהתנגשות המתמדת בין רצוני
לפרסם דברים לבין רצונו לטפח את האינטרסים של חברת העובדים .בחלק ניכר ממקרים
אלה מילא אשר ידלין תפקיד שלילי ופעל בניגוד לאינטרסים של חברת העובדים עליה
הופקד".
"שתי דוגמאות בולטות .מפעל ליבר נקלע לקשיים והוסכם בין בעלי המפעל לבין בנימין
גיבלי מנכ"ל "כור מזון" כי כור תרכוש את המפעל .מרק מושביץ ,יו"ר עלית ,חש אל אשר
ידלין ,שישב יחד עימו בהנהלת מוסדות שונים ,כמו החברה לישראל ,ותוך נסיעה משותפת
ללונדון שכנע את ידלין להטיל וטו על העסקה .ליבר נמכר לעלית ...לוינסון רתח על המעשה
אך נבצר ממנו לעשות דבר שכן ספיר תמך בידלין .אולם הוא נקם בעלית .הוא הדליף לי את
הדו"ח של החברה למימון תעשיות על עלית .הדו"ח פורסם במלואו על יותר מעמוד שלם
ב"הארץ" ועשה רעש אדיר בגלל שחשף לראשונה את ריווחי העתק של המונופול".
"שנים לאחר מכן התחיל לוינסון במאמצים להקנות לחברת העובדים שליטה על חברת
דלק .חלק מן המניות היו בידי חברות חצי הסתדרותיות שנשלטו על ידי אשר ידלין .ללוינסון
נודע כי ידלין הסכים למכור את המניות לאחד הבנקים שכבר החזיק חלק באותה חברה ,ואם
יקנה את המניות ירכוש לעצמו שליטה .הוא הדליף לי מידע על טובות הנאה שקיבל ידלין
מחברות של אותו בנק .לא ידעתי אז מה מסתתר מאחורי ההדלפה ,התייחסתי אליה כאל
סיפור עיתונאי .בדקתיו ,אימתתי אותו ופרסמתי .נראה כי הרמז הובן לידלין ,שביטל את
המכירה והעביר את המניות לחברות של ההסתדרות .זמן רב לאחר מכן סיפר לי לוינסון את
הסיפור כולו .היו עוד מקרים .בכולם פעל לוינסון רק למען האינטרסים של חברת העובדים".
דבריהם של לוינסון ולביב חופפים פחות או יותר ,וניתן ללמוד מהם כי לוינסון אכן עשה
שימוש בלביב ,וגם בעיתונאים אחרים ,בתקופה בה עמד בראש המחלקה הכלכלית כדי
להשיג את יעדיו – גם כנגד האיש הממונה עליו .ההאשמות שמשמיע לביב נגד ידלין בפרשת
עלית ובפרשת דלק הן חמורות ביותר ,ויש בהן כדי להסביר את האיבה ששררה בין לוינסון
לבין ידלין.
אישור עקיף לדברי לוינסון ולביב קיבלתי ממזכ"ל ההסתדרות באותה תקופה אהרון בקר.
אמר בקר" :כשהחל המיתון היינו מלאי דאגות ,לא רק בשל האבטלה ההמונית ,אלא בשל
הסכנה שאיימה על משק העובדים שנמצא אז בעיצומו של תהליך שיקום ופיתוח .צריך לזכור
שכמזכיר ההסתדרות כיהנתי גם כיו"ר חברת העובדים ויו"ר קרן ההשקעות .האצלתי את כל
סמכויותי ליעקב לוינסון כי
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סמכתי עליו בעיניים עצומות .הוא צורף למינהלה של חברת העובדים ועד מהרה היה לדמות
מרכזית בה .למעשה היו שלושה בעלי זכות חתימה – אשר ידלין שהיה מזכיר חברת
העובדים; יהושע לוי שהיה גזבר ההסתדרות ויעקב לוינסון .אני סמכתי עליו יותר מאשר על
השניים האחרים .בטחתי בו וידעתי שגם אם השניים ישגו הוא יתקן את שגיאותיהם .כל עוד
שהוא היה בתפקיד הייתי שקט .הוא היה בוחן את המצב באורח שוטף ,סוקר בפנינו את
העובדות לאשורן והחזיק יד על הדופק .באותם הימים גיליתי את תכונותיו שהביאו אותו
לצמרת – דבקות במטרה ,הזדהות מוחלטת עם התפקיד ,קפדנות ודיסקרטיות .חדרו היה
ממוקם מול חדרי בקומה החמישית והוא היה נכנס אלי לעתים מזומנות לשיחות .לא היה לו
כל עניין לערב את ידלין בכל דבר ואני עודדתי אותו בכיוון זה .אני נזכר שבאחת משיחותינו
אמרתי לו ,ספק ברצינות' :בשל חשדנותך אתה עלול למנוע מעצמך מידע הנמצא ברשותך'.
אם הצלחנו לעבור את המיתון בשלום  -היה זה במידה רבה בזכותו".
ואכן המשק ההסתדרותי עבר את המיתון בשלום ויותר מזה .בדו"ח שהוכן במחלקה
הכלכלית של ההסתדרות לקראת סיום תפקידו של לוינסון כמנהל המחלקה נאמר כי רוב
הקונצרנים והמפעלים ההסתדרותיים מסיימים את שנת התקציב  68-69ברווחים .ב5869-
הסתכמו ההשקעות במשק ההסתדרותי ב 531מיליון לירות ,מספר המועסקים בתעשייה
עלה מ 24-אלף ב 5864-ל 45-אלף ,היקף המכירות של התעשייה ההסתדרותית הגיע
לכשני מיליארד דולר והיצוא הגיע ליותר מרבע מיליארד דולר.
תקצר היריעה מלפרט את הדרך שעשה לוינסון עד שהביא את חברת העובדים למצב בו
נמצאה כשעזב אותה .ראשיתה של הדרך בהכנת התשתית התכנונית ,הניהולית והכספית,
המשכה בהעמקת הבדיקה לפרטי הפרטים בכל מפעל ,באיחוד מסגרות ,בחיסול מפעלים
כושלים ובעידוד המצליחים והיעילים – וכל זאת כשבאמצע המהלך בא המיתון כחטף ומאיים
למוטט את המפעל באמצע בנייתו.

פרק שמונה עשר

הבנקאי
"בנק הפועלים אינו דואג ליחיד השואף לעלות על חבריו במשקו
הכלכלי האישי .בנק הפועלים הוא מוסד כספי של מעמד הפועלים,
ומטרתו לשאת את האינטרסים של מעמד הפועלים כולו…
לכבוש עמדות חדשות ,למצוא ולייצר מקומות עבודה נוספים…
אולם יש לציין שבנק הפועלים איננו סתם מוסד פועלים ,אלא
הוא בנק ,המקפיד מאוד בשמירה על עקרונות הבנקאות… כי רק
בדרך זו יוכל הבנק להתפתח ולהוות כוח כלכלי רציני".

(ברל כצנלסון)4590 ,
באחד הראיונות הנדירים שלו לעיתונות ,שנתן בשנת  ,5844אמר יעקב לוינסון כי מעולם לא
שאף להיות בנקאי .הוא קיבל את תפקיד יו"ר הנהלת בנק הפועלים ,כך סיפר ,לאחר שלחצו
עליו משך שנה וחצי" .הייתי בטוח" התוודה לוינסון" ,שהעבודה בבנק משעממת .חשבתי
שמנהל בנק בא בבוקר למשרד ,חותם על כמה הלוואות ,מנהל כמה שיחות טלפון – וזה
הכול .לא רציתי בזה".
לוינסון באמת לא חתר לתפקיד ,אולי מפני שלא עמד על חשיבותו .אפשר גם לומר כי
התפקיד של מנהל בנק הפועלים לא היה חשוב כל כך ,כל עוד לא גילה לוינסון מה אפשר
לעשות בתפקיד הזה .מה שברור הוא שלוינסון הגיע לעמדה הזו בשל צירוף מקרים.
באחד בנובמבר  5869סיים אברהם זברסקי את תפקידו כמנהל כללי משותף של בנק
הפועלים .זברסקי ,שהיה אז בן  ,45נמנה עם הגוורדיה הותיקה של מנהלים במשק
ההסתדרותי – אנשים עם הרבה חזון ,הרבה רצון טוב ,אך עם מעט יכולת להסתגל לתמורות
הזמנים.
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בנק הפועלים הוקם ב ,5835-שנה לאחר הקמת ההסתדרות ,במטרה לשמש מכשיר כספי
למפעלים של תנועת הפועלים .הבנק ידע תקופות של עליות ומורדות ,ומילא תפקיד חשוב
במיוחד בשנת  ,5839כאשר הציל את סולל-בונה מהתמוטטות ,בעזרת הלוואה של 1111
לירות ארצישראליות – סכום עתק באותם ימים .אך בנק הפועלים לא צעד עם הזמן ,וכאשר
הפכו בנק לאומי ובנק דיסקונט לאימפריות גדולות ,הוא היה שקוע בתרדמה עמוקה .הבנקים
האחרים היו לסופרמרקטים מבריקים ואילו בנק הפועלים נשאר עם מנטליות של צרכנייה
קטנה .מאמצי ההרחבה שלו הופנו בעיקר לכיוון של מיזוג עם אגודות אשראי ,ועד  5862לא
היה לבנק אפילו סניף עצמאי בירושלים ,זאת מפני ש"קופת מלווה" המקומית התעקשה
לשמור על עצמאותה.
הרעה החולה של בנק הפועלים הייתה המבנה הארגוני שלו .תקופה ממושכת הייתה לבנק
הנהלה קולקטיבית ,תחילה של ארבעה ,ולאחר מכן של שישה מנהלים .כל אחד מן המנהלים
ייצג קבוצת לחץ פוליטית-כלכלית – אחדות העבודה ,איחוד הקבוצות והקיבוצים ,הקיבוץ
הארצי של השומר הצעיר .זברסקי היה אמנם יו"ר הנהלה ויו"ר מועצת המנהלים ,אך בפועל
הוא היה לא יותר מאשר ראשון בין שווים .זברסקי בן ה 45-היווה גם דוגמה אישית רעה
לשכבה שלמה של מנהלים שהגיעו לגיל הפרישה וסירבו לפנות את מקומותיהם לצעירים
מוכשרים מהם .הבנק לא נוהל מעולם ברוח דבריו של ברל כצנלסון :הוא לא הקפיד לשמור
הל עקרונות הבנקאות ,ולא פעם דאג ליחיד ולרווחתו האישית ,על חשבון הבנק ועל חשבון
מעמד הפועלים שאותו הוא נועד לשרת.
לאור כל אלה ניתן להבין מדוע לא ראה לוינסון את תפקיד יו"ר הנהלת בנק הפועלים
כתפקיד מפתה ומושך .לאחר שמונה שנות פעילות במחלקה הכלכלית ,לוינסון מיצה את
התפקיד וחיפש אתגרים חדשים .אבל אל מול קרנות השפע שעמדו לרשות המחלקה
הכלכלית נראה בנק הפועלים כחנות מכולת עלובה .התפקיד שהוצע לו לא רק שלא נראה
מושך ומפתה – בגלל מושגיו הקלושים על מהותה של הבנקאות – אלא שהייתה בו גם מעין
ירידה במעמד .בכל זאת קיבל לבסוף לוינסון את הדין ונכנס לתפקיד.
בחודש אוגוסט  ,5869כחודשיים לפני שלוינסון התמנה לתפקידו בבנק הפועלים,
התפטרה גולדה מאיר מתפקידה כמזכירת מפלגת העבודה ,ובמקומה נבחר פנחס ספיר.
ספיר ויתר על תיק האוצר (לטובת שר התעשייה והמסחר זאב שרף) וקיבל את תפקיד מזכיר
המפלגה ,משום שראה בו את מוקד הכוח החשוב באותה תקופה .החשיבות שספיר ייחס
לתפקיד זה נבעה מן העובדה שלאחר מלחמת ששת הימים ושובה של רפ"י הביתה ,ראתה
הצמרת הוותיקה סכנה למעמדה .החשש היה שרפ"י תצליח לעשות מבפנים מה שלא
הצליחה לעשות מבחוץ ,ותשתלט על המערך .ספיר ביקש אז למנות את לוינסון ליועצו
הכלכלי ,להכניס אותו בדרך זו לפעילות פוליטית ,ולטפחו ככוכב צעיר ועולה אל מול
תככנותם של אנשי רפ"י.
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המועמד הטבעי לתפקיד מנהל הבנק במקום זברסקי הפורש ,היה אז חבר הנהלת הבנק,
מנחם ים שחור .אך מועמדותו ירדה מן הפרק בשל הסתבכותו ב"פרשת הפרדסים" .הייתה
זו הראשונה בשרשרת פרשיות שחיתות ,שהכפישו את מפלגת השלטון ,עד לפרשה הגדולה
מכולן ,פרשת ידלין ,שהייתה בין הגורמים האחרונים לירידת מפלגת העבודה מן השלטון
בשנת .5844
"פרשת הפרדסים" החלה להיחשף כשנה קודם לכן ,ובמהלך החקירה נתגלה כי כספי קרן
תגמולים של חברת "יכין חק"ל" (חברה לעיבוד פרדסים בבעלות ההסתדרות והסוכנות)
שי משו להשקעה בחברות לעיבוד פרדסים שבעליהן היו חמישה מראשי המוסדות המשקיים
של ההסתדרות .הנושא נמסר לבדיקת המוסד לביקורת ,שקבע בין היתר" :ד"ר שלמה רעיף
מנהל 'גמול' ומנחם ים שחור ,חבר הנהלת בנק הפועלים ,ניצלו את מעמדם כמנהלי מוסדות
כספיים מרכזיים בהסתדרות להשגת פריבילגיות אישיות לעצמם ,פריבילגיות בעלות אופי
חומרי מובהק".
בעקבות ממצאי המוסד לביקורת החליטה הוועדה המרכזת של ההסתדרות לפטר את
רעיף וים שחור ועוד שלושה עובדים בכירים :יהודה נזר ,מנהל חברת זרובבל; משה שמואלי,
ששימש פקיד בכיר במנגנון הכספי של חברת יכין ואת מנהל החשבונות הראשי של "יכין
חק"ל" ,איסר פיקרסקי .כן "שוחררה" מעבודתה קלרה רונגיל ,עובדת בכירה ביכין.
יעקב לוינסון היה מן הבודדים שבאו אל ביתו של ד"ר רעיף כדי לעודדו בשעותיו הקשות.
כעבור זמן קצר הסתלק לעולמו שבע מרורים.
מנחם ים שחור ,כיום איש עסקים פרטי אומר" :לא היו לי כל טענות אישיות כלפיו .חלה,
אמנם ,התרחקות חברתית בין המשפחות אחרי שפרשתי מהמערכת ההסתדרותית אולם
נשארו בקשרי ידידות .כאשר פניתי אליו בהזדמנויות שונות לא השיב את פני ריקם".
ירידת מועמדותו של ים שחור העמידה את צמרת מפא"י בפני דילמה רצינית .הבעיה
הייתה לא רק למצוא אדם מתאים שיעמיד את הבנק הכושל על רגליו ,אלא גם למנוע את
מינויו של אדם הנמנה עם אחת החטיבות היריבות ,אחדות העבודה או רפ"י .שניים מן
המועמדים שהוכרזו אז לתפקיד ,דוד כוכב ואשר הלפרין ,נחשבו לאנשי רפ"י .הבחירה נפלה
אפוא על יעקב לוינסון ,הן כאדם שהוכיח את כישוריו הפיננסיים ,והן כמי שנחשב נאמן
לדרכה הפוליטית של הצמרת הוותיקה.
על נסיבות בחירתו של לוינסון לתפקיד מספר אשר ידלין ,כי זומנה ישיבה בהשתתות
ספיר ,מזכיר ההסתדרות אהרון בקר ,המנהל הפורש אברהם זברסקי וידלין עצמו .הועלה
שמו של לוינסון ,שהיה אז בן  26בלבד ,ואיש לא התנגד .לאחר מכן ,כך מספר ידלין ,נועדו
עם לוינסון ,הוא לא מהר להשיב בחיוב והתנה את קבלת התפקיד בכך ש"קרן ההשקעות"
תהיה בשליטת בנק הפועלים .ידלין התנגד אך לוינסון הציג זאת כתנאי בל יעבור ותביעתו
נתקבלה.
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בתביעתו של לוינסון צידד מזכיר ההסתדרות אהרון בקר .ידלין טוען כי בקר שאף להיות יו"ר
מועצת המנהלים של בנק הפועלים ,לאחר פרישתו מתפקיד מזכיר ההסתדרות ,והיה
משוכנע כי בתמיכתו בלוינסון יזכה בתפקיד .אך לדברי ידלין אמר לו לוינסון" :אני אעזוב את
הבנק ברגע שהוא יכנס( ".יו"ר ההנהלה הוא התפקיד הביצועי של מנהל הבנק .יו"ר מועצת
המנהלים הוא תואר ייצוגי .זברסקי מילא את שני התפקידים).
על מינויו של לוינסון סיפר לי אהרון בקר את גרסתו" :עסקת הפרדסים קפצה עלינו זמן
קצר לפני שעמדנו לבצע חילופי גברי בבנק הפועלים .אברהם זברסקי ,ששימש יו"ר הנהלת
הבנק ויו"ר מועצת המנהלים ,פנה אלי כמה וכמה פעמים בבקשה לפרוש .הוא חש עצמו זקן
וחולה ,ואמר לי שמוכרחים לחפש לו מחליף .המועמד הטבעי לתפקיד היה מנחם ים שחור,
שנחשב לכוכב בבנק ,למרות גילו הצעיר .אלא שעוד לפני שהתבצעו החילופין אירעה עסקת
הפרדסים .התייחסנו לעניין במלוא החומרה .באותה תקופה הייתה ועדת הביקורת מורכבת
מאנשי מצפון ומוסר .נמנו עליה אהרון ציזלינג וישראל גורי וכמזכירה שימש צבי בן שושן.
בנוסף לבדיקת הוועדה פניתי ליעקב לוינסון באורח סודי ,וביקשתי ממנו לבדוק את הפרטים,
מאחר שהנושא כבר עלה בכנסת ועורר ביקורת ציבורית נוקבת .יעקב הכין לי דו"ח כתוב,
שהבהיר את המצב לאשורו .בינתיים קיבלתי גם את דו"ח ועדת הביקורת ונקבעה ישיבה
מיוחדת של הוועדה המרכזת .עוד לפני כינוס הוועדה ביקשתי מים שחור שיגיש לי את
התפטרותו והוא עשה זאת ללא אומר .יעקב לא המליץ לפנות למשטרה ובוועדה לא היה
הלך רוח בכיוון זה".
"אחרי התפטרותו של ים שחור ,ובעקבות הפרסומים בכלי התקשורת ,נוצר מצב עדין
ביותר בבנק הפועלים .הייתה לי שיחה ממושכת עם זברסקי על המצב והוא אמר לי' :אחרי
שירדה מועמדתו של ים שחור יש רק מועמד אחד מתאים – יעקב לוינסון' .היו לי ספקות אם
לוינסון יסכים .זמן קצר קודם לכן סיפר לי לוינסון כי ספיר לוחץ עליו לעזוב את חברת
העובדים ולעבוד איתו .בקושי שכנעתי אותו להישאר בחברת העובדים תקופה מסוימת .אבל
זברסקי המשיך ללחוץ ואמר לי' :אם לא תכניס את לוינסון יהיה אסון '.הבנתי שאין לי ברירה
והכנסתי בסוד העניין גם את ספיר ,והוא הסכים לוותר על לוינסון כעוזר ולחץ עליו שיסכים
לקבל את התפקיד .לוינסון לא השיב תשובה מיידית אלא לאחר כמה ימים .לא התניתי את
מינויו בכך שאתמנה לתפקיד יו"ר מועצת המנהלים של הבנק ,אם כי ציפיתי שיינתן לי המינוי
הזה .אך המינוי בושש לבוא .החלטתי לא ללחוץ .כעבור זמן מה צלצל אלי יעקב והסביר לי
כי תפקיד יו"ר מועצת המנהלים הוא ללא סמכויות ,אך בעל התפקיד יישא בכל זאת באחריות
לפעולות ההנהלה .אמרתי לו שאין לי עניין לשאת באחריות ללא סמכויות ,והוא אמר לי' :זהו
ההסדר המקובל '.רק אחר כך הבנתי שהוא מעוניין להיות גם יו"ר ההנהלה וגם יו"ר מועצת
המנהלים ,כמו שהיה זברסקי .יכולתי להבין אותו ולא כעסתי".
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אליהו מרגלית ,כיום חבר מועצת המנהלים של הבנק ואז חבר הנהלתי נזכר" :הוצעו לנו
כמה מועמדים ,ביניהם כמה בעלי שמות נוצצים אך שני המועמדים הרציניים ביותר היו יעקב
לוינסון וד"ר אשר הלפרין ,שהובא לבנק זמן מה קודם לכן .בהתכנסות פנימית החלטנו
שלוינסון הוא המועמד המתאים .ד"ר הלפרין היה חסר כושר הנהגה ומעוף ונראה היה לנו
שלא ישכיל להזניק את הבנק .זימנו את לוינסון לשיחה עם כמה מחברי ההנהלה .שאלנו
אותו אם הוא יסכים לקבל את תפקיד יו"ר הנהלת הבנק והוא החריש .לא ציפינו לתגובה כזו.
מישהו אחר במקומו היה לבטח קופץ על המציאה .אני פירשתי את שתיקתו כסירוב .לבסוף
אמר שייתן תשובה כעבור כמה ימים .ליוויתי אותו למכונית וניסיתי להשפיע עליו' :אושיט לך
את כל העזרה' אמרתי לו' .אתה מבטיח?' שאל .חזרתי אל החברים ואמרתי' :יש סיכוי שהוא
יתרכך' וכך היה .הוא נכנס כמ"מ יו"ר ההנהלה אבל תוך זמן קצר היה ה'בעל בית' היחידי".
לוינסון נכנס לבנק הפועלים מתוך עמדת כוח .האנשים הקובעים רצו בו – הן מפאת
כישוריו והן בשל הנסיבות הפוליטיות – והוא יכול היה להכתיב תנאים ולתפוס לעצמו עמדת
זינוק שאיפשרה לו לחולל את המהפכה הגדולה שרצה בה .לימים אמר" :הם טועים אם הם
רואים אותי בדמות קופאי המונה שטרות".
אשר ידלין תמך בבחירת לוינסון ,כי שמח להיפטר ממנו ,ומינה במקומו את אהוד שילו
לתפקיד מנהל המחלקה הכלכלית של ההסתדרות .שילו ,כמו ידלין ,התנגד להעברת קרן
ההשקעות לבנק הפועלים .הוא הבין שזו עמדת כוח שאם תישמט מידי המחלקה הכלכלית
היא תרוקן את המחלקה מתוכנה .אך שילו היה חלש מכדי להתמודד נגד לוינסון .מה עוד
שידלין ,מנימוקים השמורים עימו ,תמך בסופו של דבר בלוינסון .שילו הגיע למחלקה
הכלכלית של ההסתדרות לאחר שבע שנות עבודה בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,שם
נחשב לכוכב מבריק .אך שילו לא היה בנוי לתפקיד .הוא היה טיפוס של פקיד טוב ,כלכלן
מעולה ,אך היה קטן מכדי להיכנס לנעליים הגדולות שהותיר אחריו לוינסון .עד מהרה נתברר
גם כי לוינסון אינו רואה את מינויו ליו"ר הנהלת בנק הפועלים כפרישה מפעילות בחברת
העובדים אלא להפך .מבנק הפועלים המשיך לחלוש על הנעשה בחברת העובדים ,קבע מי
ימונה ומי יודח ,איזו חברה תשגשג ואיזו תיפול .שילו זעק שחותרים תחתיו ,שלוינסון מצר
את צעדיו ומשסה בו את כלי התקשורת .לוינסון מצידו לא הסתיר את זלזולו בשילו ,התעלם
מדעתו ומזעקותיו ועד מהרה חלש למעשה גם על המשק ההסתדרותי – ממקום מושבו
בבנק המרכזי של בנק הפועלים.
מי שרוצה יוכל למצוא את זרע הפורענות שבאה על לוינסון עשרים שנה לאחר מכן,
באירועי אותם הימים .שכן ,כמה מגיבורי פרשת לוינסון של שנת  ,5892מופיעים על הבמה
כבר באותה תקופה .שילו נטר איבה בליבו ללוינסון ולימים הפך להיות יד ימינו של שרגא
רוטמן ,האיש שלוינסון מינה למנכ"ל "סולל
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בונה" ואשר עמד בראש הוועדה שהכינה את הדו"ח (דו"ח סיון-רוטמן) שהיה ראשית הקץ
של לוינסון.
בנק הפועלים של  5869היה ,כאמור ,צרכנייה קטנה מבחינת עוצמתו הפיננסית .אך הוא
היה גם קן צרעות מבחינת יחסי האנוש ששררו בו .מחד – מלחמה בין דור הזקנים שסירב
לעזוב את הכיסאות לבין הדור החדש של מנהלים תאבי כוח ,מאידך – תככים בלתי פוסקים
על רקע היריבות בין הסיעות השונות שבמערך .ובתווך  -האירועים שהסעירו את המדינה
והפכו את לוינסון לדמות מפתח בהרבה הערכות פוליטיות ,על אף שהיה סמוי מעיני הציבור.
זמן מה לאחר כניסתו של לוינסון לבנק הפועלים נפטר לוי אשכול (ב 36-בפברואר )5868
ולתפקיד ראש הממשלה נבחרה גולדה מאיר .ספיר ,שהביא לבחירת גולדה ,היה אז האיש
החזק במדינה .בתקופה זו חוזקה הברית בינו לבין לוינסון ,שקיבלה חשיבות רבה עקב
חילופי המשמרות בהסתדרות – במקומו של המזכ"ל הפורש אהרון בקר בא יצחק בן אהרון,
איש אחדות העבודה ,ונפתחה תקופה חדשה של עימותים בין הממשלה לבין ההסתדרות,
בין מפא"י ההיסטורית לבין אחדות העבודה.
העמדה שתפס לוינסון בבנק הפועלים הייתה בעלת חשיבות פוליטית ממדרגה ראשונה.
אך קודם כל היה על הבנק להיות בנק ולעמוד על רגליו ,ובאותם ימים זו נראתה משאלת לב
רחוקה מהתגשמות .שלמה זבדלדוביץ ,מבעלי סולתם ,מספר כי לצורך ביצוע עסקות יצוא
נשק התקשר המפעל עם בנק האיגודים המקצועיים במערב גרמניה ,ששמו עתיד עוד לעלות
הרבה בפרשת לוינסון .אך כדי לבצע את העסקות המסועפות היה צורך גם במימון של בנק
ישראלי .הכתובת המתאימה לכך היה בנק הפועלים ,אך מדיון שהתקיים עם יו"ר הנהלת
הבנק ,אברהם זברסקי ,נתברר כי לבנק אין מספיק נכסים כדי לערוב למימון העסקה וסולתם
נאלצה לוותר על שרותי הבנק .זמן מה לאחר שנפלה ההחלטה על מינויו של לוינסון ,ועוד
לפני שלוינסון נכנס לתפקידו ,הוא אמר לזבלדוביץ" :אני מבטיח לך כי תוך זמן קצר ייווצר
שיתוף פעולה עם הגרמנים ,יחד עם בנק הפועלים" .והוא עמד בדיבורו.
ידלין מספר כי לאחר מינויו אמר לו לוינסון כי הוא מציב לעצמו מטרה" :לרדוף ולהשיג את
בנק לאומי ".והוא קבע תאריך יעד להשגת המטרה – עשר שנים .ואכן ,בדיוק עשר שנים
לאחר מינויו ,בשנת  ,5891השתווה מאזן בנק הפועלים על שלוחותיו למאזן בנק לאומי – גם
בנפח ועלה עליו במידת מה ברווחים( .כבר בשנת העבודה הראשונה של ההנהלה בראשותו
גדל מאזן הבנק ב 44.5-אחוזים ובאותו שיעור גדל הבנק גם בשנים הבאות .בעשר השנים
בהן עמד לוינסון בראש הבנק גדלו נכסיו ממיליארד דולר ל 54-מיליארד דולר והרווח הנקי
גדל מ 51-מיליון דולר ליותר מ 511-מיליון דולר .מספר הסניפים גדל מ 61-ל 221-ומספר
העובדים מכ 4111-ל).51,111-
אך בינתיים היה זה כאמור קן צרעות בזעיר אנפין .ועל האווירה ששררה
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באותם הימים בבנק מספר ד"ר אשר הלפרין ,כיום סמנכ"ל איגוד הבנקים ,שמילא תפקיד
מרכזי בתקופה הראשונה של לוינסון בבנק הפועלים.
הלפרין ,שהיה מבוגר מלוינסון בשמונה שנים ,הוא אדם נעים הליכות ,רך אופי וחסר
מרפקים .הוא הטיפוס האקדמאי של הבנקאים ,מן הסוג שבנקים אינם יכולים בלעדיהם ,אך
יחד עם זאת הם נמחצים בסביבת אנשים כמו לוינסון.
על אירועי אותם ימים הוא מספר" :בשלהי  5869קרא לי מזכיר ההסתדרות אהרון בקר
והציע לי להצטרף כמנהל משותף בבנק הפועלים .הוא אמר לי כי הבנק עומד על סף חילופי
משמרות ובהחלט יש סיכוי סביר שאתפוס תפקיד מרכזי בבנק .היו לי הסוסים שכן נחשבתי
לפעיל ברפ"י ,דבר שידעתי כי עתיד להיות לי למכשול .נמסר לי כי יעקב לוינסון פרש זה
עתה מניהול המחלקה הכלכלית ועבר לכהן כמ"מ יו"ר הנהלת הבנק .היו כאלה שהזהירו
אותי מפניו ואמרו לי שהוא חסר מעצורים ואם אעמוד בדרכו הוא יחסל אותי .אבל אני הבנתי
מדבריו של בקר שהכול פתוח והסכמתי לבוא לבנק .הייתה לי שיחה מקדימה עם לוינסון
שבה סיכמנו באורח עקרוני כל שיתוף פעולה וחלוקת תפקידים בינינו .לא הכרתי אותו
מקרוב והאמנתי כי סיכום הוא סיכום .מיד אחרי שנכנסתי לבנק הציע לי לוינסון שאני אטפל
בעסקי חו"ל ,בענייני מטבע ובניירות ערך .מאוחר יותר התברר לי כי הוא תמרן אותי .היה זה
אחרי פגישה עם שלום זק ,נציג אחדות העבודה בהנהלת הבנק ,שהיה תככן לא קטן .זק
סמך את ידו על ההסכם המוקדם בינינו .כאשר ביקשתי ממנו נייר כתוב הוא אמר לי" :בין
בנקאים אין ניירות כתובים – יש רק הסכמים בעל פה" .אחר כך התברר לי כי הייתי נאיבי.
בישיבת הנהלת הבנק הובאה חלוקה שונה של תפקידים .דובר על כך שאני אטפל בבורסה
לניירות ערך ובמטבע חוץ ,אבל לא בעסקי חו"ל ,שאמורים היו להיות נושא מרכזי .לוינסון
מצידו לקח על עצמו את כל הנושאים הכבדים של הבנק ,לרבות המחלקה הכלכלית
והמשפטית ,עניני אדמיניסטרציה ,כוח אדם ומזכירות .לא נכחתי באותה ישיבת הנהלה אך
כשנודעו לי סיכומיה צלצלתי אל לוינסון ואמרתי לו' :לא זאת סיכמנו בינינו' .הוא מלמל משהו
והציע לכנס ישיבה נוספת .באותה ישיבה כבר נוכחתי לדעת שיש חזית אחידה נגדי וכך
הבנתי שתומרנתי לקרן זווית .שמתי לב לכך שוותיקי הבנק תמכו בלוינסון מאחר שהוא יצר
את הרושם שהוא תומך בהם .אך בפועל המציאות הייתה הפוכה .אני זוכר שבאחת
מארוחות הצהריים המשותפות שלנו במלון סמואל ,ניגש אלינו ספיר ואמר' :מתי תסלקו כבר
את הזקנים מהבנק?' שנינו חייכנו ולוינסון אמר' :זה תהליך'".
"לוינסון שימש במשך כמה חודשים כממלא מקום יו"ר ההנהלה .כיו"ר מועצת המנהלים
של הבנק שימש זברסקי ,שכבר היה בגמלאות .בתקופה הראשונה ישב זברסקי ליד לוינסון.
אחר כך העביר לוינסון את כסאו למקום אחר וזברסקי לא טרח לבוא לישיבות .כשנה אחרי
בואנו לבנק הייתה הצעה לבחור בלוינסון (המשך בעמ' )315
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ליו"ר קבוע של ההנהלה .אני התנגדתי בנימוק שהוא צעיר מדי ,בסך הכול בן  .26אז פנה
אלי זק ואמר לי' :אנחנו רוצים לבחור אותו פה אחד' .אני סירבתי לתמוך בו וביקשתי שהדבר
ייכתב בפרוטוקול .הצבעה זו היתה עבורי גזר דין מוות בבנק .ואמנם ,כעבור זמן מה נבחר
לוינסון כיו"ר הנהלת הבנק .מעמדי הלך ונחלש .כעבור זמן מה מונה עמוס ברגנר שהועבר
על ידי לוינסון מהבנק לחרושת לבנק הפועלים לתפקיד האחראי על עסקי חו"ל .הוא חתר
תחתי ללא הרף ובאחת הפעמים אחר לי' :אני לא כפוף אליך ישירות אלא ללוינסון' .לדעתי,
לוינסון הביא אותו בכוונה כדי שיחתור תחתי ויפגע במעמדי .עמוס ברגנר ,שלמד פרק
בחתרנות באותה תקופה ,חתר בסופו של דבר נגד לוינסון עצמו (הוא חיבר ב 5848-את
מסמך ארליך המפורסם – א.א".).
מוסיף ומספר הלפרין " :למרות החתרנות זו פניתי אל לוינסון באחד הימים ואמרתי לו' :אני
מרים ידיים ,ומקבל אותך כמספר אחד בבנק .בוא נעבוד בשיתוף פעולה' .אבל מתגובתו
הבנתי שלא אוכל להאריך ימים בבנק ,ואמנם ,בסופו של דבר פרשתי עייף ומאוכזב .לפני
פרישתי הייתה לנו שיחה אישית גלויה שהייתה מסוג אותן השיחות שהוא לא הרבה בהן.
הזהרתי אותו' :כל אלה המתרוצצים סביבך ופוחדים ממך ממתינים לשעת כושר וזאת תבוא
כאשר אתה תיחלש .אז הם יבעטו בך מכל עבר' .הוא האזין לדבריי בקשב רב ולא הגיב.
נראה שלא האמין שייקלע אי פעם למצב כזה .על כל פנים ,שלוש שנים הספיקו לי בבנק.
פרשתי מבלי שהסכמתי ליטול חלק בפעולות החתירה נגדו .ערב מותו הטרגי התברר לי עד
כמה צדקתי…"
חודשים ספורים אחרי שיעקב לוינסון שלח יד בנפשו לא יכול היה ד"ר אשר הלפרין שלא
להבחין בתופעה מזעזעת :עובדים בכירים ותיקים של הבנק שהשתתפו במרוצת תריסר
שנות עבודתו בבנק בפעולות נקם נגדו החלו להתחרות ביניהם על השאלה מי "תרם" הכי
הרבה לחיסולו הסופי.

פרק תשעה עשר

המאבק הראשון
"ללוינסון תפישות כלכליות המשוחררות מאידיאולוגיות ומלים
מפוצצות .רק כשנלחץ אל הקיר הוא משיב שנשאר במשק
ההסתדרותי ,כי 'חברת העובדים קרובה ללבי ,אל תצחקו – ערכים'".

(דן מרגלית" ,הארץ")6543568 ,
בבואו לבנק הפועלים התוודע לוינסון לתופעה שהייתה ייחודית אז לבנק זה .כל אחד מחברי
ההנהלה ,שייצג כאמור סקטור פוליטי ,דאג לא רק למפלגה שלו ,אלא גם ל"אחוזה" פרטית
שהייתה בשליטתו .כל אחד מהם היה ממונה על בנק קטן כלשהו או חברת בת הקשורה
לבנק הפועלים .לכל אחד היו אנשים התלויים בו ונאמנים לו .כל אחד מהם דאג לאינטרסים
המצומצמים של ה"אחוזה" ,לא פעם על חשבון האינטרסים של הבנק .עד כמה עמוקה
הייתה התפיסה הסקטוריאלית ,תעיד העובדה שבראשית הראורגניזציה שהנהיג לוינסון
בבנק הפועלים ,תבע איש תנועת המושבים ,אהרון אוזן ,לתת "ייצוג הולם לעדות המזרח
בהנהלת הבנק".
עדותו של אשר הלפרין ,שהובאה בפרק הקודם ,מאפיינת את תגובותיהם של אנשים
שתנופת הפעולה של לוינסון פגעה בהם והשאירה אותם מאחור .כדי לחולל את המהפכה
הגדולה בבנק ,ולהתאימו לעידן המודרני ,צריך היה לנקוט שורה של פעולות ,שלא יכלו שלא
לפגוע באנשים .כל שינוי במבנה ,כל יוזמה חדשה ,כל רעיון חדש ,היו כרוכים בשינוי
תפקידים ,בהרחקת הבלתי מתאימים ובגיוס כישרונות חדשים .כל אלה גררו גם פגיעה
באנשים ,בעיקר בגאוותם .לוינסון לא היה מעולם פשרן בכל הנוגע ליעילות ולכשרון .אך
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הוא לא דרך על גוויות ,וכל אדם שהורחק מתפקידו נמצא לו תפקיד אחר .אך הפגיעה
בגאווה היא לרוב חמורה יותר מפגיעה במקור פרנסה .וכך צבר לעצמו לוינסון ,כבר מתחילת
דרכו ,שורה של אויבים ושונאים .שנים רבות שמרו מרבית אויביו אלה את הטינה בלבם .הם
נתנו לה ביטוי רק כשהחלו החניתות להתעופף לעבר הפר שבזירה .בודדים מהם החלו
לטפטף רעל כנגדו ולשגר מכתבים אנונימיים רדופי השמצות ודיבות לאישים שונים במדינה.
אחד המינויים הראשונים של לוינסון בבנק הפועלים היה של אמנון בר נוי לתפקיד מזכיר
הבנק .בר נוי היה עוזרו של לוינסון במשך כשש שנים במחלקה הכלכלית של חברת
העובדים .בין השניים שררה הבנה עמוקה ושפה משותפת ,ולוינסון סמך על בר נוי בעיניים
עצומות והכיר את יכולתו הרבה .באורח טבעי רצה בו כאיש שיהיה יד ימינו בתפקיד מזכיר
הבנק ,ויטפל בנושאים רגישים שבהם יש הכרח באמון הדדי מוחלט ,לרבות קשרים עם
אישים פוליטיים ואמצעי התקשורת.
מינויו של בר נוי חייב את הרחקתו של יהושע (שוקי) בר לב שמילא קודם לכן את תפקיד
מזכיר הבנק והדובר בפועל .על נסיבות החלפתו של בר לב בבר נוי מספר אשר הלפרין:
"תחילה קיבל בר לב את החלפת התפקידים ברוח חיובית ,אבל אני ועובדים נוספים התחלנו
להסביר לו כי בעצם הוא נדחק לקרן זווית וכי איבד את מעמדו בבנק .דבר זה קומם אותו
והוא החל בהדרגה להיות עוין ללוינסון".
עובדים בכירים בבנק טוענים כי בר לב לא התאים לתפקידו בעידן החדש ,מאחר שהיה
נאמן לעצמו בלבד ,רגזן ,איש ריב ומדון ומעל לכול חתרן ואוסף מידע נגד הממונים עליו.
עד כמה הייתה הפגיעה בגאווה הגורם לעוינות ללוינסון יעיד הסיפור הבא .כשהוחלף בר
לב בבר נוי לא חשב לוינסון לזרוק אותו לרחוב ,כפי שלא זרק מעולם איש לרחוב .הוא מינה
אותו לתפקיד מנהל המחלקה לפיתוח עסקים ,מחלקה חשובה כשלעצמה שניתן היה להכניס
בה רוח חיים .בר לב המתוסכל לא השלים עם מה שראה כהדחה .הוא הדפיס לעצמו כרטיסי
ביקור גדולים עליהם כתב את שמו ,כשמתחת לשם מצוין התואר "מנהל" .מי שהציץ בכרטיס
הביקור יכול היה לקבל את הרושם שנושאו הוא מנהל בנק הפועלים .כשהגיע עניין הכרטיס
הזה לידיעת לוינסון הוא הוציא הוראה שעובדי הבנק אינם רשאים להוציא ביוזמתם כרטיסי
ביקור של הבנק .מכאן ואילך הדפיס הבנק את כרטיסי הביקור של העובדים ,כולם בגודל
אחיד .התואר שהופיע מתחת לשם נקבע על ידי ההנהלה .יוזמה זו של לוינסון הייתה
לגיטימית וכמעט הכרחית ,כדי למנוע אנרכיה ,אך בר לב נפגע עמוקות .היה זה אחד מזרעי
הפורענות שזרע לוינסון במהלך דרכו ,ואת המחיר שילם כעבור שנים.
בר לב היה למעשה הראשון שהחל בפעולות שנועדו לערער את מעמדו ואת תדמיתו של
לוינסון בציבור .הוא אסף נגדו חומר ,הפיץ ידיעות בכלי התקשורת,
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חיבר חוברת רצופת דברי שיטנה ,קיים מגעים עם אישי ציבור ופוליטיקאים (לבר לב הייתה
גישה קרובה לכמה מראשי מפלגת העבודה ,באמצעות גיסו ,יעקב ניצן ,לשעבר נציב שירות
המדינה ,שהיה מקורב לאישי צמרת במפלגה) .הוא ניצל את קשריו הקודמים עם נציגי
התקשורת והיה מוכן לספק לכל המעוניין אינפורמציה שנועדה להבאיש את לוינסון .כשלוש
שנים לפני נפילתו של לוינסון והתאבדותו הופיע בר לב בביתי ובמשך שעה ארוכה סיפק לי
"חומר" בכתב ובעל פה על לוינסון .לימים אמר לי לוינסון" :האיש הזה היה ראש החץ של
אלה שרדפו אותי בבנק .הוא עודד אחרים ללכת בדרכו הנלוזה ,הסית אותם כנגדי ללא הרף
וציפה להזדמנות להנחית עלי מהלומה מוחצת".
בר לב הציג עצמו בכל פגישה כמי שנרדף על ידי הבוס הגדול ,הכורת את מקור פרנסתו
וכאיש שבריאותו התערערה בגינו .האמת היא שלוינסון לא זרק את בר לב וטרח רבות כדי
למצוא לו תפקיד מתאים ,על אף שלא העריך במיוחד את כישרונותיו .המשרה האחרונה
שלוינסון מצא לבר לב היה חבר במועצת המנהלים של אמפל .במכתב מה 58-בפברואר
 5841למנכ"ל אמפל לשעבר בארצות הברית רלף כהן ,כותב לוינסון" :אני חושב שכדאי
לצרף את הח' י .בר לב למועצת המנהלים ולרתום אותו לפעילות .אני גם סבור שמוצדק
מצידו לבקש את המינוי האמור ,כדי שטיפולו יהיה מתוך עמדה מתקבלת על הדעת .אם
אתה מסכים לדעתי – אנא עשה זאת ואודה לך אם תוכל גם במקביל להודיענו מהן תכניות
הפעולה הממשיות אשר בר לב יעסוק בהפעלתן בתחום גיוס כוחות חדשים לאמפל".
בר לב לא הצליח בתפקידו החדש בחו"ל וגרם הפסדים לבנק .אך בתפקידו זה מצא שותף
לפעילותו נגד לוינסון – עמוס ברגנר ,שהיה אחראי על עניני חו"ל בבנק הפועלים ,נאלץ
לעזוב את תפקידו ,פרש ועבר לבנק לאומי .שיתוף הפעולה בין השניים הוליד בשעתו את
"מסמך ארליך" שבו הואשם לוינסון בניסיון להעביר את נכסי בנק הפועלים לאמפל כדי
להוציא מן הארץ רכוש בתקופת שלטון הליכוד( .המסמך נמסר בשעתו לשר האוצר שמחה
ארליך והוא פסל אותו מכל וכל) .על מקבלי המסמך נימנה ח"כ הליברלים יצחק זייגר,
שהאמין בתום ליבם של אלה שמסרוהו לידיו והעביר את ממצאיהם למפקחת על הבנקים
ולנגיד בנק ישראל .לימים הצטער זייגר על ששימש מכשיר לניגוח לוינסון ואמר" :עובדי הבנק
שמסרו לי את המסמך אמרו במפורש שלא ינוחו ולא ישקטו עד שיחסלו את לוינסון סופית
וימחו את שמו מתחת השמיים .רק לאחר התאבדותו של לוינסון למדתי לדעת כי הוליכו אותי
שולל".
זייגר ניסה לתקן את המעוות .הוא ביקש להתמנות ליו"ר ועדת המשנה לענייני בנקאות של
ועדת הכספים ,אך יו"ר הוועדה ח"כ אברהם שפירא מנע את המינוי בנימוק ש"זייגר שונא
בנקים" .עד שנפטר ,בחודש פברואר ( 5891בעת ביקור בבנין הטלוויזיה) התהלך זייגר
בהרגשה ששימש כמכשיר לעשיית מעשה זדון
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וביקש לתקן את המעוות ,אך לא הספיק .ערב מותו אמר לי ח"כ זייגר" :כיום ברור לי כשמש
שמסמך ארליך היה פברוק ,צר לי על שהתחלתי לעסוק בנושא זה".
על התקופה הראשונה של יעקב לוינסון בבנק מספר עוזרו ,אמנון בר נוי" :עובדי הבנק לא
היו רגילים למנהל כלוינסון .הם היו רגילים לשורה של מנהלים שכל אחד מהם ייצג ודאג
לאינטרסים של גוף כלכלי או פוליטי .יעקב צריך היה להפוך סדרי בראשית ,להבהיר שאין
יותר אחוזות פרטיות ,וכי הבנק עצמו עומד מעל לכל .הוא קבע מן הרגע הראשון דפוסי
עבודה והתנהגות ,החל בלבוש הולם וכלה בשעות העבודה וצורת פניה ללקוחות .מעל לכל
הוא שם את הדגש על יצירת מוטיבציה אצל העובדים על מנת שיחושו כי נפתח עידן חדש
בבנק וכי הם שותפים למפעל גדול הצועד קדימה עם הזמן .בתחום זה הצליח לוינסון מעל
למשוער .בעת שבבנקים האחרים השתוללו בתשלומי משכורות דמיוניות ,הצליח יעקב ליצור
בבנק הפועלים אוירה של הסתפקות בשכר צנוע .במשך כל שנות ניהול הבנק בידי לוינסון לא
הייתה בו אף שביתה אחת ,למרות שהשכר היה נמוך מאשר בבנקים אחרים .השכר הנמוך
גם לא מנע מלוינסון למשוך אל הבנק את מיטב הכישרונות הפיננסיים והכלכליים".
ביטול האחוזות הפרטיות ,הזרמת דם חדש של כישרונות צעירים ,הנהגת נוהלי עבודה
יעילים – כל אלה יצרו את התשתית למהפכה השקטה .אך כדי לזנק ממעמד של בנק קטן
ועלוב למעמד של בנק גדול צריך היה לוינסון להתגבר על מכשלה קשה בדמותו של המוסד
לביקורת של ההסתדרות.
מן היום בו נכנס לוינסון אל הבנק הוא טרח לשנות את תדמיתו הציבורית .התדמית של
"צרכנייה" נבעה לא רק מהממדים העלובים של הבנק ומשיטות הפעולה הלקויות שלו.
בציבור הרחב נחשב בנק הפועלים לבנק השייך להסתדרות ולחבריה ,לא לבנק שעושים
איתו עסקים .לוינסון ידע שמן ההכרח לפרוץ את המעגל הסגור של פעילות בתוך המשק
ההסתדרותי ,ולמשוך אל הבנק לקוחות מן הסקטורים האחרים .זאת אי אפשר היה לעשות
כל עוד כפוף הבנק למערכת הביקורת ההסתדרותית ,כי משמעותה של ביקורת זו היא
שספרי הבנק פתוחים למעשה לגורמים שמחוץ לבנק .שום איש עסקים רציני לא היה מוכן
לכך כמובן ,ולוינסון עצמו ראה בכך כפירה בעיקר .בשבילו הסודיות הבנקאית הייתה עקרון
עסקי מקודש ממש ,שהפרתו מערערת את כל יסודות הבנק.
דווקא באותה תקופה חלו תמורות במערכת הביקורת ההסתדרותית ,שהחריפו את
הבעיה .המוסד לביקורת פוצל לשתי יחידות – מבקר ההסתדרות ולידו ועדת מבקר
המורכבת מנציגי מפלגות ומנציגי ועדת הביקורת ההסתדרותית .במועצת ההסתדרות,
שהתקיימה ביוני  ,5869הוטל על מבקר ההסתדרות לבדוק את כל מוסדות ההסתדרות מן
האספקטים הכלכליים ,הפיננסיים והניהוליים .ועדת הביקורת המרכזית אמורה הייתה לבדוק
את טוהר המידות ,יחסי העבודה וכדומה.
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למבקר ההסתדרות נתמנה אז אלוף (מיל') יוסף אבידר ,שבא להסתדרות לאחר שמילא
את תפקיד מנהל רשות החברות הממשלתיות .כמטאטא חדש המבקש לטאטא טוב ,תבע
בראש ובראשונה שבנק הפועלים יהיה נתון לביקורת שלו .מזכיר ההסתדרות ,אהרון בקר,
שעמד אז על סף פרישה ,לא הביע התנגדות .נגד מגמה זו יצא לוינסון למאבק הציבורי
החריף הראשון שלו .נוכח תמיכתו של בקר באבידר נאלץ לוינסון לגייס סיוע פוליטי.
על המאבק הזה מספר בר נוי" :זה היה מאבק עקרוני .לוינסון יצא אליו מתוך ידיעה שאם
הבנק יהיה כפוף לביקורת ההסתדרותית הוא ימשיך להיות בנק סקטוריאלי קטן .לקוחות
חדשים מחוץ למערכת ההסתדרות לא יסכימו לנהל את ענייניהם הכספיים בבנק החשוף
לביקורת של גופים בעלי אינטרסים פוליטיים וכלכליים .נכחתי בעת שיחה שקיים לוינסון עם
אחד מאנשי העסקים הגדולים בארץ ,במטרה לשכנע אותו לעבור לבנק הפועלים .לוינסון טען
באוזניו כי לא רק שבנק הפועלים הוא בנק – דבר שלא הכול האמינו בו אז – אלא שהוא
אפילו טוב יותר ודינאמי יותר מבנקים אחרים .אך בפי בן שיחנו הייתה טענה קשה' :האם
החשבונות שלי לא יהיו חשופים בפני הפוליטרוקים של ההסתדרות?' .לוינסון היה נותן
לפוליטרוקים גישה לחשבונות לקוחות הבנק רק על גופתו .אך מן ההכרח היה למסד את
הסודיות הבנקאית גם בחוקת ההסתדרות ,כך שלמבקר לא תהיה גישה לחשבונות .בעיית
הסודיות הדאיגה לא רק אנשי עסקים .גם גופים בתוך ההסתדרות לא רצו שיחטטו
בענייניהם .נציגי ועדי עובדים באו ואמרו לנו' :לא עניינו של בקר מה יש בחשבון שלנו ,אנחנו
לא רוצים שאיש יראה אותו'".
תחילה ניסה לוינסון לשכנע את מזכיר ההסתדרות ,אהרון בקר .הוא אמר לו" :חשבון
הבנק שלך יהיה הראשון שייבדק על ידי מבקר ההסתדרות" .בקר ,מטעמים משלו ,המשיך
לצדד בביקורת .אך לוינסון לא הרים ידיים .הוא נפגש עם ראש הממשלה ,גולדה מאיר
(שהעריכה מאוד את לוינסון לאחר ששמעה אודותיו מספיר); עם פנחס ספיר שחזר להיות
שר האוצר; עם מזכ"ל ההסתדרות המיועד יצחק בן אהרון ועוד .הוא טען באוזניהם כי בנק
חייב לשמור על סודיות מוחלטת ,ובהיעדרה הוא איננו יכול למלא את ייעודו.
על אמנון בר נוי הטיל לוינסון לבדוק את ההבדל בין ביקורת של מבקר המדינה לבין
הביקורת ההסתדרותית .הבדיקה העלתה את אשר היה ידוע לכל :הביקורת הממלכתית היא
מקצועית ,חסרת פניות ,סודית .הביקורת ההסתדרותית לוקה בכל המגרעות של גוף פוליטי.
במילים אחרות :זהו רעל לבנקאות .שלמה שטנגר ,המבקר שבא לאחר אבידר אמר פעם:
"אופי עבודתו של מבקר ההסתדרות שונה משל מבקר המדינה בכך שמבקר המדינה מתריע
על ליקויים ועל תקלות ובכך מסתיים תפקידו .מבקר ההסתדרות לעומת זאת רואה כחלק
עיקרי מתפקידו לעקוב אחרי תיקון הליקויים ולתבוע מן המבוקרים שידווחו על מהלכיהם
בעקבות ממצאי הביקורת" .שטנגר ביקש להלל את הביקורת ההסתדרותית,
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אך מדבריו לא קשה להבין מה היה קורה בבנק הפועלים אילו בעורף הנהלתו היה נושף גוף
פוליטי הסתדרותי התובע דיווח על תיקונים שהמבקר דורש .ארטור ישראלוביץ ,כיום מנהל
הגזברות של הוועד הפועל ,שבאותה תקופה כיהן כמנהל לשכת מבקר ההסתדרות לצידו של
אבידר ,שוכנע מנימוקיו של לוינסון .הוא אמר" :תמכתי בגישת לוינסון .ביקורת צריכה אמנם
לחשוף הכול ,אך לא במחיר הריסתו של הגוף המבוקר או מניעת התפתחותו .שוכנעתי כי
ביקורת בבנק הפועלים כפי שהציע אבידר הייתה בבחינת גזר דין מוות לבנק .אמרתי זאת
לאבידר ,ועל רקע זה היו לנו ויכוחים קשים עד שהתפטר" .גם אליעזר ולטמן ,המנהל הנוכחי
של לשכת מבקר ההסתדרות קובע" :לוינסון צדק במאבקו זה .אי אפשר היה להשלים עם כך
שמסמכים פנימיים של בנק יגיעו לידיים לא נכונות".
המאבק היה קשה והגיע לאמצעי התקשורת ,כשאבידר אינו בורר באמצעים ואינו טומן ידו
בצלחת ,אך הוא הסתיים בניצחונו של לוינסון .במועצת ההסתדרות הפ"ה שהתכנסה ב36-
במאי  5845הוחלט על שורה של תיקונים בחוקת ההסתדרות ,שבאחד מהם (סעיף 38א)5-
נאמר" :מוסדות ההסתדרות ,מפעליה הארגוניים והמשקיים ומפעלי העזרה ההדדית
ואחרים ,יעמדו לביקורתו של מבקר ההסתדרות ,פרט לכל הנוגע לפיקוח על מוסדות
בנקאיים המתקיים על פי חוקי המדינה והנובע מכפיפותם של מוסדות אלה להם .גם באותם
מוסדות תתקיים ביקורת חברתית מלאה בהתאם להוראות חלק שלישי ,סעיף 35א' ,ב' ו-ח'".
בסעיף  35מדובר על פיקוח חברתי על פעולות שליחי ההסתדרות "מבחינת טוהר המידות
ומבחינת הזיקה והנאמנות לחוקת ההסתדרות וקיום החלטותיה ".וכן "בירור תלונות של
יחידים ,מוסדות ומפעלים נגד מוסדות ההסתדרות ומפעליה ."...במילים אחרות :מבקר
ההסתדרות לא יבקר את פעולות הבנק הנתונות לביקורת ממלכתית ,אך בסמכותו לבקר את
עובדי הבנק בתחום טוהר המידות.
אחד התומכים הראשיים בתביעת לוינסון להוציא את הבנק ממערכת הפיקוח של מבקר
ההסתדרות היה ירוחם משל ,שעמד אז בראש האגף לאיגוד המקצועי וקיווה לרשת את בקר
בתפקיד מזכיר ההסתדרות .משל פעל מתוך שנאת המן יותר מאשר אהבת מרדכי .בדברים
שאמר לי יעקב לוינסון בימים האחרונים לחייו הוא אמר בין היתר" :כשפרש אהרון בקר
בשעתו מתפקיד מזכיר ההסתדרות ,ציפה ירוחם משל כי תפקיד זה ייפול בחלקו כפרי בשל.
אלא שאיש לא לקח אותו ברצינות ולא סבר שמשל יתאים לתפקיד זה ...משל היה מתוסכל
לחלוטין ...בתסכולו הפגין משל שנאה תהומית לאהרון בקר ולראשי מפא"י ,על שהחליטו
למנות את בן אהרון לתפקיד"...
לעג הגורל :משל עמד בראש ועדה הסתדרותית שהמליצה בפני ועידת ההסתדרות לשנות
את חוקת הביקורת ברוח הצעותיו של לוינסון .הועידה אישרה את השינויים הללו.

319

אריה אבנרי

אמר על כך משל" :לוינסון הצליח לשכנע אותי שהסודיות הבנקאית היא אבן היסוד
בהתפתחות הבנק .זו הייתה הסיבה שהלכתי לקראתו בעניין זה ואיני מצטער על כך".
אותה שנאה הפגין משל לאחר שנים כלפי לוינסון .כשהועלו לראשונה ההאשמות כלפי
לוינסון ,טען משל שאותו תיקון בחוקת ההסתדרות ,שמכוחו סילק לוינסון את המבקר מפתחי
הבנק ,מונע את האפשרות לבדוק את ההאשמות נגד לוינסון בתוך כותלי ההסתדרות .אפילו
סבר פלוצקר ,כיום העורך הכלכלי של "ידיעות אחרונות" ,כתב בעיתונו דאז "על המשמר":
"בדיקה על ידי מבקר ההסתדרות ,זו בהחלט אלטרנטיבה המועדפת על פני כל האחרות,
ובכלל זה הפנייה ליועץ המשפטי לממשלה .אך היא לא הועלתה על ידי איש משום שנגדה
את התקנות של מבקר ההסתדרות ,האסור לכניסה אל בין כותלי בנק הפועלים".
על דברים אלה השיב שלמה טלמון ,חבר ועדת הביקורת המרכזית של ההסתדרות ,כי
חוקת ההסתדרות מונעת ביקורת של מבקר ההסתדרות על הבנקים המקבילה לביקורת
הממלכתית ,אך הביקורת ההסתדרותית בפירוש חלה על עובדי הבנק מבחינת טוהר
מידותיהם וכפיפותם לחוקת ההסתדרות .כלומר :ההחלטה להעביר ליועץ המשפטי לממשלה
את ההאשמות נגד לוינסון לא היה לה ולא כלום עם הסעיף האוסר כביכול בדיקת הנושא
בתוך ההסתדרות .אותו סעיף נועד להגן על סודיות החומר הבנקאי ,אך לא להגן על עובדי
הבנק מפני מעשי שחיתות .משל יכול היה ללא נקיפות מצפון למסור את כל הטענות נגד
לוינסון לבדיקה של ועדת הביקורת המרכזית של ההסתדרות ,ולא הייתה בכך שום חריגה
מחוקת ההסתדרות ,אבל משל העניק "מטריה" לכל רודפיו ומבקשי רעתו של לוינסון ומשום
כך פעל כפי שפעל.
בימים האחרונים לחייו של לוינסון ניסו כמה מידידיו ובני משפחתו לשכנעו לפתוח את פיו
באמצעי התקשורת ,ולחשוף את האמת סביב מסע ההשמצות שהתנהל סביבו .אילו רצה
יכול היה לגלות ברבים את כל הפרטים על הנתיבים שבהם זרמו הכספים אל הבנק וממנו.
הוא יכול היה לתת דין וחשבון על כל פרוטה ציבורית שעברה דרכו ,ואשר מכפישיו
האשימוהו כי נטל לכיסו .אך לוינסון שתק .הוא פשוט לא היה מסוגל לפתוח את פיו .העיקרון
של הסודיות הבנקאית היה בעיניו יותר מערך מקודש .זה היה כמעט רפלקס מותנה.
התקופה בה פורסמו ב"העולם הזה" מסמכים סודיים פנימיים של הבנק ,מסמכים שאויביו
מסרו אותם לפרסום ,גרמה לו ממש כאב פיזי .זו הייתה חדירה לקודש הקודשים של
הבנקאות ,כפי שהוא הבין אותה .זו הייתה הפרת אמונים ומעשה פשע .הוא לא יכול היה
להשיב באותה מטבע ,והעדיף לקחת עימו אל הקבר את הסודות שיכלו להיות כתב ההגנה
שלו.

פרק עשרים

המהפכה השקטה
"באתי אליו לבנק ,כפי שעשו קיבוצניקים אחרים .הוא נראה לי
כל כך מעונב ומכופתר ,בלשכה המפוארת שלו ,שהיה לי קשה
להתרגל למראהו .זכרתי אותו כיענק'לה בעל החולצה הפתוחה
והסנדלים .הוא אמר לי' :אתה חושב שאני חש בנוח במדים
הללו? אבל אין לי ברירה עכשיו .אני בנקאי' .נדמה לי שלמרות
הופעתו החיצונית הוא נשאר יענק'לה".

(מוקי צור)
המהפכה השקטה שחולל לוינסון בבנק הפועלים הייתה אכן שקטה .לא היו פיטורים ,איש לא
קיפח את פרנסתו ,לא היו שביתות ,לא היו הכרזות מפוצצות .ההנהלה בראשותו של לוינסון
לא הכריזה על "המהפכה השקטה" אלא כמה שנים לאחר שהחלה .לוינסון טען תמיד כי
העובדות הן החשובות ולא הדיבורים .אם הבנק יצליח ,יזדהו עימו ,בראש ובראשונה
העובדים ,ואחריו המשק ההסתדרותי כולו .אם ייכשל ,שום הצהרה לא תעזור .למרות
שהייתה שקטה ,זו הייתה מהפכה של ממש ,מן המסד ועד הטפחות .לא היה כמעט בעל
תפקיד בכיר בבנק שנשאר במקומו .לא היה נוהל שלא נבדק ונבחן ושונה.
יעקב לוינסון הסביר זאת כך" :הדרך שבה נקטנו הייתה של טיפול בו זמני בכל התחומים.
פעלנו לפיתוח כל המערכות תוך מתן פתרון לבעיות שהוצבו בפנינו .הגידול בהתפתחות
הבנק ,אשר הושג הן בנפח ,הן ברווח ,הן בהון ,הן באיכות הפעולה וברמת השירות ,הושג
הודות לעובדי הבנק שגילו רמת הזדהות עם הבנק שהייתה חסרת תקדים יחסית למציאות
הישראלית".
עוזרו של לוינסון ,אמנון בר נוי ,שהיה המוציא והמביא של לוינסון ביישום
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נהלי העבודה החדשים ,מתאר את התמורה שחלה בבנק כמעבר משעון מטוטלת חורק
לשעון דיגיטלי .הנהלים החדשים שקבע לוינסון איפשרו זרימה שוטפת של מידע ,ותהליך
מהיר של קבלת החלטות ,המבוססות על מידע מדויק ועדכני .לוינסון היה הפוסק ,מכוח
אישיותו וסמכותו ,אך אוזנו הייתה כרויה לשמוע את דעות הכפופים לו .יתר על כן :הוא פיתח
עד לדרגת יעילות מדהימה את הפעלתם של צוותי משימה ,כשהוא חולש עליהם כמנצח אמן.
כל אחת ממחלקות הבנק ריכזה את הנושאים שהובאו להנהלה .נושאים מיוחדים נדונו
בצוותים שכללו אנשי מקצוע וחברי הנהלה .לאחר בדיקה וניפוי הגיעו הנושאים להכרעה
בהנהלה המרכזית ומשם נמשכו הפיקוח והבקרה על היישום ועל התוצאות.
כבר בשנה הראשונה של עבודת ההנהלה בראשות לוינסון גדל מאזנו של הבנק בשיעור
של  44.5אחוזים ,לעומת גידול ממוצע של  35.4אחוזים במאזניהם של הבנקים האחרים.
גידול זה נמשך גם בשנה השנייה .בשנים שלאחר מכן הגיע שיעור הגידול לסביבות ה11-
אחוז ,שהיה גבוה משיעור הגידול של כלל המערכת הבנקאית בישראל .הגידול הקיף את כל
התחומים :הוקמו סניפים חדשים ,נרכשו בנקים כושלים ,הורחב חוג הלקוחות וגדלו
הפיקדונות ,הוצעו תכניות חסכון חדשות וחדשניות .הבנק שינה את מראהו ואת תדמיתו.
בראשית התהליך היה בנק הפועלים השלישי בגודלו בארץ .בסיומו הוא היה לבנק השני
בארץ ,ובתחומים מסוימים היה במקום הראשון .בעולם תפס בנק הפועלים את מקומו כאחד
מ 511-הבנקים הראשונים ,במקום ה 59-בצמיחה ובמקום ה 56-מבחינת הגידול בהשקעות.
מהו סוד המהפכה השקטה של הקיבוצניק בסנדלים שהפך לבנקאי בינלאומי?
לוינסון לא הגיע להישגים העצומים אליהם הגיע תוך נקיטת צעדים שיש בהם סיכון .גם
יריביו מודים שהוא היה שמרן שבשמרנים ,ותמיד הזהיר את העובדים עימו מפני הרפתקאות
מן הסוג שהביאו כמה בנקים בארץ לידי פשיטת רגל .גם כאשר החל בויסות המניות
הבנקאיות ,ב ,5843-נושא עליו עוד ידובר בהמשך ,עשה זאת בזהירות ובדרך מבוקרת.
הויסות הפך לפצצת זמן במשק הישראלי כאשר בנקאים פחות אחראיים נטלו את היוזמה הזו
לידיהם .איש מרכזי בתחום הפיננסי הממלכתי התבטא בנושא זה בסוף " :5892לוינסון בנה
מכונית מרוץ משוכללת .הנהגים שבאו אחריו לא ידעו לנהוג בה ,והתאונה הייתה בלתי
נמנעת".
אי אפשר להבין את המהפכה השקטה ואת כל מה שקרה לאחריה – כולל נפילתו הנוראה
של לוינסון – מבלי להידרש להקשר הפוליטי והכלכלי-חברתי .לוינסון הצליח לחולל את
המהפכה של בנק הפועלים לא על ידי כך שהפך אותו מאגודת אשראי קטנה לבנק רגיל .בנק
הפועלים לא היה מעולם בעיני לוינסון בנק "רגיל" .אילו רצה לעסוק בבנקאות היה מתקבל
בזרועות פתוחות על ידי
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כל בנק בארץ ובעולם .בנק הפועלים היה בעיניו חלק מן המכלול של משק העובדים .הוא
השכיל להפוך את המשק הזה ,על משאביו הרבים ,לבסיס הפעולה של הבנק ,ובמקביל הפך
את הבנק לנקודת המשען הפיננסית של המשק ההסתדרותי .לוינסון סיפר לא פעם למקורביו
כיצד מנהלי קונצרנים מכלים את זמנם בפניות לבנקים ובעסקי כספים ,במקום להתמקד
בייצור ,במחקר ובפיתוח ,בסקרי שוק ובהכשרת כוח אדם .הוא ראה זאת בעת שהיה מנהל
המחלקה הכלכלית ,והוא חש אז בצורך שיש למשק העובדים בגוף פיננסי גדול שישרת את
חברת העובדים ,לא מכוח מונופולין אלא בזכות היעילות שלו.
לימים אמר לי לוינסון" :סיסמת המהפכה השקטה ,שליוותה את הפיכתו של בנק הפועלים
ממוסד מוגבל ביכולתו לבנק דינמי רב כוח ,לא יוחדה לבנק עצמו ,אלא כחלק ממה שהתרחש
בתהליך המהפכה הכללית במשק העובדים .הגם שראיתי את הצורך בהפיכת בנק הפועלים
לגורם המשרת את כל מגזרי המשק  -הממלכתי ,הציבורי והפרטי ,ידעתי להקנות זכות
בכורה למשק העובדים .מאז כניסתי לתפקיד חדלו מנהלי משק העובדים לעסוק בחיזור על
פתחי הבנקים והתרכזו בתפקידיהם האמיתיים .גישתי הייתה ליצור ברית עם מנהלי המשק
ההסתדרותי ,וכך ליצור תשתית איתנה של אינטרס הדדי וזהות מטרות בין הבנק ,המשק
המוסדי ,התנועה הקיבוצית ויתר מגזרי משק העובדים".
סיפורה של המהפכה השקטנה הוא אם כן לא רק סיפור שיטות הניהול של לוינסון ,אלא גם
של מערכת המאבקים הפוליטיים שניהל ,ויכולתו לנווט בלבירינת המורכב של מוקדי הכוח
הכלכליים-פוליטיים של המשק ההסתדרותי.
מוקד הכוח הראשי של ההסתדרות הוא ,כמובן ,המזכיר הכללי המשמש גם כיו"ר חברת
העובדים ועל פיו יישק דבר .בשנים המכריעות של המהפכה השקטה ,בין  5868ל,5842-
היה יצחק בן אהרון מזכ"ל ההסתדרות .לכאורה היו ניגודי אופי מהותיים בין בן אהרון
ללוינסון ,והיה צפוי ששני אנשים בעלי אישיות כה חזקה יתנגשו ביניהם .בפועל נוצרה ביניהם
ברית מעניינת ,שיש בה כדי לשפוך אור על אופיו ומניעיו של לוינסון.
בן אהרון ניהל כידוע מאבק מר עם ראשי מפא"י במערך ,ובראשם ספיר וגולדה ,עד אשר
הודח למעשה מתפקידו .ספיר ראה בבן אהרון גורם מתסיס ,המוציא את הפועלים לרחובות,
מערער את השקט החברתי ושם לאל את כל התכניות הכלכליות שלו .צמרת מפא"י כולה
ראתה בבן אהרון יריב פוליטי קשה שיש לסלק אותו מן הדרך ,וכך אכן עשתה.
מאחורי המאבק הזה עמדו חילוקי דעות אידיאולוגיים תהומיים .המשטר הכלכלי שהנהיג
ספיר בארץ היה משטר של צמיחה בכל מחיר .כדי להקים את מפעל הטקסטיל של ישראל
פולק בקרית גת ,הסיע ספיר את פולק במכוניתו לקרית גת בשעה חמש בבוקר ו"הוכיח" לו
שהמרחק בין העיר הגדולה לעיירת הפיתוח המפגרת הוא  31דקות נסיעה .כדי לגייס הון
יהודי מחו"ל ,הפך ספיר עולמות כדי להקים את חברת כלל ,כשהוא מושך משקיעים יהודים
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מדרום אמריקה לכנס במיאמי ביץ' ,ומקשר בינם לבין הון ישראלי ,כולל הון של בנק הפועלים.
היוזמות של ספיר הניבו מאות מפעלים וצמיחה מהירה של המשק .המחיר שלהן ,אליבא
דבן אהרון ,היה תהליך מתמיד של היווצרות שכבת בעלי הון ,על חשבון הפועל הישראלי.
אמר על כך בן אהרון ..." :הסקטור הפרטי במשק הישראלי הפך לעוצמה קפיטליסטית...
התברר מעל לכל ספק כי עוצמה זו צומחת ועולה במלוא הגיבוי של זרועות ממשלתיות ,תוך
הזרמת הון ומתן פריבילגיות מצד המינהל הציבורי ...מי ששומע את כלכלני האוצר שתולים
את קלקלות המשק בשכר העובדים ,עלול לשכוח כי אנו בדרגת השכר הנמוכה ביותר מבין
כל המדינות שעימן יש לנו סחר"...
לוינסון היה רחוק מלתמוך במאבקים של בן אהרון ,אך אין ספק שבתחומים מסוימים הוא
היה קרוב אליו יותר מאשר לספיר ,ובן אהרון ידע זאת וחש בכך .גם לוינסון חתר לצמיחה של
המשק ,והיה מוכן לשלם את המחיר של שותפות עם הון פרטי ,אך הוא ראה לנגד עיניו תמיד
את היעדים החברתיים של משק העובדים ,ודעתו לא הייתה נוחה מעליית כוחו של הסקטור
הפרטי ,לא פעם על חשבון הסקטור ההסתדרותי.
על אותו רקע התגלעו גם חילוקי דעות חריפים בין בן אהרון לבין אשר ידלין ,שכיהן כגזבר
חברת העובדים .ידלין היה קיצוני עוד יותר מספיר בנטיותיו לעבר עולם המחשבה
הקפיטליסטי ובכפירה בעיקרים הסוציאליסטיים .לכן היה מוכן לשותפויות ולעסקות של
המשק ההסתדרותי עם גורמים פרטיים שבן אהרון סלד מהם ,ובכך מצא בלוינסון בן ברית.
בן אהרון גם סלד ככל הנראה מידלין בשל מה שידע על טוהר המידות שלו .יגאל לביב סיפר
לי כי באחד הימים בא ללשכתו של בן אהרון ומסר לו חומר על ידלין" .בן אהרון" ,אומר לביב,
"אמר לי כי החומר חמור והוא יטפל בו ,אך מאוחר יותר נודע לי שלא עשה בו דבר וגנז אותו
בכספת .לוינסון ,לא ידע דבר על כך".
הסיפור הזה תואם מאוד את אופיו של בן אהרון ומסביר כמה ממאבקיו נגד ידלין .אופייני
לבן אהרון שלא להוציא החוצה את הכביסה המלוכלכת שהביא אליו יגאל לביב .אך יחד עם
זאת נראה שהנושא הטריד אותו והשפיע על מאבקיו נגד ידלין .ניתן ללמוד זאת מן המכתב
הבא שכתב לפנחס ספיר" :חבר יקר ,אבקש את שרותיך הטובים כדי להניא את אשר ידלין
מהגשמת כוונתו להתמנות כיושב ראש מועצת המנהלים של חברת דלק .הודעתי לו באופן
הידידותי ביותר ,כי הדעת לא סובלת שמזכיר חברת העובדים יכהן ביושב ראש של חברה
המשותפת עם גורמי חוץ .הדבר אפילו לא מתיישב לגבי חברה שהיא כל כולה בבעלות
ההסתדרות .על אף הודעתי זאת ,הוא הביא לידי קבלת החלטה בישיבת הוועדה המנהלת,
בהיעדרי ובניגוד לעמדתי .אין זה רצוי שהנושא יגיע לכלל בירור ציבורי ,דבר שאיאלץ לעשותו
אם אמנם לא יסיר את מועמדותו .בטוחני שהבנתך וטעמך בנידון זהים עם שלי ,ולא אוסיף
לכן הנמקה כלשהי".
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הברית – יותר מדויק אולי לומר ההבנה – שבין לוינסון לבין בן אהרון ,הייתה חשובה לצורך
מאבקיו של לוינסון להשליט את מרותו על הקונצרנים הגדולים במשק ההסתדרותי .בתקופה
שבה נכנס לוינסון להנהלת בנק הפועלים ,התחלפה למעשה כל שכבת המנהלים הקשישים
מדור המייסדים במנהלים צעירים .צבי רכטר החליף את הלל כהן כמנהל סולל-בונה; מאיר
עמית החליף את יצחק עילם כמנהל כור; אפרים ריינר החליף את שרגא גורן כמנהל תיעוש
אזורי פיתוח; מאיר עמית נכנס לניהול כור כשלצידו עוזרו נפתלי בלומנטל ויחד עמם הגיעה
קבוצה גדולה של מנהלים – ישעיהו גביש ,בנימין גיבלי ,דוד גולומב.
אמנון דרור ,אז עוזרו של בן אהרון וכיום איש יחסי ציבור אומר" :בן אהרון חש הערכה רבה
כלפי לוינסון .הוא ידע על המאמצים שהוא משקיע בקידום משק העובדים והבנק ,ונדמה לי
שהוא אפילו נרתע מאופי עבודתו ומהתמכרותו לנושאים בהם עסק".
התקופה שלאחר המיתון ושל השגשוג שהביאה מלחמת ששת הימים הייתה תקופת עדנה
למשק העובדים .כור ,שבזמן המיתון הגיעה לגירעון מצטבר של מאה מיליון לירות עברה
ראורגניזציה תחת הניהול החדש ,והפכה לענק תעשייתי שהיקף הייצור שלו הוא כ51-
אחוזים מכלל הייצור התעשייתי של ישראל ,והיקף היצוא שלו הוא כ 51-אחוז מכלל היצוא
התעשייתי .גם סולל-בונה עברה תמורה מרחיקת לכת בראשותו של צבי רכטר .הקונצרן
התאושש מן הפיצול שכפה עליו לבון ,צבר תנופה וחזר לממדים שהיו לו לפני הפירוק ואף
למעלה מכך.
הנטייה הטבעית של דור המנהלים החדש הייתה לצבור כוח ,להקים אימפריות פיאודליות
ולעשות כל אחד לביתו תוך התעלמות מן האינטרס המשותף של משק העובדים בכללותו.
נגד מגמה זו נלחם לוינסון ,והיה בידיו מכשיר רב כוח .קרן ההשקעות שהייתה בשליטתו
נתנה לו אפשרות להתערב בכל תהליכי הראורגניזציה ,המיזוג ,השיקום והחיסול של
מפעלים .מנהלי הקונצרנים לא היו מאושרים מכך שלוינסון נושף בעורפם ,עוקב אחר כל צעד
שלהם ולמעשה שולט בהם .אמר לי מאיר עמית ,מנכ"ל כור" :היו לי חילוקי דעות עם לוינסון
לגבי שיטות ניהול ,וגם לא הייתי מרוצה מהדרך שבה ביקש להחזיק קונצרנים גדולים
ומפעלים בגרונם מבחינה כספית .אני הייתי בדעה שיש לאפשר מרחב מחיה וחופש פעולה,
ואילו לוינסון לא האמין בכך".
מאבק קשה נאלץ לוינסון לנהל עם משה גורן ,מנכ"ל המשביר לתעשייה .גורן ,אלוף
במילואים ,נתמנה למנהל הקונצרן הכושל בשנת  .5864הוא הנהיג יד קשה עם כניסתו
לתפקיד ,חיסל מפעלים כושלים וחיזק מפעלים מצליחים .אך גורן לא היה חופשי לעשות
כרצונו .היה מי שמשך בחוטים מאחור וביקש לאלץ אותו לרכוש כמה מפעלים הסתדרותיים
כושלים שגורן לא רצה בהם .העימות הביא להתפטרותו של גורן ,ובסופו של דבר נבלעה
המשביר לתעשייה בתוך כור.
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על המאבק שניהל מספר גורן" :הצטרפתי לחברת העובדים לפי הצעת ידלין .אך כבר זמן
קצר לאחר כניסתי לתפקיד הבחנתי כיצד יעקב לוינסון מנהל את העניינים כראות עיניו ,תוך
שהוא מתעלם מידלין .זמן מה נהניתי מן הגיבוי של ידלין ,אך לאחר זמן הוא לא יכול היה עוד
להתמודד מול לוינסון .לוינסון הבליט את עוצמתו בדרכים שונות .נאלצתי למשל להמתין
במסדרון זמן רב לכל פגישה ,וכך נתן לי להבין מיהו "בעל הבית" .הייתי תמים כשנכנסתי
לתפקיד .הסיכוי להצליח כאשר מזכיר חברת העובדים הוא אדם הפכפך כמו ידלין ,ולמולו
אדם כמו לוינסון ,היה קלוש ביותר".
המאבק בין לוינסון לבין גורן החל עוד כשלוינסון היה במחלקה הכלכלית והוא נמשך לאחר
שלוינסון כבר עמד בראש בנק פועלים .העילה שהביאה לבסוף להתפטרות גורן הייתה
לכאורה שולית .ביקשו לאלצו לרכוש מפעל כושל ,נעלי ירושלים ,והוא התנגד .נערכה בוררות
שגורן הסכים לה מראש ,ואף ניתן לו לבחור בבורר .הוא לא קיבל את פסק הבוררות
והתפטר .להגנתו טען גורן שהוא אינו יכול לקבל את הבוררות ,אף שהסכים לה מראש,
הואיל ובמצב הנוכחי במשק ההסתדרותי ,אין מקום לבוררות אובייקטיבית וזו מושפעת
משיקולים פרסונליים ופוליטיים.
מאבק דומה ניהל לוינסון גם סביב שיקומה של תיעוש ,חברה משותפת לממשלה
ולהסתדרות ,שהיו לה בעיקר מפעלים בערי פיתוח .לוינסון למד את בעיות הקונצרן הזה עוד
בתקופה שהיה מנהל המחלקה הכלכלית .הקונצרן הפסיד אז שלושה מיליון לירות ביום –
סכום עתק באותם הימים .באמצעות כספי קרן ההשקעות רכש לוינסון את מניות הממשלה
בקונצרן והחל בתהליך ההבראה .הוא המשיך בכך כשעבר לבנק הפועלים .הבעיה המרכזית
הייתה למצוא מנכ"ל במקומו של דן רם .ספיר ביקש למנות את עוזרו וידידו הקרוב יהודה גיל,
שריכז בשעתו את האגף לבעלי מלאכה במשרד התעשייה והמסחר .גיל הסכים למינוי אך
באותם ימים הגיע לתל אביב אפרים ריינר ,חבר משק גן שמואל ועסקן בולט במפ"ם ,הוא
חיפש לעצמו תפקיד ההולם את כישוריו ולוינסון בחר בו .מספר יהודה גיל :באחד הימים קרא
לי לוינסון ואמר לי" :אני יודע ,שאתה האיש המתאים לשיקום תיעוש ,אבל יש לי חבר במשק
גן שמואל שהגיע העירה ואני רוצה למנות אותו לתפקיד זה אם תסכים .הסכמתי בידיעה
שכדרכו יבחר באיש הנכון".
ריינר לא היה ,כנראה ,בסוד הטיפול מאחורי הקלעים .עובדה :אין הוא מזכיר את לוינסון
כמי שפעל למענו בעניין זה.
הבחירה הוכחה כמוצלחת .בתוך זמן קצר חולל ריינר ,כשלצידו עוזר יו"ר הנהלת
קואופרטיב דן לשעבר אריה מזור ,תמורה במבנה הקונצרן .הוא חיסל כמה מפעלים כושלים,
שיקם אחרים ,העביר את הדגש למפעלים רווחיים ,בעיקר בתחום הרפואה ,והעלה את
הקונצרן על דרך המלך .כשעזב אותו בשנת  5844הוא כבר היה מבוסס למדי.
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אחד הצעדים החשובים של לוינסון באותה תקופה קשור בגמול ,החברה שריכזה את כספי
קופות הפנסיה והשקיעה אותם .לאחר שמנהל גמול ד"ר שלמה רעיף פוטר בעקבות פרשת
הפרדסים ,מינה לוינסון למנהל החברה את איתן אבניאון ,שצבר ניסיון רב בענייני כספים
בעבודתו ברשות החיסכון של האוצר .הדבר היה ב ,5864-כשלוינסון היה עדיין במחלקה
הכלכלית .אחרי שהגיע לבנק למד לוינסון את הנושא ביסודיות ,והגיע למסקנה שהצורה בה
פועלת גמול היא בזבזנית ובלתי יעילה .החברה לא השיגה את התשואה הגדולה ביותר
שניתן היה להשיג מן הכספים שהשקיעה כ"השקעה מוכרת" ,ובמקביל נתנה הלוואות
לחברים .היא למעשה הייתה מעין בנק ,לצידו של בנק הפועלים ,רק פחות יעילה .לוינסון
החליט כי אין טעם בשתי מערכות מקבילות ,הכליל את גמול במסגרת הבנק ,ועל ידי כך
הגדיל הן את כוחו של הבנק והן את ריווחי קופות הפנסיה .אבניאון ושני עובדים בכירים של
גמול ,החשב שלמה זיו ומנהל מחלקת האשראי ריצ'ארד ערמון ,עברו עם אבניאון לבנק.
ערמון נתגלה עד מהרה ככוכב עולה בתחום האשראי והפך לאיש האשראי המרכזי של
הבנק .הוא גילה נאמנות ללוינסון לאורך כל הדרך.
פחות הצלחה הייתה לו בבחירתו של משה צפריר ,חברו לשעבר לספסל הלימודים
באוניברסיטה .צפריר מונה על ידו לתפקיד בכיר בהנהלה שהיה קשור במתן מלוות ולא מילא
את ציפיותיו .הוא נאלץ להחליפו באחר אבל לא "שחרר" אותו מהבנק אלא הציע למנותו
למנהל מחוז ירושלים .כעבור זמן עלתה הצעה בהנהלת הבנק להעבירו לתפקיד אחר בבנק.
לוינסון המשיך להעניק לו גיבוי ונזהר שלא לפגוע בו .היה זה אך טבעי שהוא אינו נמנה
כיום על נאמניו ,אך "לשבחו" יאמר שהוא לא נקט במרוצת השנים פעולות חתירה נגד האיש
שלא נתן לפגוע בו.
פרשה מסוג אחר קשורה ברואה החשבון אוריאל כהן ,שאינו נימנה כיום על סגל עובדי
הבנק אך מקיים עימו קשרים הדוקים .כאשר נכנס לוינסון לבנק שם את הדגש על שני
תפקידים שראה בהם תפקידי מפתח – מנהל החשבונות הראשי והמבקר הפנימי של הבנק.
האיש ששימש כמנהל חשבונות לא התאים לתפקידו והוא לא נמנע – כדרכו – מ"לרדת"
עליו .כעבור זמן נפטר האיש ובעת מסע ההלוויה הפנתה משפחתו אצבע מאשימה כלפי
לוינסון .הייתה זו רק אחת הפעמים שבהם שימש כתובת למחלות ואסונות למיניהם ,למרות
שלא בו היה האשם.
במקומו נתמנה אוריאל כהן ,עובד מחלקת החשבונות שלמד בעת ובעונה אחת ראיית
חשבון .לוינסון קידמו בתפקיד אך הוברר לו שהוא טועה .תפקדו הבא של כהן כמבקר הבנק
הוליד עימותים חוזרים ונשנים בין השניים .לוינסון ראה את תפקידו של המבקר באור אחר
מכפי שראה זאת כהן .התוצאה הבלתי נמנעת :מצויים כאלה הטוענים בהקשר לכך שלוינסון
לא אהב ביקורת חיצונית או פנימית מסוג כלשהו.
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כהן מילא תפקידים שונים בבנק ותמיד חי בתחושה שלוינסון מנסה להכשילו .כאשר
הודלפו ידיעות מגמתיות נגד לוינסון במטרה לערער את מעמדו היה כהן בין המוזהרים ,אף
כי מעולם לא הייתה הוכחה חותכת שהוא עשה זאת באורח אקטיבי.
יעקב אבניאון המנוח ,אחיהם של איתן אבניאון וחיים ברגשטיין ,היה ממונה בשעתו על
האחזקה בבנק .באורח טבעי הוא היה בין "סופגי האש" העיקרית מפיו של לוינסון כל אימת
שהלה נתקל בתקלה כלשהי או בדבר חריג .אבניאון ,אף שלא אהב זאת ,הבין כי זהו סגנון
עבודתו והשלים עם כך .לימים חלה יעקב אבניאון במחלה קשה ונפטר .לוינסון הביע את
צערו בדרכים שונות והיה בין משתתפי ההלוויה.
אומר על כך כיום אחיו איתן אבניאון" :מעולם לא היו לאחינו המנוח טענות כלפי יעקב ואף
אנחנו סבורים שלא נהג בו במידת חומרה שונה מהרגיל .מי שמנסה להשתמש במחלתו של
יעקב כדי לנגח את לוינסון חוטא לאמת".
חיים ברגשטיין" :יש גבול למה שאפשר לייחס לאדם מסוגו של לוינסון .העוצמה הגדולה
שלו "הזמינה" ,כנראה ,השמצות ודברי בלע והוא היה טרוד מדי מכדי לעסוק בהם".
במסגרת השינויים שעשה בבנק ובחבר עוזריו ומקורביו קיבל אז לוינסון לעבודה את
אריאלה מדר ,צעירה חיננית ,קצינת צה"ל לשעבר ,שמכאן ואילך ליוותה אותו שנים רבות
כמזכירה נאמנה שידעה לשמור על הסודות הכמוסים של לוינסון .אריאלה הייתה למעשה
האחראית על מזכירותיו של לוינסון שכן אף מזכירה אחת לא יכלה לעמוד בקצב של עבודה
סביב השעון ,והוא נאלץ להעסיק כמה משמרות .על צורת עבודתו באותה תקופה מספרת
אריאלה" :יעקב היה דייקן כפייתי .אצלו פגישה בשעה  9פרושה  9בדיוק ואף לא דקה אחת
מאוחר יותר .קצב הפגישות שלו היה רצחני ,כל חצי שעה פגישה .הפגישות האחרונות היו
לקראת חצות הלילה .האנשים שבאו אליו דנו בנושאים מורכבים .לפעמים המתינו שבועות
עד שהתפנה להיפגש עמם .הם היו מכינים ממש שיעורי בית לקראת הפגישה ,משננים מה
יגידו לו .אצל רבים היה נוצר מתח לקראת הפגישה עימו ,כי ידעו שזמנו קצר ועליהם להספיק
הרבה .היו כאלה שלא תפסו את אופיו של האיש .הם ניסו לספר משהו על עצמם ועל
משפחתם ,לדבר סחור סחור .הוא היה קוטע אותם ועובד מיד לעניין .אצל רבים זה גרם
לתסכול .רבים נפגעו והתאכזבו .לא מעטים הפכו בדרך זו לאויביו .הוא לא היה מוטרד מכך
שהוא קונה לעצמו אויבים .לא פעם אמר לי' :מי שלא עושה איננו טועה ואיננו רוכש לעצמו
אויבים' .האמת היא שכבר בראשית עבודתו בבנק ,היו לו שונאים רבים .והיו סיבות רבות
לשנאה .אחת מהן הייתה הרגשת התסכול והנחיתות שהוא יצר בקרב אנשים בלי שהתכוון
לכך .הוא לא התבייש ללמוד נושאים שלא היו מוכרים לו די הצורך מאנשים הכפופים לו והוא
למד זאת ביסודיות רבה שאין למעלה ממנה .אחר כך דרש מכל אלה שבאו אליו
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פרטים מדויקים ,תחזית ריאלית וכל ההשלכות האפשריות .הוא לא אהב ש"מורחים" אותו או
מדברים בשטחיות או בהכללות.
הוא לא פגע במתכוון ,הוא לא התנשא .הוא פשוט היה גדול בדרגות רבות מרוב האנשים
שנפגש עמם .היו שניסו להתקרב אליו ,היו שמצאו מפלט בשנאה והיו רבים שייחסו לו
בטעות תכונות שליליות שלא היו קיימות אצלו כלל .וכך ,לצד אנשים שהיו לו לעוזרים נאמנים
ושמרו לו אמונים לאורך כל הדרך ,נוצרו מעגלים של אויבים ,מעגלים שהלכו וגדלו ,ואשר ראו
לנגד עיניהם מטרה אחת ,איך לחסל את יעקב ,מקצועית ,נפשית ופיזית .זה לקח להם הרבה
שנים עד שהצליחו בכך ,אך הם הצליחו לבסוף .כאשר הוא נחלש הם התחברו כדי להנחית
עליו "מכת מוות" .דבר שלא היו מעיזים לעשות כמובן בימי שיא תהילתו".

פרק עשרים ואחד

העוצמה
"לא נעים לשבת כל השנים על תקן של רשע ,אבל בתמורה ,אני
יכול לישון בשקט ,ולא צריך לחשוש מביקורת ,מגילויים ומחשיפות.
וזה שווה יותר משאמרו 'לוינסון בחור טוב'".

(יעקב לוינסון)4519 ,
שלוש שנים לאחר שנטל לידיו לוינסון את ניהול בנק הפועלים הוא הפך את המוסד שבניהולו
במסגרת תכנית חומש לאימפריה ,כשהוא נהנה מעמדת כוח יחידה במינה .אחד מחברי
הכנסת של המערך אמר על לוינסון" :עוד בהיותו בחברת העובדים הפך את החלקה השולית
אותה ניהל לכוח המכוון את כל ההשקעות במשק ההסתדרותי .היום אפשר לומר שאם
מנהלי סולל-בונה ,תנובה ,כור או המשביר לצרכן הם נסיכים ,אז לוינסון הוא קיסר
אבסולוטי" .היה זה ,ללא ספק ,שי מרשים ליובל החמישים של הבנק ,שחל ב.5845-
היה מחיר כבד לעוצמה שצבר לוינסון והוא הבדידות שמעמדו כפה עליו .בדידות זו כפויה
במידה זו או אחרת על כל מנהל בנק .סיפר לי פעם אחד ממנהלי הבנקים הקטנים ,מאלה
שלוינסון רכש במרוצת השנים " :אין לך תפקיד כפוי טובה ובודד יותר מלהיות מנהל בנק,
אפילו בנק קטן כמו זה שאני מנהל .בתפקיד זה אינך יכול לפתח קשרים אישיים ,אינך יכול
לקיים חיי חברה וחיי משפחה תקינים .בכל אשר תפנה תמיד יעלה עניין הבנק .התופעה
חוזרת על עצמה שוב ושוב .בני נכנס לבית ספר חדש וכמה שבועות לאחר מכן מופיעים מורי
בית הספר בסניף שלי ומבקשים אתי ריאיון .אני מופיע בשמחה משפחתית וליד שולחני
משתרך תור ארוך של מבקשי גמילות חסדים .אם הייתי רוצה
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להי ענות לכל הבקשות להלוואות ולטובות למיניהן הייתי מרוקן את הבנק מנכסיו ביום אחד.
התוצאה היא שאני כופה על עצמי נוקשות ,גם אם אין זה מאופיי .אני מתרחק מאנשים ומחיי
חברה ,אחרת לא אוכל לנהל את הבנק".
אם כך מנהל בנק קטן ועלוב ,לוינסון לא כל שכן .בתקופה שבה אמר לוינסון את הדברים
המצוטטים במוטו של הפרק ,לא היה אכפת לו אכן לשבת על תקן של רשע ,והוא ישן בשקט.
הוא לא ידע אז שיבוא יום שאותה "רשעות" ,שבגללה קנה לעצמו אויבים רבים ,תדיר שינה
מעיניו ,ובסופו של דבר תמיט עליו את הקץ.
לוינסון נקלע לעולם הבנקאות בתקופה של שידוד מערכות ,ומנהלי הבנקים לא ידעו איך
להתייחס למטאור הכלכלי שצנח לעולם הפיננסים .הם הבינו היטב כי קרן ההשקעות של
חברת העובדים עשויה לשמש מנוף רב ערך לבנק .הם פנו לשר האוצר פנחס ספיר בדרישה
שבנק הפועלים לא יופלה לטובה ,אך נענו בתשובה מתחמקת.
זמן מה אחרי שהחל לכהן כיו"ר הנהלת בנק הפועלים החלו הבנקאים להבין עם מי יש
להם עסק .הבנק ההסתדרותי הקטן החל להעמיק את פעילותו בקרב הגורמים הקשורים
להתיישבות העובדת ,חרושת ,קואופרציה ובעלי מלאכה .במקביל החלו לבוא בשעריו אנשי
עסקים פרטיים מהשורה הראשונה .נוצרו קשרים עם סקטורים חדשים במשק ששילמו את
משכורות עובדיהם באמצעות הבנק ונפתחו בזו אחר זו תכניות חסכון אטרקטיביות שמשכו
לקוחות רבים שביקשו לגדול עם הבנק.
ארנסט יפת ,יו"ר מועצת המנהלים של בנק לאומי אומר" :לא ראיתי במינויו של לוינסון עניין
פרסונלי או חילופי גברי בהנהלת בנק הפועלים .באחת השיחות ביקש ממני להסכים להעביר
את חשבון משק ראש הנקרה לבנק שלו .אמרתי לו' :אני לארג' ,בניגוד לך שעשית מאמצים
רבים לרכוש את הבנק המשפחתי שלנו' ".יפת טען כי לוינסון הפעיל לחצים כדי להעביר חלק
גדול יותר מהנתח של הקונצרנים הגדולים במשק לבנק הפועלים .כמה מהם ,מסוגו של צבי
רכטר ,אז מנכ"ל סולל-בונה ,אמרו לו שהם מתקשים לעמוד בלחץ.
דניאל רקנאטי ז"ל ,לשעבר מנכ"ל בנק דיסקונט שהיה ממקורבי ספיר ,היה ידיד נאמן של
לוינסון .בריאיון לספר הביוגרפי "ספיר" אמר לי בשעתו" :התייחסתי לתחרות עם לוינסון על
המקום השני בעולם הבנקאות ברוח ספורטיבית .ראיתי שלגביו זו ממש שאלה של חיים
ומוות לעבור אותנו ולהמשיך במירוץ עד להדבקתו של בנק לאומי .אני חייב לציין כי בנק
הפועלים הצליח לבצע עסקות בינלאומיות שונות בשירות המדינה ויצא נשכר מכך במאזנו".
אחיו רפאל רקנאטי ,שירש את תפקידו בניהול הבנק בארץ (בנוסף לניהול עסקי המשפחה
בארצות הברית) אומר" :דיסקונט נחשב בטעות לבנק משפחתי אבל הוא היה ונשאר בנק
ציבורי .לוינסון הבין היטב שעליו לפתח חברת השקעות מסוג זו שיש לנו אם ברצונו להעמיק
את מעורבותו של הבנק שבראשו עמד"
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(בראש חברת ההשקעות של דיסקונט עמד אלוף (מיל') דן טולקובסקי ,לשעבר מפקד חיל
האוויר שהיה לגבי לוינסון דגם של בנקאי מצליחן הפועל בשקט וביסודיות וזוקף לזכותו
הצלחות עסקיות).
אהרון מאיר ,מנכ"ל בנק המזרחי ,נכנס לתפקידו כמעט באותה תקופה שבה החל לוינסון
את צעדיו הראשונים בבנק הפועלים .העובדה שמאיר הוא קיבוצניק לשעבר ,חבר משואות
יצחק ,שימשה רקע טוב לא רק להידברות קבועה ביניהם אלא גם לעסקים משותפים של שני
הבנקים .אהרון מאיר" :פעלתי בדרכים דומות לשלו .הוא שאף לרכז את כל הפעילות
הכלכלית של ההתיישבות העובדת החילונית תחת כנפי בנק הפועלים ואני שמתי את הדגש
על ההתיישבות הדתית .שיתוף הפעולה בינינו הוליד מבצעים שונים בארץ ועסקים בחו"ל
לטובת שני הבנקים" .עם זאת מודה מאיר כי הזיקה של שני הבנקים לגופים פוליטיים – בנק
הפועלים למפלגת העבודה ובנק המזרחי למפד"ל – שימשה גורם רב ערך בתהליך הזה.
ד"ר מאיר חת ,לשעבר המפקח על הבנקים וכיום יו"ר הנהלת הבורסה ,עקב באותה עת
אחר השתלבותו של לוינסון בעולם הבנקאות שהיה זר לו עד אז" .למרות שהיה זה תחום
חדש עבורו הצליח לתקוע בו יתד במהירות" ,נזכר ד"ר חת" .הוא השכיל להבין שבנקאות
אינה מבוססת רק על גידול מהיר ברווחיות ובמאזן ,אלא גם על רכישת לקוחות לטווח ארוך,
אמון וסודיות .עקבתי מקרוב אחר תהליך התפתחותו כבנקאי בשנים הראשונות וראיתי
תערובת של חזון וכושר ביצוע .הוא היה שונה מהבנקאים האחרים וראה בפיתוח בנק
הפועלים הגשמת אידיאל של תנועת העבודה".
מחליפו של ד"ר חת בתפקיד המפקח על הבנקים ,עודד מסר ,מוסיף" :כשנכנסתי לתפקידי
הייתה 'המהפכה השקטה' בשלבי סיומה .הבחנתי בשיטת הניהול שלו שהייתה צנטרליסטית
בצורה מובהקת וראיתי בה גם דרגה גבוהה של כפייתיות בעלת כוח בלתי מרוסן .נראה היה
לי שרק כך יגשים את המטרות שהציב לעצמו".
סיפור השנים הראשונות של לוינסון כמנהל הבנק הוא סיפור של מאבקים בלתי פוסקים,
עם אלה הכפופים לו ,עם אלה שסברו שהם ממונים עליו ,עם כל ה"נסיכים" של המשק
ההסתדרותי .רוב המאבקים היו ענייניים ,ונבעו מן ההתנגשות בין תפיסתו של לוינסון את
הבנק ואת משק העובדים לבין התפיסות של יריביו .אך להתנגשויות הבלתי נמנעות נוספה
ייחודיותו של לוינסון וקפדנותו ,שתסכלה אנשים ,גרמה להם תחושת השפלה ועוררה בהם
שנאה תהומית .שרי ממשלה ,אישי ציבור מהשורה הראשונה ומנכ"לים בכירים במשק
שנחשבו ל"אנשים חזקים" פיתחו כלפיו רגשי פחד ונתנו לכך לעתים ביטוי פומבי.
מספר אמנון בר נוי" :הוא תבע מכל עובדי הבנק אותה שלמות שתבע מעצמו .אך איש לא
יכול היה להגיע לרמתו ולהשתוות להישגיו ,והתוצאה הייתה תסכול .אני זוכר מקרה שבו
ביקש מעמוס ברגנר ,בתקופה שבה היה אחראי
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עדיין על פעולות חו"ל ,להכין דו"ח מפורט לשלטונות ארצות הברית לקראת תחילת פעילותנו
בארץ זו .ברגנר הכין דו"ח שהחזיק דפים רבים ומסרו ליעקב .לאחר שיעקב דפדף בחומר
מצא מיד שגיאה ודרש ממנו להכין את כל הדו"ח מחדש .כמובן שברגנר נפגע עמוקות מכך.
לא כל אחד מוכן לקבל ביקורת מיידית כזו ובטון כזה".
אחותו של ברגנר ,העיתונאית צביה כהן ,אומרת על כך" :עמוס בא ממשפחה הרוסה
והייתה לו ילדות קשה .הבנק היה כל חייו – וכאשר נדמה היה לו שלוינסון רודף אותו – נשבר
וראה בו מקור לכל בעיותיו".
הדרישה שלו לשלמות הייתה לעתים בלתי אנושית .הוא היה נוהג לבקר בסניפים בשעות
הלילה ,לבדוק אם הכול נקי ומצוחצח ,אם השלטים מוארים ,אם הכול במקומו .אם גילה פגם
כלשהו היה מטלפן לאחראי על התחזוקה ,יעקב אבניאון ז"ל (אחיו של איתן אבניאון) ונוזף
בו.
סיפורים כאלה על תביעותיו מעובדי הבנק לשלמות מוחלטת ניתן לספר לאלפים .הוא לא
הפלה בין חבר שהביא לבנק בשל כישוריו לבין עובד בכיר שלא היה מוכר לו בעבר .ניבה
לניר סיפרה עליו בכתבת תחקיר ב"מוניטין" בתקופת היותה יועצת שר הביטחון יצחק רבין:
"שמעתי מספר אנשים המדברים עליו ביראה רבה .בבנק שמעתי פקידות הקוראות לו כך,
בשם המפורש – "האלוהים" .אין רואים אותו מסתובב 'במקומות הנכונים' ,וקשה לתפוס אותו
בשיחות קטנות שעניינן רכילות .לוינסון עסוק .הוא עובד אל תוך הלילה ,כמעט תמיד.
מנהלים בבנק ,ואחרים המכירים את שיטת עבודתו ,מציינים את יעילותו ואת הספקיו .הוא
אינו נפגש עם העובדים לשם בירור כל עניין ועניין .הקשר נעשה על פי רוב באמצעות תזכיר.
השאלה-עניין נרשמים ונמסרים לו בכתב .הוא מכתיב את תשובתו לטייפ ,המזכירה
מפענחת ,מתקתקת אותה על תזכיר תשובה והיא נמסרת בחתימתו לשולחה .הוא יוצר
סביבו בולמוס עבודה ,כשהכול יודעים שלא יניח גם לאחרון הפרטים".
מספר עו"ד יאיר אלחנני ,לשעבר ראש המחלקה המשפטית של הבנק" :התקבלתי לעבודה
במחלקה המשפטית על ידי עורך דין נכט המנוח ,שניהל את המחלקה .הוא לא יכול היה
להחליט ביחס אלי בעצמו ואמר לי שעלי להיכנס לשיחה עם לוינסון .לפני השיחה אמרה לי
המזכירה ,אריאלה" :כשאתה יושב מולו אל תניח את המרפקים על השולחן .השיחה הייתה
קצרה ואני זוכר שאפשר היה לחתוך את המתח באוויר החדר".
קפדנותו הרבה כלפי הכפופים לו ,לא מנעה מלוינסון לגלות ולטפח כישרונות ולפתוח
בפניהם מרחב פעולה .אחד הכישרונות הללו היה יוסי ריגר ,ששמו קשור במפולת הגדולה
של הבורסה ובמפולת הגדולה יותר של המניות הבנקאיות .לוינסון הכיר את ריגר בעת שזה
עבד ככלכלן במכון למחקר כלכלי חברתי ,בראשו עמד דוד גולומב (גיסו לשעבר של אשר
ידלין וכיום מראשי כור) .ריגר ,יליד  ,5821היה ידוע משך שנים ככדורסלן מצטיין וכפותר
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מפורסם של החידון המוזיקלי ברדיו .אך עוד בעבודתו במכון למחקר כלכלי נתגלה כבעל מוח
מזהיר .הוא לא החזיק שם מעמד הרבה זמן ,עזב ביוזמתו ואמר לגולומב" :אני לא רוצה
להישאר כאן כשהפסגה אליה אני יכול להגיע זו המשכורת שלך" .הוא הפך להיות יועץ
כלכלי ,הרוויח הרבה ,אך גם בכך לא מצא עניין והחליט לבוא לבנק הפועלים.
על הצטרפותו לבנק הפועלים מספר אמנון בר נוי" :באחד הימים ,זה היה בראשית שנות
השבעים ,בא לחדרי בבנק ואמר לי שהוא שוקל להציע עצמו לעבודה בבנק .שאלתי אותו:
'מה רע לך בשוק הפרטי?' הוא השיב' :עשיתי עבודת ייעוץ עבור חברת 'יונה' .קיבלתי אמנם
כסף טוב אבל הם עשו ההיפך ממה שיעצתי להם .נמאס לי לעבוד על ריק .אני רוצה להיות
במקום שבו מתקבלות החלטות ויש ביצוע' .כך הוא החל לעבוד בבנק ותרם את תרומתו
למהפכה השקטה".
נסיבות הצטרפותו של יוסי ריגר לבנק הפועלים אופייניות לדרך שבה משך אליו לוינסון
אנשים מוכשרים .אפשר לדמות את המשיכה הזו למגנט ענק ורב כוח המושך אליו שבבים.
אפשר לדמות אותו למנורה המושכת אליה פרפרים .אפשר לדמות אותו גם לגנרטור רב
עוצמה ,המושך אלקטרונים ומאיץ ונותן להם תנופה .הכול תלוי בטיב האנשים שנמשכו אליו.
לוינסון עמד על טיבו של ריגר ,נתן לו תואר "סגן מנהל כללי ומנהל המחלקה הכלכלית"
והשנים שבהן ישב בבנק הפועלים היו שנים של שפע רעיונות פוריים .רבים מן החידושים של
לוינסון – החל מתכניות החיסכון שיזם ,עד לשיטת הויסות – היו מבית מדרשו של ריגר .בין
היתר הכין ריגר מודל לפיתוח סניפי הבנק .עד אז היה מקובל שסיווג הסניפים נקבע לפי
מיקומו וצורתו החיצונית .ריגר הציע סיווג המבוסס על רווחיות בפועל ,וכמובן שלא כל מנהלי
הסניפים אהבו את זה .היו הרבה התנגשויות סביב העניין אך לוינסון עמד מאחורי ריגר
ומאחורי השיטה שהוכיחה את עצמה והועתקה גם על ידי בנקים אחרים.
ריגר לא הסתיר מעולם את הערצתו ללוינסון ואמר" :הוא העביר את הבנק לעידן אחר".
לוינסון עשה הבחנה ברורה בין יחסים אישיים לבין עסקים .הוא לא התנכר לידידים ,וחבריו
מראש הנקרה מצאו אצלו תמיד אוזן קשובה ודלת פתוחה .אך זו הייתה למעשה
ה"פרוטקציה" היחידה שהיה מרשה לעצמו .חברים היו צריכים להתאמץ פחות כדי להיפגש
עימו מאשר סתם אנשים מן השורה .יותר מזה לא נתן .אליעזר ולטמן ,מנהל לשכת מבקר
ההסתדרות מספר כיצד נזהר לוינסון שלא לקבל טובת הנאה כלשהי ,וכמובן מנע טובות
הנאה מעובדי הבנק על חשבון המוסד או המשק ההסתדרותי בכלל.
מספר ולטמן" :ככל שגדלה עוצמתו כן הרבה להקפיד על ניקיון כפיים ומניעת טובות הנאה
מעצמו או מעובדי הבנק ,על חשבון הבנק או משק
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העובדים .מבדיקות חוזרות ונשנות שעשיתי משך השנים גיליתי כי הוא הקפיד על קוצו של
יוד .כשהיה קונה כרטיס לבן משפחה לחו"ל טרח לבדוק אם לא קיבל הנחה סמויה ,אם אלה
המוכרים לו את הכרטיס אינם "מרמים" אותו בכך שמוכרים לו כרטיס מוזל ומציגים אותו
ככרטיס במחיר הרגיל .הוא לא רכש לעצמו בית ברמת אפעל ,בשכונה שהוקמה על ידי 'שיכון
עובדים' ,אף שהיה רשאי לעשות כן .וזאת מחשש שלמראית עין ייראה כאילו קיבל טובות
הנאה .כך גם סירב לקבל הנחות ברשת מלונות מוריה שהוקמה על ידי בנק הפועלים ואסר
גם על מנהלי הבנק לקבל הנחה מעבר לזו המקובלת על כלל חברי ההסתדרות".
אך למרות שלוינסון הפריד בין יחסים אישיים לבין יחסים עסקיים  -מי שקנה את איבתו על
הרקע העסקי ,הפך להיות אויבו בכל המישורים .וכזה היה המצב ביחסיו עם מי שהיה נגיד
בנק ישראל משה זנבר.
זנבר ולוינסון מעולם לא היו ידידים ,אך כל עוד לא התנגשו על רקע מחלוקת עסקית היו
היחסים קורקטיים .המריבה הראשונה ביניהם נתגלעה בשנת  ,5845אחרי שזנבר התמנה
לנגיד בנק ישראל .בתוקף תפקידו זה מתח זנבר ביקורת חריפה על שר האוצר ,פנחס ספיר,
ולוינסון ראה בכך מעשה של כפיות טובה מצד זנבר כלפי ספיר שגידל וקידם אותו (קודם לכן
היה זנבר היועץ הכלכלי של ספיר) .התמוטטותו של בנק אגודת ישראל בשנת  5845הניעה
את זנבר ליזום הצעת חוק שתקבע כי לפחות חמישים אחוז מחברי מועצות המנהלים של
הבנקים יהיו אנשים שאינם מקבלים משכורת מן הבנק ,כדי שלא יהיו תלויים במנהל .כן
כללה הצעת החוק הרחבה ניכרת של סמכויות הנגיד כלפי הבנקים .לוינסון התנגד בחריפות
לכמה מסעיפי ההצעה וראה בהם כוונה לקעקע את בנק הפועלים .במיוחד התנגד לסעיף
בדבר חברי מועצת המנהלים שאינם כפופים לבנק וטען כי בבנק הפועלים מיוצגים גופים
ציבוריים כלכליים שאינם כפופים ללוינסון ,ולכן ההצעה הזו אינה תופסת לגביו.
זנבר לא קיבל את עמדת לוינסון ואז התפתח ביניהם עימות חריף .אמר לי על כך זנבר:
"הוא חשב שאני רודף אותו ולא הבין שלנגד עיני עומדת רק טובת הבנקאות .הוא הפעיל נגדי
מכבש ולא הייתה לי ברירה אלא להתפשר איתו .בהזדמנות מסוימת אף השתכנע שאני לא
"רודף" אותו ואחרי שמילאתי בקשה מסוימת שלו שיגר אלי זר פרחים בצירוף פתק ברכה.
אבל תקופת הפיוס בינינו הייתה קצרה".
לוינסון אמר לי על זנבר" :יש לו אופי לא סימפטי .הוא בעל כישרונות מוגבלים וחוש מוגזם
ליחסי ציבור .כל מה שפורסם עליו בעיתונים הוא ייחס לי ולכן רצה לנקום בי ולפגוע בי אישית
ובבנק .לכך לא יכולתי להסכים".
חבר הוועדה המייעצת של בנק ישראל ויו"ר הרשות לניירות הערך לשעבר ,יצחק טאוב,
אמר לי" :לזנבר היתה אלרגיה מיוחדת ללוינסון והיא נבעה בראש
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ובראשונה מקנאה .הוא ידע שלוינסון מוכשר ממנו פי כמה וגם יש לו מאחז פוליטי חזק .זנבר
היה צריך להילחם על כל תפקיד ואילו אחרי לוינסון רצו התפקידים".
זנבר מצידו האשים את לוינסון בכך שהוא רדף אותו עד חורמה ודאג לכך שבעיתונות
יפורסמו עליו כתבות השמצה .כך ,למשל ,פורסם בעיתונים כי קנה מידי הבנק לפיתוח
התעשייה דירה אותה קיבל מן הבנק בשכירות במחיר של  511אלף ל"י כאשר ערכה הריאלי
היה כ 311-אלף ל"י ,פרשה שעוררה רעש רב .פרסום אחר נגע לקשריו המיוחדים של זנבר
עם ראשי רפ"י ומשה דיין ביניהם במטרה לזכות בתמיכתם למועמדותו האפשרית לשר
האוצר אחרי שיפרוש ספיר.
האם עמד לוינסון מאחורי פרסומים אלה על זנבר?
אחת האגדות שליוותה את לוינסון עד יומו האחרון הייתה אגדת האיש המסתורי ,המושך
בחוטים באמצעי התקשורת ושולט בהם .אגדה זו התנפצה בשבועות האחרונים לחייו,
כשהתברר כי המושך בחוטים אינו יכול למנוע את מסע ההכפשה שיזמה "הכנופיה" נגדו.
למרבית האירוניה ,עד כמה עצוב לראות בכך אירוניה ,דווקא יריביו של לוינסון הם שעשו
בסופו של דבר את מה שייחסו ללוינסון עצמו כל השנים ,דהיינו :ניצול אמצעי התקשורת כדי
לסגור חשבונות אישיים.
אך אין עשן בלי אש .היה בסיס לאגדה של לוינסון הקשור בתקשורת .לוינסון ייחס חשיבות
עצומה לפרסום ולאינפורמציה .הוא עצמו פיקח ותכנון את מסעי הפרסום של הבנק,
בעיתונות וברדיו ,בדק ,שמע והחליט איזה ג'ינגל ישודר ,ואף תרם מכישרונו הגרפי לעיצוב
מודעות הבנק וסמליו .בנק הפועלים נכנס כשותף בפרויקטים תקשורתיים" :ג'רוזלם פוסט",
"רימון תקשורת"" ,כספים" .והיה מיוצג בשורה של עיתונים.
כשם שלמד ביסודיות כל חברה שעמה בא במגע וכל לקוח חשוב שלו נתן הלוואה ,כך למד
היטב את כל המהלכים החברתיים והפוליטיים שהייתה להם השפעה על הבנק .הוא ידע
שמעיתונים בלבד אי אפשר ללמוד הכול ,והרבה לקיים שיחות יסודיות עם אנשי מפתח בכל
התחומים ,במשרדו שבבית בנק הפועלים בשדרות רוטשילד בתל אביב .בין המוזמנים
למשרד היו עיתונאים לא מעטים ,שבמרוצת הזמן הוקסמו מאישיותו והפכו לידידיו .עם אלה
נימנו איתן ליפשיץ ,מרדכי צבי ,דוד ליפקין ולוי יצחק הירושלמי ,פטר מרסטן ,לוי מורב ,מרק
סגל ,יובל אליצור ,אלימלך רם ,דן שילון ואחרים.
האם ניצל לוינסון את קשריו עם עיתונאים כדי לשסות אותם ביריבים פוליטיים? לגבי רוב
רובם של העיתונאים ניתן לומר כי זוהי השמצה גסה .טדי פרויס ,העורך הכלכלי של "דבר"
סיפר לי על עשרות פגישות שקיים עם לוינסון בהם שוחחו ארוכות על כל נושא שבעולם "אך
מעולם לא ניסה לשסות אותי באישיות כלכלית או פוליטית .הוא מעולם לא השתמש בי" .אך
אין פירוש הדבר
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שהוא לא התייעץ בעיתונאים ,או לא הדליף באמצעותם ידיעות .זו דרכה הטבעית של
העיתונאות הטובה ,ואי אפשר לשאול כמובן עיתונאים מהו מקור ההדלפה שלהם .לוינסון גם
ניסה ללחוץ או להביע מורת רוח על ידי אי מתן מודעות ,וגם כאן לא חרג מדרכם של
מפרסמים גדולים אחרים .כך עשה למשל ל"ג'רוזלם פוסט" ,כפי שסיפר לי עורכו ארי ראט,
כשהעיתון פרסם ידיעה שהייתה למורת רוחו .חנה זמר מספרת כי הרבה להיוועץ בה ופעם
הראה לה נאום שעמד לשאת בפני פורום מפלגתי .הנאום היה מנוסח היטב אך היה יבש,
מספרת על כך חנה זמר ,אשר קיימה עימו קשרי ידידות הדוקים" .יעצתי לו לשלב בנאום איזו
בדיחה כלכלית .להפגין אנושיות .אך תשובתו הייתה" :אני לא מקבל זאת .אינני רוצה לעשות
מאמצים להיות נחמד ,אני רוצה להפגין עוצמה ולומר דברים בלתי שגרתיים .אין לי עניין
להופיע כחבר'מן ולהחניף לאנשים ,גם אם החיים הפוליטיים מחייבים זאת לפעמים".
פרשת יחסיי שלי עם יעקב לוינסון היא מיוחדת במינה וגם היא סבבה סביב השאלה אם
להיות נחמד ואנושי או להטיח את הראש בכותל .אני זוכר שבפגישתנו הראשונה הנחתי את
מרפקי על שולחנו ,בניגוד לעצת מזכירתו אריאלה מדר ,ואמרתי לו' :תפסיק להפחיד אנשים.
תפגין את הצד האנושי שלך'" (זה היה משחק מילים על בסיס סיסמה שבנק דיסקונט הפיץ
אז" :הצד השני של המטבע") .דברי הישירים מצאו חן בעיניו ,בעיקר כאשר למד שאינני
חושש מפניו ,ומאז נוצרה כימיה בינינו .במשך כל שנות היכרותנו לא ניסה אפילו פעם אחת
להדליף באמצעותי ידיעה לעיתון והקפיד לשמור על מערכת יחסינו בסוד כמוס ,וכפי שכבר
סיפרתי  -לא פרסמתי אף לא מילה אחת משיחותינו ,למרות שללא קושי הייתי יכול לכבוש
כותרות .אף על פי כן היו אישים שונים – ביניהם ירוחם משל – שייחס פרסומים שונים שלי
בעיתון למקור "ידוע" בבנק הפועלים.
משל טען עוד באזניי שלוינסון העריך מאוד את כוחה של התקשורת וידע כיצד להפעילה,
בלי להשאיר עקבות" .באחד הימים העביר את מניות ה"ג'רוזלם פוסט" מחברת העובדים
לבנק וקבע עובדה בשטח ,בלי לשאול אותי בכלל" – הוא גילה.
עוצמתו הגוברת והולכת של לוינסון ובאותה עת היעדר חשיפה אישית שלו ומיעוט ידיעות
נגד בנק הפועלים בתקשורת ,פעלו בסופו של דבר כ"בומרנג" נגדו .כל דבר ביקורת על מחדל
של "אישיות כלכלית" יוחס לו במישרין או בעקיפין .כך היה סבור זנבר שעקב בדאגה אחרי
התפתחותו של בנק הפועלים .לוינסון הצליח להזניק את בנק הפועלים מנקודת ההתחלה
הנמוכה שבה היה נתון כשקיבל את ניהול הבנק ,על-ידי רכישת שורה של בנקים כושלים,
ובראש ובראשונה את בנק הלוואה וחסכון .בנק זה לא היה פושט רגל פורמלית ,אך בפועל
מצבו היה רע מאוד בשל ניהול כושל .הוא נקלע לקשיים בגלל השקעה גדולה במקרקעין
שערכם ירד לאחר המיתון .לוינסון ראה את ההזדמנות
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הגדולה ,השגת עשרות סניפים ,שבידיו האמונות הפכו – לפי הגדרת אמנון בר נוי – "מברזים
שדרכם בורח כסף למשאבות של כסף".
בנק הלוואה וחסכון נוהל על ידי עו"ד ישראל גפני שהיה בעבר סגן הממונה על החיסכון
והביטוח במשרד האוצר ,שהצליח להפכו מאגודה שיתופית לבנק לכל דבר והתנגד למכירתו.
בדעה אחרת היו ראשי המפלגה הליברלית שרצו "להיפטר" מהבנק .לוינסון הוכיח גם
במקרה זה את יעילותו של המידע האינפורמטיבי המוקדם .הוא ידע פרטים מלאים על הבנק
ועל הזיקה עם שני הבנקים האחרים (זרובבל וחרושת ותעשיה) והטיל את משימת ניהול
המו"מ על איתן אבניאון ,שנשא כבר בתואר מנכ"ל משותף של הבנק .אבניאון ירש את גפני
בשעתו במשרד האוצר וההיכרות האישית ביניהם סייעה להפשרת הקרח.
הוא אומר" :כל העסקה הייתה מלאכת מחשבת .כנהוג במקרים כאלה החלטנו להציע
הקמת קרן בסך מיליון ל"י ,סכום גבוה למדי באותם הימים ,לחברים נזקקים .כך הפכו
בהדרגה ותיקי הציונים הכלליים ללקוחות הבנק" .שר האנרגיה לשעבר יצחק ברמן שהיה אז
חבר הנהלת הבנק טוען שהקמת הקרן הייתה דבר לגיטימי ,אף כי ניתנו פירושים שונים לגבי
אופיין של ההלוואות שניתנו .ואילו יחזקאל פלומין ,לשעבר סגן שר האוצר שהיה יד ימינו של
ארליך במשך שנים ,מגלה" :באותה תקופה נרקמו יחסי ידידות הדוקים בין ארליך ללוינסון.
לקשרים אלה היו לאחר מכן השלכות מרחיקות לכת .נדמה לי שלוינסון למד להעריך את
הכו ח הפוליטי המצוי בידיו של מי שיושב ליד ברזים כספיים ומחלק הלוואות לא רק לגופים
כלכליים אלא גם לחברי המפלגה" .אחרי בנק הלוואה וחסכון מוזגו גם בנק זרובבל וחרושת
ומסחר עם בנק הפועלים.
גם בנק ארץ ישראל-בריטניה הסתבך בהשקעה ספקולטיבית ובלתי זהירה של מנהלו,
יהושע בן-ציון .היה זה בתקופה שבנקאים ראו כיצד לקוחותיהם מקבלים הלוואות תמורת 5
אחוזים ,משקיעים אותם ב"קומודיטיס" ומרוויחים מאות אחוזים בחודש .הפיתוי להיכנס
לעסקים אלה היה גדול ,ובנקים רבים שברו את הראש בהשקעות כאלה .לוינסון ,שלא היה
שמרן ממנו ,נזהר מן הפיתויים הללו כמו מאש .גם ביהלומים סירב להיות מעורב ,אחרי
שקיבל את עצתו של עמוס מר חיים ,לשעבר מנכ"ל משרד התעשייה והמסחר וכיום מנכ"ל
כלל תעשיות .הוא אמר" :אני מבין מהו בנק ,מהי הלוואה ומהם ביטחונות .מה זה 'מזל
וברכה' (המשפט השגור בפי סוחרי יהלומים כדי להעיד על גמר עסקה) איני מבין".
היום קובע מר חיים" :בנק הפועלים נחלץ בתקופתו מהפסדים כספיים בתחום זה ,רק
משום שלוינסון ידע גם לשמוע ,בניגוד לתדמית שהדביקו לו".
כך ככל שגדלה עצמתו של לוינסון כך גדל מספר יריביו .אחד מידידיו של לוינסון ,אלקנה
כספי (אז מנכ"ל תדיראן והיום יו"ר מועצת המנהלים של מנועי בית שמש) אמר לו" :יעקב,
אני מציע לך להוריד פרופיל כפי שאני עושה .מדינת ישראל לא אוהבת מנהלים חזקים
מסוגנו" .לוינסון השיב לו" :אני
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לא מסוגל לעשות דברים באופן מלאכותי" .ואכן ,לוינסון המשיך בשלו ולפי תיאורו של כספי:
"לצערי הרב התברר שצדקתי .ככל שחלף הזמן כן הגדיל את מספר אויביו שחיפשו אותו בכל
מקום ,עד שהם חברו יחד ,חיכו לרגע שנחלש וחיסלו אותו".
אחד האויבים שרכש לוינסון בתקופה זו היה חיים דובשני ,כיום מנכ"ל בנק הספנות .על
יחסו של דובשני ללוינסון יעידו דבריו" :לוינסון הקים לעצמו אימפריה בבנק על ידי כך שרתם
את התעשייה הקיבוצית ,ארגוני הקניות של המושבים ,המפעלים האזוריים ועוד .לגביו,
התעצמותו של בנק הפועלים הייתה חלק מהכוח הפוליטי שצבר לקראת הבאות .נדמה לי
שמעט מאוד אנשים היו מסוגלים להתמודד איתו והשניים הבולטים היו אברהם עופר ואשר
ידלין .אני תמיד טענתי כי לוינסון הוא סכנה גדולה לדמוקרטיה .הכרתי את לוינסון לראשונה
ב 5841-כשסיימתי את תפקידי בקרן המטבע הבינלאומי וחזרתי ארצה כדי לעבוד כיועצו
לענייני מטבע חוץ .לאחר מכן מוניתי לתפקיד בנקאי בארץ .אז גיליתי מיהו לוינסון האמיתי.
הוא היה פרנואיד וכל שיחה עם מישהו אחר עוררה אצלו חשד .הוא רצה שאנשים יהיו
תלויים בו".
מנכ"ל כלל ,אהרון דברת ,אמר לי" :במשק הישראלי לא היו מנכ"לים ברמה בינלאומית.
מאז קום המדינה היו במדינה אולי ארבעה מנכ"לים כאלה – יעקב לוינסון ,אלקנה כספי ואל
שווימר .כדי להגיע להישגים במשק הישראלי צריך להיות קשוח .לבנקאי הבעיה כפולה
ומכופלת כי הוא בודד בצמרת בקבלת החלטות".
ומאיר עמית רואה את הדברים כך" :יעקב לוינסון היה מוכשר מאוד ומבריק מאוד ,בעל
כושר עבודה בלתי רגיל ,תפיסה מהירה ,כושר ניתוח אינטלקטואלי ודבקות במשימה .עם
זאת ,ככל שצבר כוח ועוצמה כן גדלה אצלו האמביציה ,שהייתה ממש חולנית ,להשיג עוד
ועוד כוח .עם זאת דאג היטב לאינטרסים של בנק הפועלים ודרש שיעבוד נכסי כור תמורת
אשראי בסכומים גדולים".
יחס מיוחד גילה לוינסון כלפי הקואופרטיבים לתחבורה ציבורית אגד ודן .עוד בהיותו מנהל
המחלקה הכלכלית של חברת העובדים עבד בשיתוף פעולה הדוק עם יו"ר מזכירות אגד,
חבר הכנסת המנוח מרדכי עופר ,בהקמת תחנות אוטובוסים חדשות .אחרי פטירתו של עופר
(ב ,)5841-ערב מינויו כסגן שר התעשייה והמסחר ,החל לוינסון הבנקאי לסייע לאגד
בתחומים נוספים.
מספר על כך ישראל גיל ,יורשו של עופר בתפקיד מנהל אגד" :באותה תקופה היינו זקוקים
לאשראי גדול לפעולות פיתוח שונות של הקואופרטיב .יפת מבנק לאומי הזמין אותנו לשיחה
ואמר לנו שהוא חושש להיכנס להרפתקאות ודורש ביטחונות ומאזנים מסודרים .באנו אל
לוינסון והוא עזר לנו .כאשר בוצעה העסקה הראשונה של רכישת מאות אוטובוסים בחו"ל
היה צורך לתת ביטחונות של בנק הפועלים ,ויעקב טיפל בעניין במהירות וביעילות".
סיפור מסוג אחר יש ליו"ר מזכירות דן יוסי הורוביץ" .עד לכניסתו
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של לוינסון לבנק הייתה חלוקת ההפקדות הכספיות שלנו  61אחוזים בבנק לאומי ו41-
אחוזים בבנק הפועלים .הוא החליט לעשות הכול כדי להגדיל את הנפח של הבנק.
ההזדמנות לנפלה לידיו כאשר נזקקנו לאשראי מוגדל ליבוא אוטובוסים חדשים מחו"ל .בנק
לאומי דרש את ערבות המדינה ואילו הוא לא עמד על כך .שאלתי אותו' :מדוע אתה מוכן
ללכת לעסקה שבנק לאומי מסרב לה?' והוא השיב' :יוסי ,במה אני מסתכן? הרי האוטובוסים
יהיו משועבדים לטובת הבנק' .במבט לאחור נראה לי כי היה זה סיכון מחושב שהוכיח את
עצמו".
לוינסון לא הצליח בכל זאת במשימה אחת :כל מאמציו למזג את שני הקואופרטיבים
הגדולים לתחבורה ציבורית החלו חרס בשל ניגוד האינטרסים של גורמים ואישים שונים.
משק המדינה יצא מפסיד מכך.
לימים למד לוינסון לדעת כי אלה מידידיו שהזהירוהו מפני צבירת העוצמה של יריביו
צודקים .אך באותה תקופה הוא התעלם מן האזהרות .הוא עשה את שראה כנכון וחשוב ,בין
בענייני הבנק ובין בעניינים אחרים .הוא היה שלם עם עצמו ועם עמדותיו המוסריות ,ולא
נזקק לקהל שימחא לו כפיים .כך ,למשל ,הקים קרן סיוע למשפחות נזקקות ,יחד עם ח"כ
אהרון הראל ,שהיה אז חבר הוועדה המרכזת" .מישהו אחר" ,מספר הראל" ,היה עושה מזה
הון פוליטי – מסיבות עיתונאים ופרסום .אבל הוא ביקש לשמור על העניין בסוד ולעזור
למשפחות בצורה עניינית בבחינת מתן בסתר .מאז קנה אצלי את עולמו".
באותה תקופה חלו שורה של תמורות שהקלו על המשך פיתוח תכניותיו של לוינסון .אשר
ידלין הלך ונחלש ועבר להיות יו"ר הנהלת קופת חולים .לתפקידו כמזכיר חברת העובדים
נכנס אפרים ריינר שהפך להיות ידידו ונאמנו של לוינסון .מוסה חריף התמנה למזכיר איחוד
הקבוצות ונוצר גשר בתחום העסקי בין לוינסון לבין התנועה הקיבוצית – ובין השניים נרקמה
ידידות עמוקה שנמשכה עד מותם של השניים ,בהפרש זמן לא גדול.
בסוף  5842פרש יצחק בן אהרון מן ההסתדרות שבע מאבקים ומרורים ועמדה להיפתח
תקופה חדשה ,תקופת ירוחם משל.
אבל לוינסון שהיה אז בפסגת תהילתו לא השכיל עדיין להבין כי עוצמתו המתמשכת
מגדילה את מספר אויביו שאליהם יתווספו בתקופתו של משל גם אישים פוליטיים.
חברו דורי הרגיל הטיב להסביר זאת" :הוא דמה לנהג שנוסע במהירות שיא במכונית
בעלת מנוע רב עוצמה ,הוא לא התכוון לפגוע במכוניות איטיות יותר שנעו לאורך הכביש אבל
היו רבים שירדו לשולי הכביש כדי לא להיפגע ,הנהגים הללו נאספו בהדרגה בצוותא לעתים
כדי לטכס עצה כיצד להיפרע מ"הנהג הדורסן" שכל חטאו הייתה יכולתו לנהוג מכונית כזו
ולהגיע ליעד הרבה הרבה לפניהם".

פרק עשרים ושניים

הבנים
"אני רוצה לחשוב שחדרך מצוי במצב של סדר אנושי שהינו
בעיני אחד הגילויים של אדם בן תרבות".

(יעקב לוינסון ,מכתב לבן גרי)9054589 ,
עבודתו המאומצת של לוינסון ואורח חייו גרמו לכך שייעדר רוב שעות היממה מן הבית .הוא
נהג להשכים קום ,בסביבות  6בבוקר ,הגיע למשרדו בבנק בשעה  ,4ולא היה מסיים את יום
עבודתו לפני חצות ,בלי הפסקת ביניים ,בלי מנוחה .לעתים רחוקות מאוד יצא לסעוד מחוץ
למשרד ,כי ראה את הבילוי העסקי המקובל במסעדה כבזבוז זמן .לרוב היה מזמין את
אורחיו לאכול בחדר מיוחד שהקצה למטרה זו בסמוך למשרדו .אורח החיים הזה לא החל עם
כניסתו לבנק .גם בתקופה שעבד במחלקה הכלכלית נעדר מן הבית רוב שעות היממה,
ופרקי זמן ארוכים שהה לרגל העסקים בחו"ל.
אף על פי כן היה יעקב לוינסון ,בדרכו ,איש משפחה למופת .היעדרותו מן הבית לא גרמה
לניתוק בינו לבין הרעיה והילדים .הוא שיבץ את מערכת החובות שלו לענייני הבית בתוך
מכלול הפעילות שלו ,וקיים חובות אלה בקפדנות ,בקנאות וביסודיות – כמו כל חובה שנטל
על עצמו .הוא הקדיש זמן לחינוך הילדים וכדרכו עשה זאת בשלמות עד כי לעתים היה נדמה
שהוא דורש מהם יותר מדי.
כלל ראשון שקבע לוינסון היה שביתו הוא מבצרו .לא הייתה דריסת רגל בבית לאנשי
עסקים ,עובדי הבנק ,שלא לדבר על עיתונאים ,צלמים ואנשי תקשורת למיניהם .נורית מעולם
לא התראיינה ,ומעטים ידעו משהו על משפחתו .הוא ביקש מרעייתו נורית לא להביא לביתם
חברים חדשים מספסל
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הלימודים ומקום העבודה ,היכרויות מעין אלה היו גוררות אחריהן מטבע הדברים פניות
נוספות אליו ,היו לו בלאו הכי רבות כאלה.
השבת ,פרט לתקופות ששהה בחו"ל כמובן ,הייתה קודש למשפחה .היו הולכים בצוותא
לים או לבריכה ,ובסעודת השבת – היחידה בה הסבה המשפחה כולה ליד שולחן אחד – היו
חייבים כולם להיות נוכחים .האווירה ליד שולחן השבת הייתה בדרך כלל נינוחה ,רווית הומור
ושמחה .כאן נתגלה אותו "יענק'לה האחר" שאותו הכירו ידידיו האינטימיים.
מדי פעם לא התאפק ונטל עימו בשבת את בני משפחתו ל"טיול סניפים" כדי לבדוק מראה
חיצוני של סניף זה או אחר ,כשם שביקש את חוות דעתם ל"ג'ינגלים" חדשים של הבנק .הוא
היה פורט על פסנתר את המנגינה והם היו מאזינים לו.
מספרת נורית" :היו לנו חיים קשים ,לא רק בשל היעדרותו של הבעל והאבא מן הבית ,אלא
בשל הצורך להתמודד עם אישיות בעלת שיעור קומה כמוהו .אלה היו חיים קשים אבל
נהדרים .לא התערבתי בעבודתו – לא בבנק ולא בחברת העובדים .הוא עבד עד כלות
הכוחות וידעתי שהוא עושה זאת למען האידיאל ,לא למען עצמו או משפחתו .לפעמים הייתי
תוהה עד להיכן יגיע ,נוכח העומס העצום שנטל על עצמו ,אף שמצב בריאותו היה יציב בדרך
כלל .כשהייתה לו בעיה רפואית לא היה מזניח אותה ,אך הסתיר את העובדה מחבריו
לעבודה .הוא היה מבקש ממני להירשם כחולה אצל הרופא והיה מופיע לבדיקה במקומי .מדי
פעם היה מקבל התקפי אסטמה ,והדבר לא הרתיע אותו מלעשן .היו תקופות שעישן כקטר.
להקלת התקפי האסטמה נעזר במשאף אדים המרחיב את הסימפונות ,אך הוא נהג להסתיר
אותו מעין רואים".
"הייתה לו מעורבות רבה מאוד בענייני הבית .הוא היה חולה לסדר ולניקיון ודאג שהכול
בבית יהיה 'טיפ טופ' .תמונה שלא הייתה תלויה ישר ,או סרוויס שהיה בו ספל סדוק ,שיגעו
אותו .הכול צריך היה להיות מושלם .הוא שנא לכלוך וחוסר סדר".
"יעקב לא אהב להכניס את הבנק הביתה ,אבל לעתים לא הייתה ברירה אלא להזמין
אורחים מחו"ל ומהארץ ,בעיקר בתקופה של חתימה על עסקות .האירוחים הללו לא היו זולים
ולרוב על חשבוננו .שאלתי אותו לא פעם מדוע אנחנו צריכים לממן את האירוח הזה מכיסינו
והוא היה אומר שאין ברירה .את הבית ברחוב בר כוכבא קנינו ,יחד עם טפ'לה ורעייתו,
בהזדמנות בתקופת המיתון ,מקבלן שפשט את הרגל .הוא חלם שנעבור פעם לבית קטן
בודד משלנו ,אך ידעתי שאין לכך סיכוי".
בני המשפחה עקבו בעניין אחרי קנאותו הרבה לכל מה שקשור לבנק .הוא היה עומד על
כך שכל הידידים יהיו בעלי חשבונות רק בבנק הפועלים .ולא פעם נכנס לעימות עם ידיד
ששלף באקראי כרטיס אשראי של בנק אחר.
פעמיים בשנה ,בפורים וביום העצמאות ,נהגו הלוינסונים להזמין לביתם
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חברים .נורית הייתה מכינה את הכיבוד ולוינסון היה מבדר את האורחים בפריטה על
הפסנתר או בנגינה באקורדיון .הוא היה שותה ,לעתים אפילו מפריז בשתייה ,ושר עד כלות
הכוחות .פעם אמר לאחד מידידיו" :הייתי זורק את הכול ומקדיש את עצמי לשירה ולנגינה".
כשם שלוינסון אהב לשיר ולנגן אהבה נורית לרקוד ואף שכנעה אותו ללמוד אצל המרקידה
רותי ביקל ,שהוזמנה לבית הלוינסונים ולימדה אותו שייק ובוסה-נובה.
אורח חייו של לוינסון לא מנע ממנו ,כאמור ,להיות מעורב בכל דבר קטן וגדול שהתרחש
בבית .כשהיה צורך לרכוש בד לוילונות הייתה זו אמנם נורית שהתרוצצה בין החנויות
והביאה גלילי בד ,אך הוילונות לא נתלו על הקירות לפני שלוינסון בדק את הבד ,מישש אותו,
אישר את איכותו ואת צבעו .מבחינות רבות היו בני הבית תלויים בו בכל ,ואופייניים הם
מכתבים שנשלחו אליו לחו"ל ובהם נשאל כיצד לנהוג בחשבון טלפון שהגיע ,מה לעשות
בשטר של ח ברת הגז ואיזה משקפיים לקנות ובאותה הזדמנות ניתן לו דיווח על צלחת
שהתנפצה כשהניחו אותה על האש ,ועל דלת הארון שמתחת לכיור במטבח שהתפרקה
מציריה .שהייתו בחו"ל הייתה ללוינסון לא פעם עינוי ,בשל געגועיו למשפחתו – באחד
ממכתביו שנכתב מפריז בשנת  ,5864הוא אומר" :בשם אלוהים ,אל תכתבי לי יותר שגרי
שואל עלי ,כי זה מביא אותי כמעט לדמעות" .בעת שהיותיו בחו"ל היה נוהג לטלפן הביתה
כמעט בכל יום ולהתעניין בכל פרט שנראה לו חשוב .נורית השתדלה להשביע את רצונו בכל
הנוגע לחינוך וטיפול בילדים.
הוא אסר עליה לנהוג בכבישים בינעירוניים ,מחשש שתסכן את עצמה ואת הילדים עד
שהיה משוכנע שנהיגתה היא בעלת רמה מניחה את הדעת.
כל אחד מארבעת ילדיו של לוינסון נולד בתקופה בה היה נתון בעיצומה של פעילות (ומתי
בעצם לא הייתה תקופה כזו?) .הבכור ,גרשום (גרי) נולד ב ,5863-כשעשה את ראשית
צעדיו בהסתדרות .אסי נולד ב 5861-ועידו ב ,5866-כשחולל את "המהפכה השקטה" בבנק
הפועלים .אך בתוך הפעילות השוצפת שלו ,בתוך היממה הדחוסה עשרות פגישות ומשאים
ומתנים מיגעים ,מצא לוינסון פנאי לילדים .ולא סתם פנאי כדי לצאת ידי חובה .הוא מצא פנאי
כדי לעשות דברים תכליתיים .דברים לא תכליתיים לא עשה מעולם .הוא הקפיד להשתתף
באסיפות הורים בבית הספר התיכון (לאסיפות בבית הספר העממי הלכה נורית) .היה מקפיד
לשמור על שוויון מוחלט בזכויות הילדים – קנה להם אותן מתנות :אופניים מאותו סוג וצבע,
בגדים זהים ,משקפי שמש זהים .דאג שלכל ילד יהיה חדר נפרד בבית והוא יטפחו כרצונו,
אך "ירד" על ילד שהשאיר בלגן בחדרו .הילדים לא ביקרו בבנק אלא לעתים נדירות .הרבה
מכולם בביקורים אלה אסי .הוא היה מופיע ואומר" :באתי לשוחח עם אבא" .הואיל ויום
עבודתו של לוינסון היה עמוס פגישות ,קשה היה לדחוס שיחה עם הילד בין הפגישות ,והוא
היה
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נאלץ להמתין עד שאבא יתפנה .אך לוינסון מעולם לא גער בילד שבא והפריע לו באמצע
העבודה ,והצליח תמיד איכשהו לרדת מן האולימפוס של העסקים הגדולים ולעסוק בקטנות
ובגדולות של הילד הבא אליו.
אופייני ללוינסון הוא סיפורה של אישה שהייתה שכנה של הלוינסונים בעת שהתגוררו בניו
יורק .היא סיפרה" :כשנודע לו שלבת שלנו יש בעיות של הסעה לבית הספר הוא הסיע אותה
בכל יום ,במשך שנה ,יחד עם אחד מבניו .לשם כך היה צריך להקדים ביציאה בבוקר
למשרד .הוא ונורית הקפידו להודיע לנו מראש ,אם לא יוכל להסיע את הילדה ,וזה בלי
שנהיה ידידים קרובים ,רק שכנים"( .יחסו של לוינסון לניו יורק היה ,אגב ,מסויג ביותר .עוד
במכתב מ 5864-כתב לנורית מניו יורק" :לא הייתי חי כאן בעד שום הון שבעולם" .אופייני
ללוינסון ,שכאשר גילה את אמריקה הפיננסית היהודית ואת הפוטנציאל האדיר בטמון בה
לבנק הפועלים ולמשק הישראלי ,לא היסס ותקע יתד לשנים רבות בעיר שאותה לא חיבב.
בדרכו עשה זאת ביסודיות מדהימה ,ובתוך זמן קצר למד להכיר את המציאות האמריקאית
ולהשתלב בה .באזכרה שנערכה ביום השנה למותו ,במועדון צוותא בתל-אביב ,הוקרן ריאיון
טלוויזיה שנערך עימו בארצות הברית .רוב הנוכחים בערב ,שהכירו את לוינסון שנים ,נדהמו
מיכולתו להתבטא באנגלית אמריקאית בחופשיות ,וכמעט ללא מבטא זר).
מספרת נורית" :הכול רצה לדעת ,בכל היה מעורב .מה אמרה המורה של בן אחד ,ואיך
הציונים של השני .הוא הפציר בי להיות קפדנית עם הילדים ,שילמדו כמו שצריך .היה חשוב
לו שהבנים ילמדו ושירגישו בקרבתו ,בהתעניינותו .כשנאמר לו שהם זקוקים להזדהות עם
דמות האב ,והוא נעדר הרבה מהבית ,עשה הכול כדי שהדבר יבוא על תיקונו .אמרו לו
שיתכנן דברים יחד עם הבנים ,שיעשו דברים יחד ,וכך פעם חיפש אתם ומצא במה לשמח
אותי .הם החליטו להפתיע אותי בעוגה .קנו עוגת גבינה ענקית' ,דונם של עוגה' .יענק'לה
ראה כל דבר בגדול".
במיוחד הקפיד לוינסון על בריאותם של הילדים ,אולי בגלל רגישותו היתרה לכל הנושא
הרפואי .כבר סופר על כך שעזב את כל עיסוקיו וארגן את הטסת בנו אסי ללונדון לניתוח .אך
לא רק במקרים חמורים נתן עדיפות עליונה לענייני בריאות הילדים .אסור היה להטריד את
לוינסון בטלפונים לעבודה בעניינים של מה בכך .אך בכל עניין רפואי לא רק שמותר היה
להטריחו ,הוא היה נוזף בנורית אם לא היה מקבל דיווח מידי על כל בעיה רפואית .באחת
משיחותינו אמר לי" :הילדים הם כל חיי" .חבר הכנסת עוזי ברעם ,כיום מזכ"ל מפלגת
העבודה אמר על קברו ביום השנה למותו" :אני זוכר את יעקב יושב אתי בניו יורק ומתאר את
נורית והילדים אחד לאחד באהבה ,ברוך ובאמונה".
נסיעה של אחד מבניו בגפו לחו"ל הייתה לגביו בבחינת מבצע צבאי :הוא תכנן כדרכו
לפרטי פרטים את זמני ההמראה והנחיתה ,קבע אלטרנטיבה למקרה של תקלה בלתי צפויה
ובדק כמה פעמים באם ימתינו לבן .הייתה חובה
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לדווח לו טלפונית ש"המבצע" הגיע לסיומו המוצלח .הוא לא אהב "פשלות" ,מחדלים ותקלות
גם בתחום המשפחתי.
כבר דובר על ריבוי הפנים-המסכות של יעקב לוינסון ,שהביך לא מעט את מקורביו .לוינסון
החליף פנים ודמויות לא רק במהלך חייו – מן הקיבוצניק הנועל סנדלים אל הבנקאי המעונב
– גם באותה תקופה עצמה ,אפילו בתוך שעות ספורות ,היה מחליף דמויות .יעקב לוינסון
היושב במשרדו ,בחליפה מהודרת ובעניבה הולמת ,היה אדם אחר מיעקב לוינסון שכמה
שעות לאחר מכן הלך לאסיפת הורים ,או ישב עם חברות ידידים משכבר ושר שירי מולדת
מכל הלב .הואיל וכל אחד מן התפקידים-המסכות שמילא ,נעשה באורח מושלם ,התקשו
רבים לעמוד בחילופים הללו .אפילו נורית סירבה להכיר בכך ,וכשאמרתי לה פעם כי ישנם
כמה יעקב לוינסון ,היא השיבה" :היה רק אחד ,יענק'לה ,כך חי וכך מת".
לנורית קל היה לחשוב כך כי היא הייתה מנותקת לגמרי מכל עניני הבנק ומחייו האחרים
של לוינסון ,אך אנשים שיצא להם לפגוש בלוינסון הבנקאי ,אחרי שהכירו אותו כלוינסון איש
ה"חבר'ה" נדהמו מן השינוי .החליפה הגזורה היטב והעניבה כאילו עשו אותו לאדם אחר –
עיניו הרכות והרגישות הפכו לפלדה קרה .החיוך הידידותי הפך להבעה תכליתית .החליפות,
אגב ,לא היו חביבות במיוחד על לוינסון ,אף שהפכו כאילו לסמל המסחרי שלו .לא פעם היה
אומר' :הלוואי ויכולתי ללכת חופשי ופתוח יותר' .ואכן ,בכל הזדמנות שיכול ,היה משתחרר מן
החליפות ,אך הזדמנויות כאלה הלכו והתמעטו במרוצת השנים .סביב החליפות של לוינסון
התפתחה אגדה .עוד בימיו הראשונים בבנק סופר כי הוא נזקק לשירותיהם של חייטי צמרת.
האמת היא שבאותה תקופה רכש חליפות ב"המשביר" ,עם תיקונים שנעשו בידי חייט .הואיל
ותמיד שמר על גזרה נאה ,ומעולם לא השמין ,התאימו לו החליפות היטב והלמו אותו .רק
בתקופה מאוחרת יותר ,כשפרץ לעולם העסקים הבינלאומי ונפגש עם גדולי עולם הפיננסים,
החל לתפור את חליפותיו אצל חייטי עילית .הוא הקפיד לעשות זאת תמיד על חשבונו ,וזו
הייתה הוצאה כבדה מאוד על התקציב המשפחתי.
איזה יעקב לוינסון הכירו ילדיו?
גרי" :מיום שעמדתי על דעתי אני זוכר את אבא כאדם שעובד ללא לאות וחשבון ,אדם
המקדיש את כל זמנו למען הכלל .כבר בילדותי ידעתי שיש לי אבא השונה מן האבות
האחרים ,הבאים כל יום הביתה בשעה מוקדמת .אך לא היו לי טענות שהוא מקדיש לי פחות
מדי מזמנו .אף שנמצא בבית פחות זמן ממה שנמצאים אבות אחרים ,הרי מעולם לא חשתי
שאינו מקדיש לי מספיק זמן ותשומת לב .היו לו ציפיות רבות ממני ,ואני השתדלתי שלא
לאכזבו – לא בלימודים ולא בתחומים אחרים .הוא היה איש שתבע תמיד שלמות ,בכלל .היו
לי איתו ויכוחים על נושאים רבים ,והיו מקרים לא מעטים שהשתכנע ולא כפה דעתו ,עלי או
על אחי".
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אסי" :אנשים שואלים אותי אם היה שוויון בין האחים .אז התשובה היא כן .בהחלט .ודוגמה
טובה לכך שכאשר נסענו לאמריקה עם אבא הוא קנה אתנו חולצות .אבא קנה חמש חולצות
באותו צבע ,אותה צורה על מנת שנהיה זהים ,דומים ושווים .וזה היה די נעים ללכת עם אבא
לבוש כמו אחד מהאחים והיינו נראים כמו איזה אגודה .אחד התחביבים של אבא היה לרכב
איתנו בימי שבת על האופניים .גם אופניים הוא קנה לכולנו מאותו סוג .ולא אשכח את
הארוחה שלפני ארוחת הצהריים .לאבא היה סגנון משגע .כשהיה חוזר מחו"ל היה מביא
איתו כל מיני מאכלי ים טעימים שלא הכרתי בחיי .היינו יושבים על הגג מדי יום שבת בבוקר
ומכרסמים לנו מאכלי ים משונים ,עד אשר אבא היה קם ומודיע – כולם לשולחן ,ואז הייתה
ארוחת צהרים .פעם אחת היה איזה יום שאבא היה נראה לי עצוב .הוא הסתכל עלי והודיע
לי שלמחרת בבוקר אנחנו נוסעים לבית הקברות .למחרת נסענו לבית קברות והלכנו לקברו
של סבא גרשום ,והורדנו את השיחים שגדלו על הקבר וצבענו את האותיות מחדש בצבע
ורוד בהיר .אבא היה לוקח אותי לשם מספר פעמים רק כדי להוריד את העלים שעל הקבר.
עכשיו אני מרגיש שיבוא יום ואני אצטרך להוריד עלים יבשים מקברו של סבא גרשום ושיחים
מקברו של אבא ז"ל .עכשיו אני יכול להבין שלהוריד עלים יכול להיות מצב קשה ומביך ,ואולי
לא אצליח כל כך בקלות להוריד את העלים והשיחים .אנשים שלא מכירים את אבא חושבים
שהוא קשוח ורציני כל הזמן ולא מעורב בחייהם של הילדים .אבל ההיפך הוא הנכון .אבא
היה מעורב בחייו של כל אחד מהאחים .לכל אחד מאתנו היו הרבה שיחות עם אבא ולפעמים
גם סודות של ארבע עיניים בעניינים אישיים .אבא לא שימש לנו רק יועץ ומורה דרך אלא גם
בתור חבר טוב שיודע מה המשמעות הנכונה של חבר אמיתי או חבר לעת צרה".
הבן השלישי עידו התגורר עימו בשנים האחרונות בניו יורק ,בתקופת לימודיו התיכונים
וזכה להכירו טוב יותר מאחיו האחרים" .לא היה תחום שלא התגאיתי בו" ,אומר עידו" ,הוא
היה אדם כמעט מושלם".
ילדיו של לוינסון ידעו שאבא בנקאי ,אך לא היה לכך ביטוי ברמת החיים שלהם .ביתם של
הלוינסונים התנהל בצניעות ,מתוך ידיעה שצריך לשמור על הגרוש או הלירה ,ואין לבזבז
כסף על מותרות .כך ,למשל ,כותבת נורית באחד ממכתביה לחו"ל" :לו היינו עשירים כקורח,
או סתם עשירים מאד ,הייתי עושה לך הפתעה ובאה אליך ללונדון או לפריז .עכשיו ,שאיננו
כל כך עשירים אתה יכול לישון בשקט – לא אפקיר את הילדים… קניתי לי נעליים בצבע
הארנק .אל דאגה ,הייתי בבנק ,עדיין חשבוננו במצב טוב".
לוי נסון הקפיד על כך שילדיו לא יתנשאו בשל מעמדו הציבורי ובשיחות אישיות שקיים עם
כל אחד מהם בנפרד הבהיר להם כי ה"סלקציה" בבחירת החברים לא צריכה להיעשות על פי
ה"מעמד הפיננסי" ,אלא הרמה המוסרית .הם הבינו במרוצת השנים עד כמה הדרכה זו
הייתה חשובה לגביהם.
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מספר הבן אסי" :השיחות האלה היו חשובות לנו מאוד .כל אחד מאתנו היה שוטח בפני
אבא את בעיותיו והוא היה מסביר לנו כיצד להתמודד אתן ולנסות לפתרן .ידענו שאבא טרוד
מאוד והשתדלנו לא להכביד עליו".
לא תמיד עלה הדבר בידם.
כך למשל ,הייתה לאסי בעיה שהייתה קשורה במערכת יחסיו עם כמה מילדי השכונה.
כתוצאה מכך החליט אביו בעצה אחת עימו לשולחו ללמוד בבית הספר של קיבוץ בית
אורן.
תקופת לימודיו של אסי בבית אורן ,הייתה תקופה של חילופי מכתבים אינטנסיביים בינו
לבין אביו ,בתקופות שבהן שהה יעקב לוינסון במוסדות שונים .באחד ממכתביו העיר אסי
בעוקצנות" :אני מתבגר וגדל ממש כמו בנק הפועלים".
יש הבדל רב בין נסיבות חייו של יעקב לוינסון בילדותו לבין נסיבות חייהם של ילדיו .הוא
גדל ללא אם ,ולילדיו של לוינסון אם חכמה ואוהבת .הוא גדל ללא בית למעשה ,משך השנים
המכריעות של ילדותו – ומצא אפיק למרצו היוצר בתנועה .הם חיו כל השנים בבית ,בתנועת
נוער לא מצאו עניין ,ובסופו של דבר נהנו מכל טוב.
אם יש דמיון בין נסיבות החיים של הבנים לאלה של האב בילדותו ,הרי הן נעוצות בעובדה
שכמו יעקב לוינסון כך גם ילדיו חיו בצילו של אב בעל אישיות כובשת ומוחצת .הילדים ירשו
הרבה מכישרונותיו ומתכונותיו של האב .כולם פיתחו בעצמם סגולות של נימוס ודיסקרטיות,
גישה אסתטית לחיים .ילדיו ירשו מאביהם כישרונות מוזיקאליים ,עידו נתגלה כילד מחונן
וכבעל זיכרון פנומנלי בדומה לאביו ,גרי שתקן מטבעו ומחפש לעצמו אתגרים ,אסי הוא
החברותי ביניהם ודן בעל אופי נוח.
יעקב לוינסון סבל לא מעט ,הן מהלחץ הכבד שלחצה עליו אישיותו החזקה של אביו והן
מתובענותו הבלתי פוסקת .לחץ זה ,שהופעל על ילד רגיש ומופנם בתקופה קשה בה איבד
את אמו ,הטביע את חותמו על חייו .הדבר לא מנע ממנו להעריץ את אביו ולראות בו דמות
מופת .בלי להיות מודע לכך אולי חזר למעשה לוינסון על דפוסי ההתנהגות של אביו בחינוך
ילדיו .עיון במכתבים שכתב לאסי בתקופה שזה שהה בבית אורן מזכירים במידה מפליאה
את מכתבי גרשום לוינסון לבנו יעקב .וכך גם המכתבים שכתב מחו"ל לילדיו בבית – תביעה
בלתי פוסקת לעבודה ולמאמץ ,להשתלמות וללימודים לקריאה ,להליכה בדרך הישר ולהצניע
לכת .עם זאת השתדל לכוון כל אחד מהם על פי כישרונותיו ונטיותיו.
דומה כי יעקב לוינסון למד בכל זאת את לקח חייו ,והיה במידה ניכרת רך וסלחן לילדיו
מכפי שהיה אביו כלפיו .הדבר התבטא בתחומים רבים ,בין היתר
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בכך שהסכים לכך שהילדים יגדלו כלב בבית .לוינסון לא אהב חיות בית ,אך התחשב
ברגשות הילדים ולא גרש מן הבית בעלי חיים ,כלבים וחתולים שהביאו .במרוצת הזמן למד
אפילו לחבב את החיות שלהם .אל הכלב רוקי ,כלב גזעי לבן ,גילה אף חיבה מיוחדת ,ובימים
האחרונים לחייו ,בהם ישב באפס מעשה בבית ,הוא הרבה ללטפו .דן חיבר אז שיר לכבודו
של הכלב וכן גם חיבר קבוצת סיפורים שיריים בשם "והכלב הזה הוא אני" (על משקל ספרו
הפופולרי ורב התפוצה של יהודה אטלס "והילד הזה הוא אני") .הסיפורים הללו פורסמו
ב"הארץ שלנו" מעוטרים בציוריו של דני קרמן.
על התקשרותו של אביו לכלב רוקי בימים האחרונים של חייו אומר דן" :אבא אולי למד אז
לדעת שעל נאמנותם של כלבים אפשר לסמוך ,מה שאין כן על בני אדם".

פרק עשרים ושלושה

הפריצה לחוץ לארץ
"ברור שתפקידי הבנק אינם מקומיים .הבנק לא ייבנה בקנה
מידה מספיק ,ללא שיתוף פעולה של כלל הפועלים בגולה".

(ברל כצנלסון)4590 ,
עוד בתקופת עבודתו במחלקה הכלכלית עמד יעקב לוינסון על הפוטנציאל האדיר למשק
הישראלי הטמון בפריצה לעולם הפיננסים הבינלאומי ,ולפיתוח קשרים עם תנועות הפועלים
ועם היהדות העולמית ,ברוח חזונו של ברל כצנלסון .הוא הרבה אז לנסוע ,יחסית ,לחו"ל,
למד להכיר את האפשרויות ואת הבעיות ,ונראה שבאותה תקופה נזרעו הזרעים שנבטו כמה
שנים לאחר מכן.
במכתב לנורית ,שנכתב במארס  ,5864בהיותו בדרכו מארצות הברית לארץ ,כתב לוינסון:
"רשמי מארצות הברית הם מעורבים למדי .בצד הטכנולוגיה רחבת הממדים בולט אובדנו של
האדם בתור שכזה .זוהי ארץ שאנשיה נלחמים כמטורפים על דולרים – אם בעסקים ואם דרך
לימודים אקדמאיים ,בשני המקרים המטרה היא קודם כל :כסף .זהו הבסיס היחידי להערכה
חברתית ,לביטחון אישי ולסיכוי להגיע למעמד פוליטי (שם הפרט מממן חלק גדול במערכת
הבחירות שלו) .כולם – מהפועל הפשוט ועד לנשיא – עובדים קשה והרבה ,משום שאין שם
שום דרך אחרת להחזיק מעמד .שעות עבודתי אני בארץ אין בהן שום יוצא דופן לגבי
אמריקה ,ובהתחשב בתפקידי (באופן יחסי) ,עוד אינני ממצה מה שהם עושים באמריקה .אין
פלא לפיכך שיעילותם היא עצומה ,ובהתחשב בממדי השוק הפנימי שלהם ובמקורות
הטבעיים ,הרי שזו ארץ שהתקדמותה הכלכלית היא כמעט דבר אוטומטי ...רק עכשיו אני
324
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תופס את ממדי ומקום יהדות ארצות הברית בארץ זו .לא רק שאתה פוגש יהודים על כל צעד
ושעל ,ואין כמעט מקום שהם לא נמצאים שם ,אלא שרבים מהם תופסים עמדות ממדרגה
ראשונה ....דומני שהיינו יכולים להיעזר בהם בדרכים הרבה יותר יסודיות מאשר סתם איסוף
תרומות למיניהן"...
באותה תקופה הכיר לוינסון את חיים ברגשטיין ,שעתיד למלא תפקיד חשוב ביוזמת לוינסון
לפרוץ לחו"ל .ברגשטיין ,יליד פולין ( )5823שעלה ארצה כתינוק ,החל לעבוד בבנק הפועלים
בשנת  .5816הוא בא לבנק מצויד בניסיון שרכש בעבודתו באגף מטבע חוץ באוצר ,בו טיפס
מתפקיד פקיד זוטר למנהל מחלקה .בבנק הפועלים נתמנה ליועץ לענייני מטבע חוץ ,שהיה
חלש מאוד בבנק הפועלים (כפי שכל הנושאים הבנקאיים האחרים היו חלשים אז) ולאחר מכן
התבקש לנהל בנוסף גם את מחלקת ניירות הערך של הבנק.
היכרותו הראשונה של לוינסון עם ברגשטיין הייתה כשחברת העובדים ביקשה להוציא
תשקיף לגיוס כספים מהאיגודים המקצועיים באנגליה .לוינסון התקשר אל ברגשטיין מתוקף
תפקידו כמנהל מחלקת ניירות הערך של הבנק וביקש את עזרתו בהוצאת התשקיף .מאוחר
יותר היה קשר בין השניים בעקבות זיוף שהתגלה בניירות ערך של חברת אגרות שהייתה
שייכת לחברת העובדים .לוינסון התרשם אז מאוד מן הידע העמוק ,החריצות והיעילות
שגילה ברגשטיין ואמר לעוזריו" :סופסוף יש עם מי לדבר בבנק הפועלים בנושאי ניירות
ערך".
כשנכנס לוינסון לבנק היה צריך קודם כל לשקם את הבנק בארץ ,לשנות את תדמיתו,
להרחיב את סניפיו ולהעמידו על הרגליים .אך כבר שנה לאחר שמונה ליו"ר הנהלת הבנק,
כשהיה ברור שהמהפכה השקטה מתחוללת ותצעיד את הבנק קדימה בארץ ,הוא הפנה את
מבטו לחו"ל ,ושלח את השלוחות הראשונות שהפכו את בנק הפועלים בתוך כמה שנים
לגורם בעולם הפיננסים הבינלאומי.
התפיסה הכלכלית שעמדה מאחורי הפריצה לחו"ל הייתה טריוויאלית .לוינסון הסביר זאת
לא פעם ,בעל פה ובכתב ,ובכך היה שותף לדעתו של פנחס ספיר בעניין .מדינת ישראל
עמדה אז בייצור מקומי בהיקף מוגבל ,שמן ההכרח היה להגדילו פי ארבעה וחמישה בתוך
שנים ספורות .הגדלת הייצור בהיקף כזה מחייבת השקעות בסדרי גודל של מיליארדי דולרים
– דולרים ולא לירות .ודולרים ניתן לגייס רק בחו"ל ,לא בארץ .ישראל ,כמדינה שבה הסחר
הבינלאומי לנפש הוא מן הגדולים בעולם ,זקוקה גם לשירותים בנקאיים מגוונים ,כדי להקל
על היצוא וליעל את הקשרים המסחריים .אך מעל לכל דרושה הייתה איזו תנופה חדשה
שתבסס את הפריצה לחו"ל לא על בסיס בנקאי רגיל ,אלא על שילוב של המעמד המיוחד של
ישראל ושל תנועת הפועלים ביהדות העולמית ובקרב תנועות הפועלים בעולם.
לוינסון ביסס אפוא את תכנית הפריצה על שלושה מעגלים .הראשון היה הקמת תשתית
בנקאית רגילה ,שתהיה תכליתית ,יעילה ,דינמית .דהיינו :הקמת
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סניפים ,שיספקו שירותים הן ללקוחות בחו"ל והן ליזמים ,יבואנים ויצואנים בארץ .המעגל
השני היה פיתוח שיתוף פעולה עם ההון הגדול שמרוכז בידי מוסדות פיננסיים של איגודים
מקצועיים .כאן יכול היה בנק הפועלים למלא תפקיד ששום בנק ישראלי אחר לא יכול היה
למלא .והמעגל השלישי היה יהדות העולם ,אליה ניתן לפנות לא מתוך מניעים פילנטרופיים,
אלא מתוך נקודת מבט עסקית טהורה ,לנצל את זיקתם לישראל על ידי משיכת השקעות
וניצול הקשרים שלהם בעולם הפיננסי הבינלאומי כדי לשכנע גם לא יהודים להשקיע כאן.
במאמר שפרסם בשנת  ,5844לאחר שבנק הפועלים כבר הכה שורשים במדינות רבות,
הסביר לוינסון את מניעיו ותכניותיו במילים הבאות:
"מה מניע את בנק הפועלים להפנות את מאמציו לפיתוח הסחר הבינלאומי? ...לפעילויות
מסחריות במישור הבינלאומי נודעת השלכה לאומית חשובה ,הואיל ודרכן בכוחה של כל
מדינה לצבור נכסים במטבע זר ,נכסים המשמשים אותה למימון היבוא והיצוא ,ולמימונן של
עסקאות מסחריות עם מדינות אחרות .לאמיתו של דבר ,הם מהווים מה שאפשר לכנות
'עתודות מטבע זר נוספות לא רשמיות' שנפחן אינו נופל לעתים קרובות מזה של הרזרבות
הרשמיות של המדינה ...בנק הפועלים ,המקיים קשרים הדוקים עם בנקים בינלאומיים
חשובים רבים ,הצליח להקים קווי אשראי מועילים למימון היצוא לישראל והיבוא ממנה ...קווי
אשראי מסוימים עבור היצוא הישראלי הם בלעדיים לבנק הפועלים תודות לקשרים הבנקאיים
המיוחדים שלו"...
ובהמשך המאמר כתב לוינסון" :מה מייחד את פעילות בנק הפועלים מזו של הבנקים
הישראלים האחרים? ההבדל מצוי בקשרים ההדוקים יותר של הבנק עם תנועות העבודה.
תנועות העבודה הן כשלעצמן עולם של קשרים מדיניים ,כלכליים ואישיים והן נוקטות בדרך
כלל גישה מקיפה כלפי בעיות חברה וכלכלה .קשרי הידידות שפותחו בין תנועת העבודה
בישראל והאיגודים המקצועיים בחו"ל משתרעים על תחומים רבים ושונים .הם מהווים בעיקר
ני סיון למתן את הפעילות העוינת של החברה המודרנית כלפי ערכים אנושיים וגישות אתיות.
שיתוף הפעולה בין תנועות אלה והגופים הכספיים שלהן ,נועד לטפח את הקדמה בכל אחת
מהארצות הנוגעות בדבר ובכל המשקים הקשורים אליהן"...
"עסקיו הבינלאומיים של הבנק מחברים אידיאולוגיה עם פעילות כלכלית בריאה ,צירוף
שמניב רווחים במושגים אנושיים וכלכליים כאחד ...פעולות הבנק בחו"ל משרתות את
האינטרס הלאומי הבינלאומי הרעיוני והעסקי כאחד .הנהלת הבנק מרוצה מההישגים
שהושגו .הישגים אלה משמשים תמרורים במאמץ המתמיד להגדיל ולגוון את פעילות בנק
הפועלים בזירה הבינלאומית ,על בסיס העיקרון של הגברת רווחת הכלל והעמקת שיתוף
הפעולה האנושי במישור הבינלאומי".
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עד כאן דברי יעקב לוינסון.
מאחורי המילים היבשות והצנועות הללו ,שהיוו מעין סיכום של תקופה ,עומדת פעילות
אינטנסיבית חובקת זרועות עולם .ב 5845-נפתח סניף של בנק הפועלים בלונדון ונציגות
בציריך .ב 5844-הוקם בנק "קונטיננטל" בשותפות בין בנק הפועלים ובנק האיגודים
המקצועיים הגרמניים .באותה עת נפתח גם הסניף הראשון בניו יורק ,ב 5841-נפתח הסניף
השני בלונדון ובסוף שנה זו נוסד "בנק הפועלים שווייץ" שהוא חברת בת בבעלות מלאה של
בנק הפועלים .באותה שנה הורחבה גם רשת הנציגויות באמריקה הלטינית .ב 5846-הוקמה
נציגות חדשה בטורונטו שבקנדה וב 5844-נפתח סניף שני בניו יורק .באותה שנה נפתחו
סניפים בבוסטון ,בשיקגו ,משרד שלישי באנגליה (בעיר מנצ'סטר) וסניף בפריז .שנה לאחר
מכן נפתחה סוכנות במיאמי שבפלורידה ,ב 5848-סניף בפילדלפיה ,שלוחות בלוקסמבורג
ובאורוגוואי ,נציגויות במקסיקו ובפנמה .בתוך עשר שנים הפך בנק הפועלים למעצמה
בנקאית בינלאומית.
בעת שנכנס לוינסון לבנק היה מרכיב מטבע החוץ בפעילותו נמוך ביותר ,כ 51-אחוזים מן
המאזן .כשעזב אותו היה המרכיב יותר מ 41-אחוז .הואיל ובתקופה זו גדל הבנק והתרחב
עשרות מונים ,הרי שבמספרים אבסולוטיים מדובר בהפרש שבין מרכיב של כמה עשרות
מיליוני דולרים במאזן למרכיב של כמה מיליארדים .התקדמותו של בנק הפועלים בעולם
הפיננסים הבינלאומי סוכמה בדייקנות על ידי כתבי עת לענייני בנקאות .ב 5842-קבע כתב
העת הבריטי "דה באנקר" את מקומו של בנק הפועלים במקום ה 568-בין  211הבנקים
הגדולים בעולם .שנה קודם לכן הוא עמד במקום ה – 582-קפיצה של  34שלבים בשנה
אחת ,בה כל הבנקים הישראליים האחרים עמדו במקום .בתחילת שנות השמונים כבר סיווג
ה"דה באנקר" את בנק הפועלים במקום ה 513-ואילו כתב עת אחר" ,אינסטיטיושנל
אינווסטור" ,הציב אותו במקום ה.88-
מאחורי כל אחת מן התחנות הללו עמד כמובן לוינסון .בעבודה מפרכת ,בנסיעות אין קץ,
במשאים ומתנים מיגעים ,בחיפוש מתמיד אחר הזדמנויות ,וכמובן בכישרון נדיר לקבל את
ההחלטות הנכונות בזמן הנכון ,ולבחור את האנשים המתאימים לתפקידים השונים ,הוא
הצליח להביא את הבנק לאן שהגיע ,ויעידו כמה מסיפורי הסניפים.
הסניף הראשון היה כאמור בלונדון .בחירת חיים ברגשטיין למנהל הסניף הייתה בחירה
מוצלחת ביותר ,והיסודות שהניח ברגשטיין אז (עבודה עם לקוחות גדולים ועם לקוחות
ישראליים ,פיתוח יחסים מיוחדים עם הקהילה הבנקאית של ה"סיטי" ,עידוד עסקי הסחר בין
שתי המדינות) הניבו פירות ששימשו בהמשך הפריצה .הסניף הלונדוני הצליח מעל ומעבר
למצופה והצלחתו עודדה את לוינסון להמשיך בפריצה למדינות אחרות ,כשהוא מטיל על
ברגשטיין משימות נוספות.
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פתיחת הסניף בלונדון היא דוגמה למעגל הראשון – פריצה לבירה פיננסית ,הקמת
תשתית בריאה ,מתן שירותים על בסיס בנקאי טהור ויצירת נקודת זינוק להתרחבות נוספת.
דוגמא למעגן השני של יוזמת לוינסון – שיתוף פעולה עם תנועות הפועלים בעולם – הוא
הקמת בנק קונטיננטל לישראל בחודש מארס  .5844הבנק הוקם במשותף על ידי בנק
הפועלים ובנק פירגמיינווירטשאפט מפרנקפורט ,שבבעלות האיגודים המקצועיים בגרמניה.
הקמת בנק זה הייתה ראשיתו של שיתוף פעולה נרחב עם תנועות העבודה בעולם כולו.
הבנק הוקם בתקופה שבה תפסה מערב גרמניה את המקום השני בין הארצות שסיפקו
ציוד וסחורות לישראל ,אחרי ארצות הברית .הבנק המשותף בחלקים שווים קיבל מעמד של
בנק ישראלי מבחינת החוק .מאזנו הראשון לשנת  5842הגיע ל 311-מליון ל"י וההון העצמי
היה גדול מהמקובל והבטיח מנוף כספי.
על המגעים שהביאו לשותפות בין שני הבנקים מספר היו"ר של הבנק הגרמני ,וולטר
הסלבך" :הקשרים שלנו עם בנק הפועלים החלו עוד לפני שלוינסון נכנס לבנק ,אך הפכו
לרציניים רק כשהחלו המגעים איתו .הקשרים הקודמים שהתקיימו עם עקיבא לוינסקי ועם
נפתלי בלומנטל ,לא הצליחו להניב דבר .רק יעקב עשה את המלאכה .פגישתי הראשונה
איתו הייתה בפרנקפורט ואני זוכר שהוא עשה עלי רושם בל יימחה .הוא לא שלט בשפה
הגרמנית ,ואני לא שלטתי כל כך באנגלית .למרות זאת מצאנו שפה משותפת ונוצרה בינינו
כימיה שנמשכה שנים ,עד למותו .הוא היה אדם בעל כריזמה ואצילות ,והיה מדהים אותי
בידע הבנקאי והפיננסי שלו ,למרות שבאותה תקופה היה חדש יחסית בעולם הבנקאות .הוא
היה אומר לי כי הוא רואה בנו בנק המייצג תנועה סוציאליסטית ,כמו הבנק שלו ולכן טוב
נעשה אם נשתף פעולה לטובת שתי המדינות .היחסים שלנו חרגו מן התחום הבנקאי .כבר
בראשית היכרותנו קיימנו שיחות נפש ,מלב אל לב ,שבהן עלה כמובן נושא השואה .הנושא
הזה העסיק אותו ללא הרף ,לא רק משום שחלק ממשפחתו הושמד בשואה .הוא רצה להבין
בעיקר איך עם הולך כעדר אחרי המנהיג ,ואיך עמים אחרים הגיבו".
שיתוף הפעולה בין הסלבך לבין לוינסון ,שנשא בתואר סגן יו"ר בנק קונטיננטל הוליד שורה
של פעילויות למען ישראל ומימון בנקאי לעסקות שנעשו עם מדינות שונות באירופה.
המעגל השלישי של פעילות הפריצה של לוינסון ,היה בכיוון היהודי ,אם כי היו משולבים בו
אלמנטים של שני המעגלים האחרים – הכוונה היא להפיכת אמפל לגוף מרכזי לשאיבת
השקעות לישראל.
יעקב לוינסון לא המציא את אמפל .היא הוקמה בשנת  ,5843כשלוינסון היה ילד בן עשר.
האיש שהקים את החברה וניהל אותה במשך שנים רבות היה אברהם דיקנשטיין ,ששמו היה
קשור משך שלושים שנה ,לטוב ולרע בשמה של אמפל.
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אברהם דיקנשטיין נולד בשנת  5812בווישנייבו ,עיירה קטנה בין וילנה למינסק (שבה גם
נולד שמעון פרס) .הוא עלה לארץ בגיל  59במסגרת "החלוץ" ,עבד כשומר בגדרה ,סלל
כבישים וייבש ביצות .פעילותו הכלכלית הראשונה החלה כשארגן את המאפיה
הקואופרטיבית בזכרון יעקב .הוא גילה תושייה בכך שהשיג קמח באשראי וכוח עבודה על ידי
הבטחה לספק לפועלים לחם על חשבון שכר עבודתם ,ושוברי תשלום שהפכו כסף עובר
לסוחר במושבה .הקואופרטיב הצליח ודיקנשטיין פיתח בהמשך שורה של מפעלים
קואופרטיביים .ב 5831-הצטרף לבנק הפועלים כראש המחלקה להלוואות .ב 5826-יצא
לראשונה לארצות הברית ,וגילה את הפוטנציאל המצוי בארץ זו וביהודיה .בביקוריו הבאים
בארצות הברית ,בשנים  5829ו ,5828-הצליח למכור מניות של בנק הפועלים בסכום של
יותר ממיליון דולר ,ולרכז קבוצה של יהודים שגילו עניין בהשקעת כספם בארץ על בסיס
כלכלי ,באמצעות בנק הפועלים.
מלחמת העולם השנייה שמה קץ לכל הפעילות הזו .רוכשי מניות בנק הפועלים הפסידו
כספים רבים ,שכן מניות אלה היו קשורות ללירה הארצישראלית הצמודה ללירה שטרלינג,
שערכה ביחס לדולר ירד פלאים.
באוקטובר  ,5845בעוד קולה של צפירת אזעקה מפני התקפת מטוסי אויב נשמעת ברחבי
תל אביב ,ירדו מספר אנשים למרתף המקלט בבית ההסתדרות ברחוב אלנבי  551בתל
אביב .בין המשתתפים בפגישה היו דוד רמז ,אליעזר קפלן ,פרץ נפתלי ואחרים .הם התכנסו
כדי לשמוע דו"ח מדיקנשטיין שחזר מארצות הברית .דיקנשטיין בא אל הנאספים בהצעה
מהפכנית – שההסתדרות תיזום הקמת חברה שתהיה רשומה בארצות הברית ,ותשמש
מכשיר לפיתוח כלכלת הארץ על ידי הפצת מניותיה בקרב יהודי ארצות הברית ומשקיעים
שאינם מבני ברית.
הצעתו של דיקנשטיין התקבלה והוא החליט לצאת ללא דיחוי לארצות הברית כדי
להגשימה .כהון יסוד הוא נטל עימו  5111דולרים במזומן (בהיסטוריה של בנק הפועלים לא
הוסבר כיצד בדיוק הוצא הכסף הזה .האם היה חוקי אז ,בעיצומה של המלחמה ובמגבלות
על מטבע חוץ ,להוציא מתחום גוש השטרלינג  5111דולרים במזומן?) .לא היה פשוט להגיע
אז לארצות הברית .כדי לעשות את הדרך הזו ,שבמטוס נוסעים מודרני אורכת פחות
מתריסר שעות ,הוא הקיף כמעט את כל העולם .במטוס ימי המריא מהכנרת לבגדד ,ומשם
לבצרה ,קראצ'י ,כלכותה ,רנגון ,סיאם ,בנגקוק ,סינגפור ,באלי ,אוסטרליה ,ניו זילנד,
הונולולו .לאחר  34ימים של מסע מפרך ,הגיע ללוס אנג'לס .כעבור יומיים הגיע לשיקגו ,ביום
שבו הופצץ נמל הפנינים ,כשארצות הברית הייתה נתונה בקדחת מלחמה.
דיקנשטיין גילה דבקות במשימה למרות שהאווירה הייתה רחוקה מלהתאים ליוזמות
כלכליות חדשות ,בעולם הנתון במערבולת מלחמה ,הוא הצליח להקים
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את החברה .שמה נקרא אמפל ,וההון היסודי שלה היה  5111דולר .ב 9-בדצמבר 5845
הצליח דיקנשטיין למכור כבר  4111מניות של החברה ב 33-אלף דולר ,ואת הקבלה
הראשונה רשם בפנקס קבלות שקנה בחנות למכשירי כתיבה והחתים בה את חותמת
החברה שהייתה בכיסו.
במאי  ,5841עם תום מלחמת העולם השנייה ,כבר הפיצה החברה מניות בשני מיליון
דולר ,דיקנשטיין השכיל לעשות עסקים טובים באמצעות אמפל בתקופת המלחמה .רוב כספי
החברה הושקעו ברכישת ציוד חקלאי ,משאיות ,זרעים ומצרכים חיוניים אחרים שנרכשו על
ידי הישוב באמצעות הסוכנות היהודית .שלטונות המנדט סירבו אז להקציב מטבע חוץ
למטרות אלה ואמפל מימנה את הקניות בכספי המשקיעים וקיבלה את התמורה מן הסוכנות.
הקמת המדינה פתחה אופקים חדשים בפני החברה .הוקמה חברת קניות ,הונח היסוד
לחברת ספנות (שהיוותה מאוחר יותר את הבסיס להקמת צים) ונעשתה עסקה גדולה בהיקף
של מיליון דולר לאספקת משאיות לממשלת ישראל-שבדרך ,שנזקקה להן לצורך קיום קשר
עם ירושלים הנצורה .המימון של אמפל בא לממשלת ישראל כמתנה משמים ,ואילו אמפל
יכלה הן לשרות את מדינת ישראל והן לגבות רווח הגון לבעלי המניות שלה.
עם תום המלחמה נחלצה אמפל לסייע לעשרות מפעלים שהחלו אז את צעדיהם .היא
ליוותה מפעלים שבמרוצת השנים צמחו ושגשגו ,אך גם כאלה שנכשלו .בין המפעלים שקיבלו
את מימונם מהחברה :כור ,דשנים וחמרים כימיים ,מפעל הצמיגים בחדרה ,מפעל הסוכר
בעפולה ,מפעל לשימורי דגים בטבריה ,צינור הנפט ועוד .במרוצת השנים קנתה לעצמה
אמפל שם טוב מאוד בשוק האמריקני והרחיבה באורח ניכר את חוג המשקיעים בה .בעוד
שבתחילת דרכה השקיעו בה בעיקר בעלי הון יהודיים ,הנה במרוצת השנים היא הרחיבה את
חוג בעלי המניות שלה שכלל גם אנשים פשוטים ,יהודים ולא יהודים ,שכל אחד מהם השקיע
כמה עשרות או מאות דולרים במניות החברה .הייתה להם סיבה טובה להשקיע בחברה:
בשנות פעולתה היא קנתה לעצמה מוניטין של חברה הפורעת בדייקנות את אגרות החוב
שלה ונותנת דיבידנדים הגונים לבעלי המניות .כשחגגה החברה  31שנים לקיומה – הדבר
היה בעיצומו של המיתון ב – 5866-היא יכלה לסכם בגאווה משיכת השקעות והלוואות
לישראל בהיקף של כ 111-מיליון דולר .מספר בעלי המניות שלה הגיע אז לכ 41-אלף.
אך בשנים שלאחר מכן דשדשה אמפל במקום .אברהם דיקנשטיין ,שהיה הרוח החיה
בחברה במשך שנים ,כבר לא התאים עוד לאתגרי התקופה ,לא מבחינת גילו (רשמית הוא
היה אז כבן  ,41אך השמועות אמרו כי הוא הוריד כמה שנים וגילו קרוב יותר ל )41-ולא
מבחינת המנטליות העסקית שלו .הגיעו הדברים לכדי כך שבמלאות  21שנה לאמפל פרסם
שר האוצר ,פנחס ספיר ,מאמר ב"דבר" בו סיכם את הישגי החברה וחילק שבחים למנהלה
ומייסדה אך הוסיף" :אין ספק כי יבוא יום ודיקנשטיין ימסור את ילד טיפוחיו לידיים
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אחרות ,צעירות יותר" .ואכן ,היום הזה הגיע ,זמן לא רב לאחר פרסום מאמרו של ספיר.
על נסיבות חילופי המשמרות באמפל ,מספר רלף כהן ,שהיה אז סגן נשיא אקזקוטיבי
בחברה" :באותן שנים הייתה אמפל למעשה גוף רדום וגיוס הכספים לישראל נעשה בצורה
צולעת .היה ברור שהדברים לא ישתנו כל עוד בראש החברה יעמוד דיקנשטיין ,שלמרות גילו
הגבוה לא הראה כל נטיות לפרוש ,ואף ציפה שיאריכו את כהונתו .הוא לא שעה לרמזים
שהגיע הזמן שיעזוב (בין היתר לא שותף בחגיגות ה 21-של החברה שנערכו ב.)5843-
נראה לי שלוינסון לטש עין זמן רב לעבר הפוטנציאל של אמפל ,ושאף להניח עליו את ידו .אך
הדבר היה כרוך במאבקים פוליטיים .מזכ"ל ההסתדרות ,יצחק בן אהרון ומזכיר חברת
העובדים אשר ידלין ,התנגדו לכך שבנק הפועלים ישתלט על אמפל .הם חששו כי יעקב
לוינסון – כך הם אמרו – 'יקים לעצמו אימפריה' .אך נראה שבנוגע לשאיפותיו ביחס לאמפל
היה ללוינסון בן ברית חשוב ,פנחס ספיר .ספיר ראה באמפל מכשיר חשוב לגיוס כספים
לישראל וראה בדיקנשטיין מכשול .אני זוכר שפעם ,לאחר פגישה שקיימתי עם בן אהרון,
אמר לי לוינסון' :למה אתה מבקר אצלו ,אתה עלול להכעיס את ספיר' .מכאן אני למד שספיר
היה בן ברית של לוינסון בעניין זה".
"באחד הימים קרא לי לוינסון ושאל אותי'" :אתה לא חושב שהגיע הזמן לבחור יו"ר אחר
לאמפל ,צעיר ונמרץ יותר?' השבתי שאין לי מועמד אחר והוא הוסיף ושאל' :אתה בטוח שאין
מועמד כזה?' ואז הבנתי ושאלתי' :אולי אתה מתכוון ליעקב לוינסון?' והוא השיב' :עכשיו
הבנת' .ואכן ,מאז שלוינסון נכנס לענייני אמפל נפתחה תקופה חדשה בחברה .יעקב הפיח
רוח חיים בחברה והיא הפכה מנוף אדיר להשקעות ממנו נהנו מפעלי חברת העובדים
והמדינה כולה"( .לוינסון הצטרף לאמפל כחבר מועצת המנהלים אך הפך להיות הרוח החיה
בחברה).
לידלין ולבן אהרון היה אכן ממה לחשוש ,שכן לוינסון באמת הצליח להפוך לאימפריה.
פעולתו הראשונה ביחס לאמפל הייתה להביא לידי כך שבנק הפועלים ישיג שליטה על
החברה ,ועל ידי כך היה בידו מכשיר ממדרגה ראשונה לפעילות בחו"ל ובארץ .מטרה זו לא
הושגה בקלות והייתה רצופה מאבקים .מספר רלף כהן" :לוינסון רצה לעזור לכל הגופים
ההסתדרותיים ואילו ידלין רצה בעיקר לעזור לחברים שלו ולהכשיר את כניסתו לקופת חולים.
יעקב לא רצה את השליטה באמפל מטעמי כבוד ,הוא רצה לפתח את אמפל ואת בנק
הפועלים ואת זה הוא עשה .לעתים קרובות היינו יושבים במשרד עד שעות הלילה
המאוחרות ומחליפים צ'יזבטים ,משווים דעות והשקפות עולם .מצאנו שיש לנו כמעט זהות
דעות בעמדות ובגישות .יעקב אמנם היה צבר ואני עולה מארצות הברית (עליתי ב5826-
באמצעות תנועת "הפועל לציון") ,אך לשנינו היה רקע של ארץ ישראל העובדת .רבים תיארו
את יעקב כטכנוקרט ,כמקורב
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לבנקאים ומנהלי חברות בינלאומיות .אני יכול להעיד שהוא נשאר נאמן לתנועת העבודה
וראה בכל מה שהוא עושה נאמנות למקורות מהם צמח .כאשר ישב בביתו בודד ומדוכא,
בחיבוק ידיים ,מספר שבועות לפני הסוף ,התחננתי לפניו שינצל את כוחותיו הרבים ויתחיל
להקדיש את זמנו ליצירה בסקטור אחר .הוא ענה לי שהוא לא בנוי לזה ושאת כל חייו הקדיש
למשק העובדים".
הדים מן הני סיונות של ידלין לסכל את פעילותו של לוינסון ניתן ללמוד ממסמכים שהגיעו
לידי .במכתב של רלף כהן לאשר ידלין מה 9-בינואר  ,5842נאמר בין היתר" :אם התירוץ
הנ"ל של י.ל( .הכוונה ליעקב לוינסון – א.א ).מבוסס (כפי שאתה פעם דיווחת לי) על רצונו
לבנות את הסניף דווקא על שרידי אמפל ולהשתמש בהון מניותיה אז ברור שעצם קיומנו
מפריע להגשמת הסניף" .ובמכתב של רלף כהן ליעקב לוינסון מן ה 38-ביוני  5842נאמר:
"...כמובן שלא בסמכות ישיבת הנהלת אמפל מבחינה יורידית לקבל החלטה פורמלית
להעביר את מניות חברת העובדים באמפל לבנק הפועלים או לגרום לכך."...
אך לבסוף הצליח לוינסון כאמור להעביר את השליטה באמפל לידי בנק הפועלים .הוא רק
נתבקש לשמור על כבודו של מייסד החברה דיקנשטיין ולתת לו פיצוי מה .במכתב מן ה55-
ביוני  ,5842כתב רלף כהן ללוינסון" :יש לי רק בקשה אחת אליך והיא נובעת אך ורק
מהדאגה ששום דבר לא יפריע לקבלת החלטה כזו (העברת מניות חברת העובדים באמפל
לידי בנק הפועלים – א.א ).ב 3-ביוני .כפי שציינתי בארץ ,מספר חברי הנהלה אצלנו מאוד
רגישים ל'כבודו' של א.ד( .אברהם דיקנשטיין – א.א ).אל תחפש היגיון בדבר .לו יכולת ,בכל
זאת ,להכניס במכתבך איזה שהוא משפט בו אתה מציין שאין שום התנגדות מצידך
שדיקנשטיין ימשיך לכהן בתואר הכבוד של יו"ר ההנהלה ואתה יכול לשים דגש על המלה
כבוד מבלי לנגוע בשאלה של אורך תקופת השירות ,זה יהיה רק לטובת העניין" .לוינסון נענה
לבקשה .דיקנשטיין המשיך בתפקידו עד לפטירתו וכך נסללה הדרך למינויו של לוינסון כ"בעל
בית" יחיד של אמפל.

פרק עשרים וארבעה

ספיר
"את השווארצע געשעפטן (עסקים מלוכלכים) של עם ישראל
צריך לתת רק לאנשים הנקיים ביותר".

(שאול אביגור ,ציטוט מפי אישיות מרכזית בהסתדרות,
מתוך "כותרת ראשית" )4854580
לוינסון אהב את שר האוצר פנחס ספיר אהבת נפש .בשיחות הרבות שקיימנו תיאר אותו
לוינסון בהערצה רבה כבנאי של המדינה .הוא התפעל מכושר עבודתו ומקצב חייו ,מן החזון
שלו ומן הכוח הפוליטי שצבר .אך מעל לכל הוא פשוט אהב אותו אהבת רעים עמוקה.
הייתה לי הזכות להכיר מקרוב את שני האישים המופלאים הללו ,שהיו משכמם ומעלה
לעומת רוב בני דורם ,ודומני שאני יכול לומר משהו על טיב היחסים ביניהם .את ספיר הכרתי
בימי גדולתו ,אך התקרבתי אליו בימי נפילתו ,כשהסכים לשבת עמי ולספר את סיפור חייו
לספר הביוגרפי שכתבתי עליו .לאחר זמן נודע לי כי ספיר הביע הסכמתו לשתף עמי פעולה
רק לאחר שחקר אודותיי אצל לוינסון .לוינסון הכיר אותי היכרות שטחית ,אך הוא סמך ידו על
הבחירה ,ובמהלך כתיבת הספר על ספיר קיימתי פגישות רבות עם לוינסון שהיו ראשיתה
של דרך ארוכה שעשינו יחד עד לנפילתו.
השניים היו שונים מאוד בחיצוניותם .לוינסון דק גזרה ,לבוש בקפידה ,מסודר ופדנטי .ספיר
עב בשר ,לבוש ברישול ,בלגניסט – בהילוכו ,בנימוסיו ,בדרך אכילתו .אך היה הרבה דמיון
בפנימיותם של השניים .שניהם היו רגישים וטובי לב למרות החזות החיצונית של נוקשות
ואכזריות .שניהם היו ברוכי
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כישרונות ,שניהם צברו עוצמה אדירה במשיכה בחוטים מאחורי הקלעים .שניהם גם היו
אידיאליסטים ,כל אחד בדרכו.
ספיר למד להכיר את לוינסון ,את כוחו ואת כישרונותיו ,עוד בתקופה שעבד במחלקה
הכלכלית .במרוצת השנים הלכו יחסיהם והתהדקו ,כשלחיבה האישית נוסף גם האינטרס
הפוליטי ההדדי .לאחר ביסוס הבנק והפריצה לחו"ל הפך לוינסון למוקד כוח שספיר לא יכול
היה להתעלם ממנו .השניים היו נפגשים לעתים קרובות ולא פעם היה ספיר נוהג לבקר
בלשכתו של לוינסון .הם גם היו סועדים מדי פעם במלון "סמואל" בתל אביב בו נהג ספיר
לסעוד בסופי שבוע ,נפגשים בימי שישי אחר הצהריים במלון "הילטון" בתל אביב או
בשבתות בבוקר בביתו של ספיר בכפר סבא.
יחסיהם של לוינסון וספיר התמקדו בארבעה מישורים – המפלגה ,משק המדינה,
ההסתדרות ונושא שניתן לכנותו "העניינים הסמויים" ,או ה"שווארצע געשעפטן" בלשונו של
שאול אביגור.
לוינסון היה כוח ,וככזה הפך להיות לגורם בפוליטיקה .אך הוא לא היה פיגורה פוליטית.
רגישותו לכל חשיפה ציבורית והימנעותו מן הפעילות האפורה והמשעממת המאפיינת את
החיים הפוליטיים ,מנעה מראש את האפשרות שיהיה עסקן מן השורה .פורמלית החלה
חברותו של לוינסון במפלגת העבודה בשנות השישים ,כשנשלח כציר לועידת המפלגה.
לאחר מכן עשה ניסיון להשתלב בסניף רמת גן ,עיר מגוריו ,אך הוא לא הצליח .הוא לא היה
בנוי להיות עסקן בעיקר משום שלא יכול היה להחניף לאנשים נחותים ממנו ולבזבז זמן על
שיחות סרק .כאן מן הראוי להצביע על העובדה שמוקד הכוח שקנה לעצמו מתוקף מעמדו
בבנק היה לעתים נקודת חולשה מבחינה פוליטית .גם לולא היה לוינסון רגיש כל כך לחשיפה
פומבית ,הרי שמעמדו כבנקאי הכתיב לו הסתייגות מקשרים הדוקים מדי עם אנשים ,הן לגבי
ביקור באירועים אצל אחרים ובעיקר לאירוח אצלו( .ואולי משום כך לא ערך לבניו חגיגות בר
מצווה פומביות והם ויתרו מרצונם על מתנות יקרות) .ביתו של בנקאי אינו פתוח לכל מי
שרוצה בכך ,והוא אינו מוכן לעמוד בסדרת הלחצים והבקשות הכרוכות במגעים חברתיים
כאלה ,והיו רבים כאלה ,עד אין ספור.
החיים הפוליטיים בנויים על מערכות של "תן וקח" .יש כאלה שהפכו את המערכת הזו
לאמנות פוליטית .יש שהפכו אותה מנוף לקידומם האישי באמצעים מושחתים .אשר ידלין
מספר בספרו עד כמה הופתע מכך שיצחק רבין ,בעת שנפגש עימו לקראת מינויו לנגיד בנק
ישראל ,לא התנה את המינוי במערכות הרגילות של תן וקח .לוינסון לא היה בנוי למערכת
של תן וקח גם לולא היה בנקאי .כבנקאי ראה בכל מתן טובת הנאה ,לצורך השגת מטרות
שמחוץ למטרות הבנק וחברת העובדים ,מעשה נבלה פשוטו כמשמעו .הוא לא היה מוכן
בשום פנים לערב את הבנק גם בפעילות הגלויה והלגיטימית של המפלגה .ח"כ אליהו
שפייזר סיפר לי כי בשעתו הייתה לו בעיה בתוקף תפקידו כמזכיר
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מחוז תל אביב של מפלגת העבודה .הוא היה זקוק לסכום גדול לכיסוי גירעונות ופנה ללוינסון
שיסדר לו הלוואה בדרך גלויה וחוקית .לוינסון התחמק ואמר לו כי הוא יוכל לממש מניות
ואגרות חוב של המחוז שהיו מופקדות בבנק או להשיג ביטחונות כלשהם ,ולקבל הלוואה
בנקאית רגילה .שפייזר פנה למזכ"ל ההסתדרות ,ירוחם משל ,וביקש ממנו להתערב .כשפנה
משל ללוינסון אמר לו לוינסון" :תן לי הוראה בכתב לבצע את ההלוואה בתוקף תפקידך כיו"ר
חברת העובדים" .משל לא נתן כמובן הוראה בכתב ושפייזר פנה לבנק לאומי ושם קיבל את
ההלוואה.פרשה זו לא הוסיפה ללוינסון ידידים רבים במפלגה ,ואל קבוצת יריביו בגוש התל
אביבי נוספו אז יהושע רבינוביץ ,דב בן מאיר ואחרים.
דוד קלדרון ,אחד המושכים בחוטים של המערך ואיש סודם של אשכול ,גולדה וספיר:
"בהזדמנות מסוימת נעשתה פעולה למען המפלגה באמצעות הבנק .יעקב רתח מכעס.
אפילו ספיר הבין שכספי בנק הפועלים הם טאבו ואין לגעת בהם".
לוינסון לא היה מסוגל אפוא להיות עסקן מן השורה .אך הוא היה הכוח פוליטי גם אם לא
היה מעורב במישרין בפעילות הפוליטית השוטפת .מבחינה זו היווה ספיר צינור ואיש קשר
בינו לבין המערכת הפוליטית .ספיר ראה בלוינסון מנוף חשוב לקידום יעדים פוליטיים ולוינסון
השכיל לנצל את קשריו עם ספיר ,ניתן לומר אפילו את תלותו של ספיר בו ,לקידום העניינים
שנראו בעיניו חשובים.
התקופה של הברית הפוליטית-כלכלית הסמויה בין לוינסון לבין ספיר הייתה תקופה הרת
גורל בתולדות המדינה והמפלגה .היא משתרעת על פני השנים שבין מלחמת ששת הימים
ומלחמת יום הכיפורים ,ונמשכה עד לנפילתו של ספיר .בין לוינסון לבין ספיר שררה תמימות
דעים בנושא המרכזי שפילג את מפלגת העבודה ואת המדינה כולה – השטחים והבעיה
הערבית .לוינסון הסכים עם ספיר ששליטה על מיליון ערבים והחזקת השטחים הם אסון –
כלכלי ,דמוגרפי וציוני .הוא אף היה יונה יותר קיצונית מספיר ,ונטה לראות במדינה
פלשתינאית פתרון .מבחינות רבות היה קרוב יותר להשקפות לובה אליאב ,כפי שהתגבשו
לאחר שפרש ממפלגת העבודה ,לאחר מלחמת יום הכיפורים .רק לאחר מותו של לוינסון
נודע כי בשנים האחרונות תמך ב"שלום עכשיו" .כמו לובה אליאב חזה גם לוינסון את
ההידרדרות הבלתי נמנעת למלחמת יום הכיפורים על כל הנובע ממנה( .במלחמה עצמה
שירת לוינסון במחלקת התכנון של המטכ"ל .לוינסון עסק בתכנון כלכלי-אסטרטגי ומפקדו
הישיר היה אלוף אברהם טמיר ,כיום מנכ"ל משרד הביטחון .לוינסון לא גויס למילואים בשל
מצב בריאותו).
אך לא השקפות פוליטיות זהות קישרו בין השניים אלא גם ,כאמור ,שיתוף אינטרסים.
לוינסון הוקסם מאישיותו של ספיר ונדהם מדי פעם מחדש לגלות את עוצמת כוחו .ספיר היה,
מראשית  ,5868האיש בעל הכוח הרב ביותר
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במדינה .ראש הממשלה הייתה אמנם גולדה מאיר שאף נשאה בתואר של מנהיג המפלגה,
אך המנהיג האמיתי היה פנחס ספיר וכל חוטי השלטון והכוח הובילו אל חדרו כמזכ"ל
המפלגה .נאמניו היו פזורים בכל עמדות המפתח בשרות הממשלתי ,בגופים ציבוריים
ובמוסדות ההסתדרות .החוטים הוליכו למשרדים הכלכליים ,לוועדה המרכזת של
ההסתדרות ,לסוכנות היהודית ,קופת חולים ,כור ,סולל-בונה ,שיכון עובדים ,תנובה  ,תנועת
המושבים ,התנועות הקיבוציות ,מקורות ,עמידר ,עיירות הפיתוח ,הבנקים הגדולים וגם
המפעלים הגדולים של הסקטור הפרטי .כך נהג גם לוינסון כאשר מינה אנשים המקובלים
עליו בזרועות המשק ההסתדרותי ,ומאוחר יותר ניכרו טביעות אצבעותיו גם במישור
הממלכתי.
מבחינות רבות היה ספיר מורה דרך של לוינסון במישור הפוליטי .מספיר למד לוינסון את
חשיבותו של מה שניתן לכנות "הביון הפוליטי" .לוינסון ידע את כוחה וחשיבותה של
אינפורמציה בתחום הכלכלי והבנקאי .הייתה לו אינפורמציה מקיפה ומהימנה על כל הגופים
הכלכליים והאישים הקשורים בהם .מספיר למד שמה שטוב ונכון בתחום הכלכלי חשוב ונכון
אף יותר בתחום הפוליטי .לספיר היה מעין "שירות מודיעין פוליטי" .זה לא היה שירות
מודיעין במשמעות הקלאסית של המילה ,שכן הוא לא נעשה באמצעות מנגנון מיוחד .אך
ספיר ידע למשוך בחוטים כך שתגיע אליו אינפורמציה עדכנית מכל פגישה חשובה בתחום
הפוליטי ,והוא כמובן ידע לעשות שימוש באינפורמציה זו.
ספיר ראה אז סכנה גדולה בתהליך עלייתה של רפ"י והשתלטותה על מפלגת העבודה.
הוא בלם את צעירי מפא"י בתקופה שקדמה להקמת רפ"י ומנע את עלייתם .אך בעקבות
מלחמת ששת הימים ,הפופולריות הגואה של דיין וכניסת רפ"י למפלגת העבודה כחלק מן
המערך ,הפכה הסכנה למוחשית יותר .הבילוש שערך ספר אחר התכנסויותיהם של אנשי
רפ"י חיזק את חששותיו שהם מתכננים הפיכה מבית( .באחד הכינוסים אמר גד יעקבי" :ניתן
לספיר ולאחרים בשלב זה את ההרגשה שאנחנו עשויים להסכים לאחד מהם כמספר שניים
אבל בשלב מסוים נציע את דיין ונבטיח את בחירתו" .יעקבי הכחיש שאמר דברים אלה ,אך
אין ספק שדברים דומים נאמרו על ידי אחרים .ספיר ליקט את החומר ,ויד אלמונית דאגה
להדפיסו ולהפיצו בקרב אישים מסוימים בצמרת המדינה והמפלגה).
מספיר למד לוינסון גם את חשיבות הקשרים עם בעלי ברית במפלגות אחרות .גם
כשהירידות בין מפא"י (או מפלגת העבודה) לבין המפלגות האופוזיציוניות הייתה חריפה,
השכיל ספיר למשוך חוטים סמויים ,שהפכו את היריבים העקשניים ביותר לתלויים בו.
במיוחד השכיל ספיר לטפח את הקשרים הפוליטיים-כלכליים עם המפלגות הדתיות ,קשרים
שהיו דבק מחזק "לברית ההיסטורית" בין מפא"י לבין מפלגות אלה ,עד ל"תרגיל המבריק"
של יצחק רבין
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שהביא למשבר הממשלתי שהוביל למהפך הפוליטי ב( .5844-בראשית  ,5891בעיצומו של
ויכוח בוועדת הכספים של הכנסת על ההקצבות למוסדות דת הנעשים באמצעות המפלגות
הדתיות ,שלף מכיסו חבר הכנסת שלמה לורנץ מכתב פרטי שקיבל מספיר בראשית שנות
השבעים ובו הביע תמיכה בצורה כזו של תמיכה במוסדות דת .מכתב זה נועד להשתיק את
הביקורת שמתחו חברי הכנסת של מפלגת העבודה ,ובראשם חיים רמון ,נגד שיטת החלוקה
הזו).
על רקע זה ניתן להסביר את מערכת היחסים המיוחדת במינה שנרקמה בין לוינסון לבין
שמחה ארליך ,בתקופה שבה רכש לוינסון את בנק הלוואה וחסכון :את תמיכתו בקרן תל חי
והקשרים שקשר עם גזבר חרות דאז איש העסקים יוסף קרמרמן ,את מערכת יחסיו עם בנק
המזרחי ועם חבר הכנסת אברהם מלמד (שעמד בראש המוסדות הכלכליים של המפד"ל).
אין תמה ,אפוא ,שרבים ראו בלוינסון ממשיך טבעי לפנחס ספיר .כאשר נשא ב 5895-את
נאומו המפורסם במרכז מפלגת העבודה ובו התווה את תכניתו הכלכלית ,טבע אברהם
שווייצר מ"הארץ" את מטבע הלשון "ספיר עם מחשב" .תכניתו של לוינסון ,כך הבין אותה
שווייצר ,מהווה מהדורה ספירית משוכללת – אלא שבמקום ספיר עם פנקס שחור קטן קם
למפלגת העבודה ספיר עם מחשב.
אך עיקר הקשרים בין לוינסון לבין ספיר היו באורח טבעי בתחום הכלכלי .ספיר ידע לנצל
את ידיעותיו הרבות של לוינסון ואת מקור הכוח שלו בבנק הפועלים ,ואילו לוינסון השכיל
לנצל את קשריו עם ספיר לפריצות נוספות של המשק ההסתדרותי .באמצעות ספיר התוודע
לוינסון לכמה אישים מרכזיים במשק ובתעשייה ,אשר הפכו לידידיו – שאול אייזנברג ,בנו
גיטר ,זלמן סוזייב ,יוסף בוקס נבאום ,ישראל פולק ,אהרון דברת ,יהודה גיל ,ישראל
דיקנשטיין ,שלמה זלבדוביץ ,האחים משה וסמי יוחננוף ,אריה פילץ ,יוסי פקר ,אברהם
טייבר ,מרק מושביץ ורבים אחרים .רבים מהם התפעלו מיכולתו הניהולית וכישרונותיו
העסקיים ,ואף נהגו להתייעץ עימו בענייניהם .סיפר לי איש העסקים אהרון סחרוב" :באחד
הימים הייתי צריך לקבל החלטה גורלית בעלת היקף פיננסי גדול על דעת עצמי .חשבתי עם
מי אוכל להתייעץ ומיד עלה בדעתי שהוא האיש .ניסיתי לאתר אותו .הוא היה מחוץ לעיר
וחזר בשעה מאוחרת .כדרכו החזיר צלצול מיד .אצלו לא היה מתעכב שום דבר .נדמה לי
שכאשר שוחחנו השעה הייתה  2לפנות בוקר .אחרי שהאזין לי נתן לי כמה עצות טובות.
פעלתי לפי עצתו והתברר לי שהוא העלה אותי על דרך המלך .הוא היה יותר מסתם בנקאי.
הוא היה איש עסקים במלוא מובן המילה .אילו היה פונה לעולם העסקים היה הופך למיליונר
בקנה מידה בינלאומי" .והתעשיין אברהם שפירא (כיום חבר כנסת ,יו"ר הועדה המייעצת של
בנק ישראל ויו"ר ועדת הכספים)" :מי שהכיר את לוינסון עמד על יכולתו המופלגת ,נשבה
בקסמיו והיה מוכן לעשות מיד עסקים עם בנק הפועלים".
שפירא היה חייב הרבה לספיר .הוא היה למעשה האיש ש"גילה" אותו
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בישיבה ואחרי שהתרשם מחושיו המסחריים דחף אותו לעולם העסקים .אחרי המיתון של
 5866עמד מפעל השטיחים של שפירא באור עקיבא על סף פשיטת רגל .ספיר נחלץ
להצלתו ,כפי שעשה לגבי אנשי עסקים אחרים.
הזרמת הכספים למפעלו של שפירא נעשתה בשלב ראשון על ידי כניסת המיליונר היהודי-
בריטי צ'רלס קלור כשותף באמצעות עסקה סיבובית בפרויקט תל אביבי שהוקם על ידי קלור
ונרכש בחלקו על ידי הממשלה .מאוחר יותר נכנסה גם חברת כלל כשותפה במפעלו של
שפירא .לאחר שהתאושש שפירא רכש מחדש את המניות.
כאשר ראיינתי אותו לספרי "ספיר" אמר לי בין היתר" :כואב לי על אדם ויהודי שעשה כה
רבות למען המדינה והסתלק לעולמו בהרגשה של כפיות טובה כלפיו".
בני משפחתו של ספיר יודעים לספר ששפירא הצטרף אל מחנה כפויי הטובה .אחד מהם,
זאב הולצמן ,נכנס לעימות מילולי חריף עם שפירא בעניין זה ושפירא התמרמר על כך
בנוכחותי באוזניו של לוינסון .כעבור שנים נהג שפירא כך גם לגבי לוינסון ,על מנת לזכות
בהלוואות כספיות מוגדלות מיורשו בבנק הפועלים גיורא גזית.
שורה שלמה של מפעלים ,שהפכו לשם דבר במשק הישראלי ,קיבלו תנופת פיתוח גדולה
תודות לשיתוף הפעולה המיוחד שבין ספיר ולוינסון .ספיר היה גנרטור אדיר ,גאון היודע
לאחד קצוות ,לקרב רחוקים ,ליזום מפעל אדירים מאין .הרעיון המרכזי שלו היה ליצור מרובע
כוחות :הון פרטי ,הון ציבורי ,הון הסתדרותי והון מחו"ל .לוינסון ידע לתת את הגיבוי הפיננסי,
לסלול דרכים חדשות ולתרגם את החזון הגדול לשפת המציאות הכלכלית .וכך קמו מפעלים
גדולים שמעטים יודעים שהצלחתם הוא פרי שיתוף פעולה של השניים.
כזהו למשל מפעל סולתם שראשיתו ביוזמה של שלמה זלבדוביץ ,יליד לודז' מניצולי
אושווייץ ,שעלה ארצה אחרי המלחמה .ספיר קישר בין זלבדוביץ ,סולל-בונה ושותף אירופי
וכך קם מפעל הנשק שקנה לעצמו מוניטין בעולם כולו ,עד שאפילו יצרנית הנשק הגדולה,
גרמניה ,באה לקנות מתוצרתו .אך ,כפי שאומר זלבדוביץ" :רק עם כניסתו של לוינסון לבנק
קיבל כל העניין תנופה עצומה".
לוינסון השכיל לשלב את בנק הפועלים בגופים שהוקמו וטופחו על ידי ספיר בדרך שבה
יצאו שני הצדדים נשכרים .הדברים אמורים ,בין השאר ,לגבי הבנק לפיתוח התעשייה,
קונצרן כלל והחברה לישראל .הבנק לפיתוח התעשייה הוקם ב 5819-ביזמת ממשלת ישראל
כאשר נולד הצורך להקים מכשיר ויסות מרכזי לכספי הסיוע האמריקאי שקיבלה המדינה
בכמויות שנתיות גדלות והולכות .הממשלה רכשה  36אחוזים ממניות הבנק ושיתפה
ברכישת המניות האחרות את ההסתדרות (באמצעות בנק הפועלים) ,הבנקים הגדולים
ומשקיעי הון זרים ,מסוגם של וולפסון ,קלור ,רוטנברג ומשקיעים מקומיים פרטיים.
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לוינסון הבין היטב כי עליו לנקוט יזמה להגדיל את "הנתח" של בנק הפועלים בבנק זה
שסייע להציל מפעלים כושלים ובמקביל הזרים כספים למפעלים אחרים לצרכי התרחבות.
בהדרגה הגיע בנק הפועלים ל 21-אחוזי מניות והיה הבנק הדומיננטי.
יהודה גיל כיום יו"ר מועצת המנהלים של המפעלים הפטרוכימיים ,אשר כיהן כמנכ"ל הבנק
לפיתוח התעשייה אומר" :לוינסון הלך בדרכו של ספיר וראה בשותפות של בנק הפועלים
בבנק שלנו בבחינת סיוע לתעשייה לא פחות מאשר שותפות על בסיס פיננסי".
בכלל היו פני הדברים דומים.
הקונצרן הוקם מכספי משקיעים יהודים מדרום אמריקה ב ,5863-שהרוח החיה בהם היה
ישראל פולק ,לשעבר יו"ר ההסתדרות הציונית בצ'ילי וכיום מבעלי פולגת .מטרת הקמתו של
הקונצרן הפרטי היה לבצע שורה של פעולות פיננסיות והשקעות בשורה של תחומים
בתעשייה הישראלית .חלוקת המניות הראשונה הייתה  91אחוזים ליזמים היהודים מדרום
אמריקה ו 31-אחוזים לבנקים הגדולים במדינה ,חברות השקעה ובנייה וגופים שונים.
קונצרן כלל הפך להיות גורם כלכלי מרכזי במדינה כאשר על המלאכה מנצחים שלושה –
יו"ר מועצת המנהלים ישראל פולק ,המנכ"ל הראשון בנו גיטר ,תעשיין יהודי מדרום אמריקה
ומבעלי דיסקונט ומאוחר יותר המנכ"ל הנוכחי אהרן דברת.
כל עוד ייצג אברהם זברסקי את בנק הפועלים בהנהלת כלל לא הייתה כל עדיפות לבנק
זה על פני הבנקים האחרים .כאשר נכנס לוינסון לתפקידו השתנו פני הדברים מן הקצה.
בהדרגה החליט בנק לאומי לישראל לפרוש משותפותו בקונצרן ואילו בנק הפועלים בשיתוף
עם קרן ההשקעות הגיע למצב של כמעט שליטה ( 48.4אחוזי מניות).
אומר על כך המנכ"ל אהרן דברת" :לוינסון צדק אולי מבחינתו כאשר רצה להמשיך
בתהליך הצמיחה במניות כלל .אבל אנחנו לא היינו מעוניינים בכך .כעבור זמן הודה באחת
משיחות הנפש שלנו כי בעצם נהגנו כשורה".
כל הקשרים הללו נתנו כמובן העדפה עצומה לבנק הפועלים על פני בנקים אחרים ,ולספיר
לא הייתה ברירה אלא להיענות ללחצים ולאפשר את הקמת הבנק הבינלאומי הראשון ,על
ידי מיזוגם של הבנק לסחר חוץ והבנק לייצוא ,מבלי שלבנק הפועלים יינתן חלק בשלל .יש
אומרים כי ספיר עשה זאת לא רק מתוך היענות ללחצים אלא גם כדי לבלום את לוינסון
ולהגביל את כוחו .נגיד בנק ישראל משה זנבר אשר עשה הכול כדי לכרסם ביחסיהם של
ספיר ולוינסון בירך על כך ,וגם כיום הוא רואה בעניין זה עדות שלא שררה אידיליה מושלמת
ביניהם.
כשמקוששים עצים ניתזים שבבים ,ומי שאינו עושה אינו נכשל ואינו עושה טעויות .ספיר
עשה הרבה ועשה גם הרבה טעויות .הוא גם קושש הרבה עצים והתיז שבבים רבים .כל
עשייה כלכלית מוצלחת הייתה מלווה גם באיזה כישלון
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קטן או גדול .לוינסון ,שהיה שותף להצלחות ,היה גם שותף לכישלונות ול"פרשיות" למיניהן
שהסעירו את הציבור .לשבחו של לוינסון יאמר ,וספיר ידע היטב להעריך תכונה זו ,שהוא לא
ניער חוצנו מכישלונות .אצלו לכישלונות תמיד היה אבא .פעם אמר לי ספיר" :לוינסון הוא
אחד האנשים הבודדים שאינו חייב לי כלום ,להיפך ,אני חייב לו .מערכת היחסים שלנו היא
משב רוח מרענן".
אחת הפרשיות המסעירות של אותה תקופה קשורה במפעל המכוניות אוטוקרס
שחשיבותו לסיפור לוינסון נעוצה בכך שאחד מגיבוריו הראשיים ,גיורא גזית ,מילא תפקיד
מרכזי בנפילתו של לוינסון ,עשר שנים לאחר מכן.
ראשיתה של תעשיית המכוניות הישראלית קשורה בחלומו של אפרים אילין ,איש עסקים
שהצליח לעשות מיליון דולר בתוך כמה חודשים בעסקה מתוחכמת של מכירת כותנה
ממצרים לאיטליה בתום מלחמת העולם השנייה .לאחר הקמת המדינה בא אילין עם הרעיון,
אך גם עם הכסף ועם קשר לחברת קייזר האמריקנית ,שהסכימה להשתתף בהשקעה
להקמת מפעל מכוניות בחיפה .קייזר הייתה קונצרן אדיר שהתמחה בעשרות תחומים –
מבניית סכרים ועד מפעל אלומיניום .מכוניות לא היו תחום ההתמחות העיקרי שלה ,אך היו
לה מכוניות טובות ,ומה שחשוב יותר היא הייתה מוכנה להסתכן בעימות עם החרם הערבי,
לאחר ש"פורד" הגדולה נבהלה וחזרה בה מתכנית דומה.
מפעלו של אילין שגשג ,בין היתר תודות לכישרון שגילה בעסקות בארטר שבהן מחליפים
סחורה תמורת סחורה .הוא מכר את מכוניותיו למדינות חסרות דולרים ,כמו קולומביה ,וקיבל
בתמורה להן קפה אותו שיווק לגרמניה ,שוב תמורת סחורות אחרות ,אותן מכר או החליף,
עד אשר הגיע לדולרים המיוחלים .מפעלו של אילין הגיע לשוקת שבורה כאשר חברת רנו
הצרפתית החליטה להיכנע לחרם הערבי והפסיקה אספקת חלקים להרכבת מכוניותיה
בארץ .אילין נמצא גם בעימות חריף עם משרד התחבורה ,בראשות איש אחדות העבודה
משה כרמל .לדברי אילין התנכל לו המשרד על כל צעד ושעל ,בין היתר משום שלא נענה
לרמזים עבים לתרום לקרן של אחדות העבודה .בשלב מסוים הרים אילין ידיים ,ויתר על
מפעלו בחיפה ,ועל מפעל נוסף למערכות גלגלי שיניים שהקים באשקלון ,ועזב את הארץ
לשנים רבות.
אילין לא יצא בידיים ריקות .מפעלו באשקלון נרכש על ידי התעשייה הצבאית ואילו המפעל
בחיפה נרכש על ידי חברת אוטוקרס שבעליו יצחק שובינסקי ראה בכך את הגשמת חלום
חייו – לרשת את מתחרהו ויריבו מזה שנים .שובינסקי לא רכש את המפעל מכיסו אלא
בעזרת הלוואה ממשלתית של  56.1מיליון לירות .עד מהרה הפכה פרשת אוטוקרס לאחת
השערוריות הפוליטיות-כלכליות הגדולות במדינה .כור והחברה המרכזית פרשו מן השותפות
עם שובינסקי לאחר שנתעוררו אצלם ספקות לגבי הכושר הניהולי שלו .שובינסקי המשיך
לייצר כשהוא קונה לעצמו בעלי ברית פוליטיים על ידי חלוקה נדיבה של תרומות לקרנות
מפלגתיות ונותן מכוניות בהנחות גדולות לאישי צמרת .כך
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למשל קיבל קיבוץ אלונים מאה אלף לירות עבור מפעל הנצחה ובספרי אוטוקרס נרשמה
ההוצאה כדמי תיווך .יו"ר מועצת המנהלים של אוטוקרס היה אז מאיר עמית והוא אישר
מחצית מן התרומה.
אי אפשר היה להמשיך בכך לאורך זמן .לאוטוקרס מונה כונס נכסים וכסף ציבורי רב ירד
לטמיון .שובינסקי יצא אמנם נקי מן ההאשמות שהוטחו בו בשל אי סדרים כספיים ,אך הוא
גם יצא נקי מנכסיו .בשרידי מפעליו התחלקו כמה גורמים אחרים שעשו בהם עסקים טובים.
ספיח יצא מן הפרשה וידיו על ראשו ,שכן שמו היה קשור במפעל זה כמי שהיה אחד
הגורמים היוזמים .אחד הקשורים לפרשה שנשארו אלמונים אז הוא גיורא גזית.
מספר יוחנן רפיח ,הכלכלן הראשי של חברת אוטוקרס ויד ימינו של שובינסקי" :קיבלנו את
גזית לעבודה ברגשות מעורבים .קודם לכן הוא עבד במכס ,יחד עם המנכ"ל שמחה גפני
ואחר כך עבר לעבוד לצידו של גפני במינהל הכנסות המדינה .מאחר שהשותפים שלנו (כור
ו"החברה המרכזית") עמדו על כך שיבואו לעבוד אתנו אנשים בעלי ניסיון באוצר לא ערערנו
על הבחירה .גזית התמנה כמשנה למנכ"ל ותוך זמן קצר לא הסתיר שובינסקי את אכזבתו
משיתוף הפעולה ביניהם .הוא השניא עצמו על הנהלת החברה אחרי שהוברר לה כי הוא
טיפוס אנוכי הדואג קודם כל לעצמו .גם כשפרש מהמפעל ,בעקבות המשבר ,הוא לא יצא
בידיים ריקות וקיבל הלוואה שמנה לדירה .נושא זה עלה בישיבת ועדת הכלכלה שחקרה את
פרשת אוטוקרס .עבודתו אצלנו הותירה טעם מר אצל שובינסקי ובני משפחתו .באותה
תקופה הכרתי את עו"ד הנריק מרגוליס ,שמונה כונס נכסים של המפעל .כששמעתי כעבור
שנים כי מרגוליס וגזית חברו יחד נגד לוינסון לא התפלאתי .השורשים כבר היו אז".
אך ביחסי ספיר לוינסון היה גם צד סמוי ,ה"שווארצע געשעפטן" או "הגועל נפש" .במילים
אחרות :העברות סמויות של כספים לצרכים מפלגתיים .כאמור ,נזהר לוינסון כמפני אש
מלערב את בנק הפועלים בעניינים כספיים לא כשרים .סיפר לי על כך דוד קלדרון ,שהיה
שנים רבות איש הכספים של המערך" :באותם השנים לא עירבנו את בנק הפועלים .אני זוכר
שפעם עשינו איזו פעולה בלי ידיעתו של לוינסון והוא רתח מכעס .אפילו ספיר הבין שכספי
בנק הפועלים הם טאבו ,אין לגעת בהם ,והבנק חייב להיות נקי" .אך הגבולות היו
מטושטשים ,ובמציאות הפוליטית של מדינת ישראל ,לא יכול היה לוינסון לצאת יבש.
ייתכן שמעורבותו של לוינסון בעניינים הכספיים הקשורים בספיר החלה בתקופה שלאחר
מלחמת יום הכיפורים .באותה תקופה יזם ספיר מגבית חירום לכיסוי הוצאות המלחמה וידלין
ריכז חלק מן המאמץ (מגבית לרכישת נשק) .לפי בקשתו של ספיר יצא לוינסון לארצות
הברית לגייס כספים אצל מיליונרים יהודיים ואנשי אמפל שאותם הכיר מעבודתו בבנק .לפי
עדותו של רלף כהן ,מנהל אמפל ,הצליח לוינסון מאוד בפעולה זו .פעולה זו הייתה כמובן
כשרה למהדרין .אך גם באיסוף כספים למען המדינה יש צד אפל .יש מדינות שבהן יש
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יהודים וצריך להעביר מהן כסף והן אוסרות את הוצאתו .המפלגות הציוניות פיתחו לדרגת
אומנות את הוצאות הכספים הזו ,בדרכים לא דרכים .מערכות בנקאיות שונות שירתו את
המטרה החשובה הזו .אין להניח שלוינסון היה פטור מן המאמץ בתחום זה .לוינסון פיתח
את הפעילות הבינלאומית שלו באינטנסיביות מעוררת התפעלות .ספיר היה בעל קשרים
מצוינים עם אישים יהודיים ועם הקהילות ,אך שליטתו הלקויה בשפות זרות הייתה מכשול
בתחומים שונים .לא פעם נלווה אליו לוינסון לחו"ל ,להיכרויות עם משקיעים יהודיים ,ועורר
התפעלות באנגלית המצוינת שלו ,אליה הגיע בכוחות עצמו ובעמל רב .פעם אמר לי ספיר:
"אני מקנא בלוינסון על האנגלית שלו".
ה"שווארצע געשעפטן" ,ה"גועל נפש"" ,שיטת המימון" – כל אלה הם שמות נרדפים לאחד
הנושאים המרכזיים בפוליטיקה הישראלית .ניתן לכתוב ספרים רבים על כל מה שפורסם
כבר בנושא ,אך מה שידוע איננו אלא קצה הקרחון של מה שמתחת לפני השטח .התחום
הזה נשאר סמוי וסודי גם לאחר שנים רבות .מנהיגי מפלגה נשאו עמם סודות אל הקבר ולא
גילו את מלוא היקפה של התופעה.
מה הם ה"שווארצע געשעפטן?"
ניתן לסכם אותן במשפט אחד :העברת כספים ציבוריים לצרכים המפלגתיים ועשיית
עסקות ממלכתיות בניגוד לחוקים של מדינות שונות .המקורות של הכספים הללו היו רבים
ומגוונים – החל בכספי מדינה שניתנו בדרכים חצי גלויות (כמו הלוואות מסובסדות) ,דרך
כספי משק הפועלים שהועברו בדרכים חצי סמויות (עמלות למיניהן) ועד לכספים שחורים
ממש שהועברו במזוודות ממדינה למדינה ,מכיס לכיס ,מקופה לקופה .לשיטת המימון הזו יש
שורשים אידיאולוגיים שראשיתם עוד בתקופת הבראשית .הלל כבן סיפר פעם כי בן גוריון
וברל הכריעו בשעתם שמותר לנצל את משאבי המשק ההסתדרותי למען מפא"י ,כדי שזו
תכבוש את השלטון בהסתדרות ובעם .ומה שמותר היה במשק ההסתדרותי ראו לעצמם
אנשי מפא"י אחר כך כמותר גם במשק הממלכתי .כך נולדו שיטות שונות ומשונות להעברות
כספים סמויות.
כדי לבצע את כל העסקות האפלות היה צורך באנשים שהם לא רק נקיים אלא גם שאינם
איסטניסים מדי .האיסטניסים לא יכלו לעמוד בסתירה שבין חובתם הציבורית והמפלגתית.
על זאב שרף סופר כי בעת שמילא את מקומו של ספיר באוצר (אחרי פרישת ספיר ב)5869-
הוא נדהם ממה שנדרש ממנו והוא אמר כי תקופת פעילותו כשר האוצר הייתה אחת
מהתקופות האומללות בחייו .גרועים מן האיסטניסים היו כמובן המושחתים .כי אין לך דבר
קל מלהכניס לכיס חלק מכמויות הכספים האדירות העובדות מיד ליד ,בלי קבלה ובלי עדים.
לא עסקן אחד התעשר בדרך זו .אך גם לא אדם ישר אחד נפל קרבן לעלילת דמים,
שבמקרים קיצוניים עלתה בחייו .ספיר היה דוגמא לאדם נקי כפיים באורח קיצוני וכשמת לא
הותיר אחריו רכוש כלשהו פרט לביתו בכפר סבא
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המרוהט בפשטות קיצונית .לוינסון העריך והעריץ את יושרו הקיצוני של ספיר ,שאף רבב לא
דבק בו.
רק פרשייה אחת העכירה את יחסיהם של לוינסון לספיר ,אך היא אירעה כבר לאחר מותו
של ספיר והיא קשורה בבנו של ספיר ,עמוס .בנו של ספיר פנה לעסקים בניגוד לדעת אביו
שסבר כי אינו מתאים לכך .גרר אותו לעסקים מיכאל וידרא שהיה ידידו האישי מימי נעוריהם.
השנים הקימו מפעל להרכבת טלוויזיות צבעוניות בנתניה ,לקחו הלוואה גדולה בלי ביטחונות
ונכשלו .האיש שנתן לעמוס ספיר את ההלוואה היה יעקב פחטר ,שלוינסון הביא לבנק
הפועלים .לוינסון כעס על פחטר והדיחו .בעמוס ספיר לא נגע ,אך סירב לדבר עימו מטוב ועד
רע .פעם אמר לי" :לולא היה בנו של ספיר הייתי נוקט נגדו אמצעים חריפים".
על ניקיון כפיו של לוינסון דומה שאין אפילו מקום להרהר .הוא היה מבחינה זו קיצוני מכל
איש עסקים אחר בתולדות התנועה .אך ,כאמור ,הוא היה מעורב בלית ברירה בעניינים
הללו .סיפר לי שלמה זבלדוביץ מ"סולתם"" :ספיר ולוינסון נתנו דחיפה עצומה ליצור ויצוא
הנשק של ישראל לארצות שונות .אבל רק תמים יחשוב שעם ספיר אפשר היה לגמור עסקה
גדולה בלי לדבר על ה'גועל נפש' הזה .אני לא הייתי יוצא דופן".
לתחום זה של מסחר הנשק היה היבט פיננסי סמוי נוסף שבו היו מעורבים כמה אישים
שמילאו תפקידי מפתח ציבוריים.
יעקב לוינסון לקח עימו אל הקבר הרבה סודות .רבים מהם היה מוכן לגלות עוד בחייו,
לחבר מפלגה בעל שיעור קומה מסוגו של חיים גבתי ,שידע להבין ולשתוק .אך לא נתנו לו
את האפשרות הזו.
נפלאות הם דרכי הגורל .כשספיר כרע ונפל נמצא לוינסון בשיא גדולתו ,אך כאילו חש
באינטואיציה שגורלו יהיה דומה .לפני מותו אמר לי ספיר את הדברים הבאים" :אחרי שאני
אמות ההיסטוריה תיקח את כל מכפישי שמי ומשמיצי; היא תוליך אותם בשבילי הארץ הזאת
ותראה להם את מעשיו של ספיר .היא תדריך אותם בין המפעלים ,עיירות הפיתוח ,בתי
החרושת ומוסדות החינוך והתרבות – ותעשה לי משפט צדק .היא ,ההיסטוריה ,לא כמו
האנשים ,ובזה כוחה .היא אינה שונאת .היא אינה מקנאה .יש לה זיכרון ארוך והיא שופטת
בצדק".
לספיר האירה ההיסטוריה פנים ,והיום כבר רואים אותו רבים במלוא שעור קומתו .פסק
הדין ההיסטורי במשפטו של לוינסון עוד צריך להינתן.

פרק עשרים וחמישה

ניצני הטרגדיה
"אי שם בקצה אחד המגדלים
בחדר נזירי ללא בזבוז
שוכן ומגלגל כספים גדולים
בנקאי ובוס נסתר (כמו הווארד יוז)
בסך הכל משרד ,שולחן ,כיסא
אבל הטלפרינטר מטרטר
והוא (משם) שולט למעשה
על רוב הכלכלה אם לא יותר
למרות הרינונים במפלגתו
זאב בודד שהמקום לו צר...
הוא העדיף לשלוט בממלכתו
במקום להתמנות לשר אוצר"

(דידי מנוסי" ,המושך בחוטים"" ,ידיעות אחרונות" )0359519
כל הסימנים מעידים על כך שהאירועים שהביאו את לוינסון להתאבדות התגלגלו בהכרחיות
של טרגדיה יוונית .הדברים נכונים לא רק לגבי השבועות והחודשים האחרונים לחייו .ניצני
הטרגדיה טמונים עשר שנים לפני הירייה הגורלית ,כשלוינסון היה בשיא כוחו ,האיש
שהדימוי הציבורי שלו היה של "איש חזק"" ,מושך בחוטים" או "תמנון רב זרועות" ,השולט
במפלגה ,במשק ,בממשלה ,בכל.
אין ספק שבשנת  5842היה לוינסון אדם רב עוצמה .ממשרדו בבנק חלש על
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כל הקונצרנים ההסתדרותיים ,ועל חברות ועסקים רבים שלחברת העובדים היה חלק בהם.
שלא כאישים פוליטיים רבים שנזקקו למרפקים כדי לפלס לעצמם דרך ,הוא היה במעמד של
אדם שמחזרים על פתחו .הכול הכירו בכישרונותיו הבלתי רגילים ,באו לבקש את עצתו
וסיועו .הוא לא היה זקוק לקבוצות תומכים ,לסניפים ,למליצי יושר ,כדי להיבחר לתפקיד
כלשהו .כל תפקיד פוליטי שהיה רוצה בו ,אפילו ראשות ממשלה ,יכול היה לקבל.
המפולת של מלחמת יום הכיפורים הגבירה את חשיבותו של לוינסון ,והכול דיברו בו כ"אס"
שבשרוול המערך .המפולת של המלחמה קעקעה ,לראשונה מזה שנות דור ,את האמון של
העם במנהיגות השלטת .משה דיין ,הכריזמטור של מלחמת ששת הימים ,הפך סמל
ההידרדרות וההסתאבות שהביאה את המדינה עד לסף חורבן .גולדה שניהלה את המלחמה
ביד ברזל ,בעת שברכיו של דיין רעדו ,כבר הייתה זקנה ,חולה ושבורה .כל הצמרת של
המערך ,זו שהופיעה במודעות הבחירות ערב המלחמה בכוורת המפורסמת ,ליד מודעות
שאמרו "מעולם לא הייתה התעלה שקטה כל כך" ,הייתה מאוסה בעיני הציבור.
המערך היה זקוק בדחיפות לרענון השורות ,להעלאת כוכבים חדשים ,להחזרת האמון.
בבחירות שנערכו מיד לאחר המלחמה עמדה גולדה בראשות המערך ,לאחר שספיר ממש
כפה זאת עליה ,כי לא היה לו כל מועמד אחר .בבחירות זכה המערך שוב בשלטון ,משום
שהבוחרים היו נתונים עדיין בהלם המלחמה .רבים מהם ,רבבות רבות ,הצביעו כשהם
לובשים מדי צה"ל ,במוצבים שמעבר לתעלה ,אך ניתן היה כבר לראות את הכתובת שעל
הקיר .הניצנים של המהפך ,שיבוא שלוש שנים לאחר מכן כבר הופיעו בדמותן של תנועות
מחאה וגילויים בוטים של איבה למפא"י ההיסטורית על כל מה שהיא מייצגת.
באותה תקופה היה פנחס ספיר עדיין בעל הבית של המדינה ,ממליך המלכים שעל פיו
יישק דבר .התפטרותה של גולדה ,זמן מה לאחר הקמת הממשלה ב ,5844-הציבה את
ספיר בפני החלטה גורלית .אילו רצה יכול היה להיות ראש ממשלה בעצמו .לא היה כל
מועמד שהיה מוכן להתחרות בו .אך ספיר לא רצה בתפקיד ,ממש פחד ממנו .ועל הסיבות
לכך כבר סופר רבות .אך כוחו של ספיר היה רב לו כדי למנות לראשות הממשלה כל מי
שירצה .מינויו של לוינסון לתפקיד יכול היה להיות חידוש מרענן .הציבור לא הכיר אותו אמנם
מפי השמועה .אך כל מוקדי הכוח במדינה ידעו מיהו .לוינסון ,אף שלא הופיע בפומבי כלל,
יכול היה להביא באמתחתו גישה חדשה .לחולל במדינה אותה מהפכה שקטה שחולל בבנק
ובמשק ההסתדרותי .אך לוינסון הבהיר מיד לספיר :לא בא בחשבון.
לא היה זמן לחכות .מדינה בלי ראש ממשלה באותה תקופה הייתה מרשם בדוק למשבר
מהיר שיביא לפיזור הכנסת ולבחירות חדשות ,שאולי יעלו את הליכוד לשלטון .ואז שלף
ספיר את ה"אס" האחר משרוולו ,את יצחק רבין .בכך קיווה להשיג כמה יעדים – לחסום את
דרכו של פרס ותומכיו מרפ"י (דיין כבר
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לא היווה סכנה ,הוא היה אז פגר פוליטי עד שבגין החיה אותו ב )5844-ויחד עם זאת
להעלות דמות מושרשת היטב בתנועת העבודה ,הנהנית מההילה של רמטכ"ל הניצחון
במלחמת ששת הימים.
אך נותרה בעיית התפקיד השני בחשיבותו אחרי ראש הממשלה – שר האוצר .ספיר לא
התכוון לחזור ולהחזיק בתיק זה והציע אותו ללוינסון ,תחילה בחשאי ולאחר מכן זכתה
ההצעה לפומבי ,כשבאה רשמית מפי רבין לאחר היבחרו לראש הממשלה .לוינסון השיב
בשלילה .הנימוק הרשמי שלו היה שהוא אינו יכול לעזוב לאלתר את ניהולו של הבנק ,כשהיה
נתון בעיצומה של תנופת הפיתוח שלוינסון נתן לו .רבין היה מוכן להפקיד את תיק האוצר
לכמה חודשים בידיו של חיים צדוק ,ובכלי התקשורת אף פורסם כי התיק שמור ללוינסון
לאחר שהשיב בחיוב על ההצעה .אך לאחר הרהור שני השיב לוינסון בלאו סופי ומוחלט.
(אומר כיום חיים צדוק" :הבחירה של לוינסון הייתה מוצלחת וכפי שנמסר לי הוא נטה לתת
תשובה חיובית ,אך הוא ביקש לעכב את הכניסה לתפקיד בשלושה חודשים .הסכמתי למלא
את התפקיד באורח זמני ,אבל אחר כך התברר לי שלא הייתה אפשרות להמתין".
בניסיון לשכנע את לוינסון לקבל את התפקיד גויסה גולדה מאיר .בפגישה שהייתה ביניהם
במעונה הפרטי ברמת אביב ,באחד מימי חודש מאי  ,5844התנהלה ביניהם השיחה הבאה:
גולדה" :אני יודעת שהתפקיד קשה מאוד ,אחראי מאוד ,אולי גם כפוי טובה .אבל אני
בטוחה שאתה תוכל לעמוד במשימה הזאת".
לוינסון" :אינני יכול לקבל זאת עכשיו".
גולדה" :התנועה נמצאת במשבר .אני יודעת שאין אתה בורח מן האחריות ואינך מאלה
הפוחדים מפני משא כבד מדי .אתה חייב לעשות שירות זה למדינה ולתנועה".
לוינסון" :אינני מתחמק .כפי שאת מכירה אותי .אבל יש כמה עניינים שאינני יכול לזנוח
אותם עכשיו .האמיני לי כי גם עניינים אלה חשובים למדינה".
גולדה" :ומה אם התנועה תחייב אותך לקבל את התפקיד?"
לוינסון" :באמת אני מצטער מאוד שאינני יכול להיענות".
מה היתה הסיבה לסירובו של לוינסון לקבל את התפקיד?
בשיחה שהייתה לי עימו באותה תקופה אמר לי" :אינני רואה את עצמי רשאי לעזוב את
הבנק בצורה פתאומית ובלי הכנה בתחומי העשייה הנוכחית שלי ...יש לי תכניות לטווח ארוך
עם לוח זמנים מדויק"...
בתקופה מאוחרת יותר ,לאחר שכבר התקרבנו זה לזה ,אמר לי לוינסון" :יחסי עם ספיר
היו יקרים לי יותר מכל .ההיסטוריה מלמדת כי רק רב אינו מקנא בתלמיד ולא אב בבנו .ספיר
לא היה רבי ולא אבי ,ואנשים גדולים אינם חשים בנוח כלפי יורשיהם .אני לא יכולתי להרשות
לעצמי להיכנס לעימות איתו .הייתי אז צעיר ,בראשית שנות הארבעים שלי ,ולא אצה לי
הדרך".
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גרסה שונה במקצת נתן כמה שבועות אחרי סירובו ,במכתב ששיגר לאחד מנאמניו בבנק
אבי אולשנסקי" :לפני ימים לא רבים עמדתי בפני הכרעה קשה" ,כתב לוינסון" :להכרעתי היו
מניעים שונים ,אולם חלקה של האחריות כלפי הבנק היה הרציני בכולם .הכרעות כאלה אינן
עומדות בכל יום ,אולם אינני נצחי בבנק והמשך פעילותי בו יכול להפסק מטעמים חיוביים או
שליליים".
האם אלה היו הסיבות האמיתיות והיחידות?
אמיתיות אולי כן ,יחידות ודאי שלא.
הרבה התחבטו בשאלה מדוע השיב לוינסון בשלילה והרבה גרסאות הועלו מאז בשאלה
זו .יהושע גלבוע כתב אז ב"מעריב"" :תשובתו השלילית של לוינסון גרמה מבוכה לרבין.
בעצם כולנו נבוכים :מיהו התימהוני הזה שאינו רוצה להתאייש?"
רבים החזיקו אז בגרסה שלוינסון נתן לי ,דהיינו שהוא אינו רוצה להיכנס בנעליו של ספיר
ולהיות יורשו .הוא אהב את ספיר וכיבדו ,וחשש שמילוי תפקיד יורשו יביא לעימות ביניהם,
כפי שקורה לעתים קרובות בין ממלאי תפקידים לבין יורשיהם.
היו שאמרו כי לוינסון לא האמין ביציבותה של ממשלת רבין וחיכה לראות איך ייפול דבר.
על כל פנים לא רצה להמר הל עתידו הפוליטי בממשלה שעדיין לא הוכיחה את עצמה.
יש אומרים כי לא האמין ברבין וכי "אישיותו של ראש הממשלה אינה נראית לו".
נורית אמרה לי" :יעקב אמר לנו כי אחד הגורמים לסירובו קשור ברצונו לשמור בכל מחיר
על הפרטיות שלנו .הוא אמר כי אחרי שיהפוך מוקד להתעניינות ציבורית יום יום ושעה שעה
לא יוכל להרשות לעצמו ללכת עם הילדים לבריכת שחייה בשבתות".
חנה זמר סיפרה לי" :שאלתי אותו פעם ,ברגע של גילוי לב :מדוע סירבת לקבל את
התפקיד? הוא השיב לי' :את באמת חושבת שספיר היה מעוניין שאני אבוא במקומו? אני
פקפקתי בכך .לדעתי ספיר התנגד לכך ,אך לא אמר במפורש'".
היום ,במבט לאחור ,ולאחר שאני מכיר את לוינסון כפי שלא הכרתיו אז ,ואולי כפי שאיש
מלבדי אינו מכירו ,אני יכול לומר בוודאות ,שאף אחת מן הסיבות שהועלו לא הייתה הסיבה
העיקרית לסירובו של לוינסון .הסיבה העיקרית נעוצה בתחושות מסוימות שהוא נשא עימו
מאז ילדותו אשר השפיעו על מהלך חייו וגרמו לרגישותו האובססיבית מפני חשיפה.
אך אי אפשר היה להשאיר את המדינה לזמן רב בלי שר אוצר .נשיא התאחדות
התעשיינים באותה עת אברהם (בומה) שביט אמר כדרכו כמטיף בשער" :אנו מכבדים את
מניעיו של לוינסון שלא להינתק מיד מתפקידיו בבנק .וספיר צריך ללכת בדרך דומה ולא
לנטוש את התפקיד מיד אלא להמתין
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למחליף .אבל כלה ונחרצה עם ספיר לפרוש לאלתר והפור נפל על יהושע רבינוביץ.
רבינוביץ צורף לממשלת גולדה ,שהוקמה אחרי הבחירות ב ,5844-כשר השיכון ,בלחצו
של פנחס ספיר .זו היתה "גמילות חסד" שנתן ספיר לרבינוביץ ,שהובס באותן בחירות
בהתמודדות על ראשות עיריית תל אביב .גולדה לא רצתה בו .בממשלה של "לוזרים" היא
לא הייתה זקוקה למפסידן נוסף ,שהליכוד הצליח להוציא מידיו את ראשות העיר הגדולה .אך
ספיר לא היה מפקיר ידידים ,ורבינוביץ היה ידידו ,וכך הוא צורף לממשלה.
כשנפלה מועמדותו של לוינסון לא נותר למעשה אף מועמד רציני .אשר ידלין טוען כי ספיר
התכוון בשלב מסוים להציע לידלין את התפקיד.ייתכן שספיר חשב על ידלין ,אך נראה שלא
היה סיכוי שרבין יסכים לכך .בין רבין לידלין נתגלע עימות זמן מה לאחר מלחמת יום
הכיפורים ,בעת שידלין עמד בראש מגבית החירום בארצות הברית .רבין נסע לשאת נאומים
ולגייס כסף ,ולדברי ידלין הוא נכשל בתפקידו .ידלין המתנשא נזף אז ברבין בפומבי ,כינה
אותו בכינויי גנאי ופגע בו קשות .בחיפושים אחר מועמד פנה ספיר לחיים גבתי ,שהיה שר
החקלאות בממשלתה של גולדה ,וכמעט כפה עליו הר כגיגית את דין התנועה לקבל את
התפקיד .אך מועמדותו נפלה.
רבינוביץ נותר ,אפוא ,מועמד יחיד לתפקיד .לא היה שום דבר בכישוריו בעבר שהיה בו כדי
לעשותו מתאים לתפקיד .משך שנים היה רבינוביץ איש ה"גוש" התל אביבי המושך בחוטים
ועושה עבודה שחורה בשביל הבוסים הגדולים .תקופת ה"גוש" חלפה מכבר .ורבינוביץ
שבמשך שנים היה דמות אלמונית סמויה מן העין ,יצא אל זרקורי הציבור לראשונה
בהתמודדות על ראשות עירית תל אביב .עתה ביקש ספיר להטיל עליו את המעמסה הכבדה
ביותר הקיימת בממשלה.
סיפר לי על כך ספיר" :רבינוביץ הודיע לי בצורה הברורה ביותר שלא יסכים להיות שר
האוצר וכי רעייתו ,גאולה ,מתנגדת לכך בתוקף .לחצתי עליו ,ממש אנסתי אותו ,לקבל את
התפקיד .כאשר שמעתי ממנו בקול רפה שיש סיכוי שהוא יסכים ,דאגתי לכך שיודיעו ברדיו
שהוא כבר מסכים .העמדתי אותו בפני עובדה מוגמרת כמו שאומרים".
ורבינוביץ סיפר לי" :אלוהים עדי כמה לא רציתי בתפקיד זה .הייתי כבר תקופה מסוימת
שר שיכון ואהבתי את הנושאים שבהם התחלתי מטפל ,אבל ספיר לא הרפה ממני .הוא לא
נתן לי אפשרות להתחמק".
באחד ביוני  5844נערך בלשכת שר האוצר טקס קצר שבו קיבל רבינוביץ את שרביט
הניצוח על המשק הישראלי מידיו של ספיר .השניים החליפו ביניהם לחיצות ידיים חמות
ונשיקות .אך באותו יום החלה נפילתו של ספיר ,ובדרך עקיפין גם תחילת נפילתו של יעקב
לוינסון .הנפילה הסופית באה כעבור עשר שנים
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זמן קצר לאחר מינויו של רבינוביץ לשר האוצר התפוצצה שורה של פרשיות כלכליות,
שבסופו של בדבר היו המסמרים האחרונים בארון המתים של שלטון המערך ,אך הן גם
קרבו את פנחס ספיר לסוף דרכו .היו אלה פרשיות שבהיסטוריה הפוליטית-כלכלית של
מדינת ישראל רשומות כפרשת מיכאל צור והחברה לישראל ,פרשת צבי רכטר וסולל-בונה,
פרשת זאב קריב ומקורות ,פרשת יהושע בן ציון ובנק ארץ ישראל בריטניה ועוד.
האופיינית ביותר היא פרשת רכטר .היא החלה בהתמוטטותו של בנק קרדיט בז'נבה ,אשר
גרמה הפסדים רבים למדינה ולחברות ישראליות כמו צים ,החברה לישראל ועוד( .הפרשה
הזו גם המיטה את הקץ על הקריירה של מיכאל צור שהיה מנכ"ל ה"חברה לישראל" ,ויו"ר
הדירקטוריון של צים .צור הועמד לדין בגין עבירות מטבע ,מעילה באמון וקבלת שוחד ,ונידון
ל 51-שנת מאסר).
"בנק קרדיט" נוסד על ידי יהודי בשם טיבור רוזנבאום ,שהיו לו קשרים הדוקים עם ראשי
מפלגת העבודה וראשי מפלגות אחרות ,במיוחד המפד"ל .הבנק של רוזנבאום שימש מכשיר
באמצעותו בוצעו כל מיני עסקות ממלכתיות ומפלגתיות חשאיות ,ועם לקוחותיו נמנו משרד
הביטחון ,שירותי הביטחון ,קו צינור הנפט ,סולל-בונה ,אמפל ,צים ועוד .כשהייתה
ההתמוטטות הגדולה של הבנקים באירופה ב 5844-הסתבך גם בנק קרדיט ונפל .לבנק היה
גרעון של כ 531-מיליון דולר מהם כ 11-מיליון דולר כסף ישראלי ,ביניהם  55מיליון דולר של
קרן ליידי דייויס ,להקמת מוסדות ציבור בישראל שהופקדו בבנק על ידי נאמני הקרן ,האחים
בלומפילד מקנדה.
כשנמסר הבנק לידי כונס הנכסים השוויצרי נמצאו בו שטרות על סך ארבעה מיליון דולר
בחתימת סולל-בונה .מסתבר שלמנכ"ל סולל-בונה ,צבי רכטר ,הייתה מערכת יחסים אישיים
עם טיבור רוזנבאום ,ששימשה את צרכיה של סולל-בונה .במסגרת יחסים אלה נתן רכטר
לרוזנבאום "שטרות חובה" בסך  4מיליון דולר ,ורכטר החזיק מכתב מרוזנבאום המאשר
עובדה זו .אך מעשהו של רכטר ,אף שנעשה לדבריו באישור מועצת המנהלים של סולל-
בונה ,היה חריג ,והוא נכנס למערבולת של פרסומים ,חקירות מבקר ההסתדרות ולבסוף
חקירת המשטרה ,שנסתיימה בהתפטרותו מן התפקיד על לא עוול בכפו.
ספיר ,שידע את מערך היחסים בין רכטר לבין טיבור רוזנבאום ,לחם כארי בניסיון לחלץ
את רכטר מציפורני החקירה ,הרדיפה והביקורת .בין היתר ביקר אצל שר המשטרה ,שלמה
הלל ,וניסה לשכנעו למנוע את החקירה המשטרתית נגד רכטר .אך הוא העלה חרס בידו.
ספיר של  5844היה כמו שמשון ללא מחלפותיו – קרה לו מה שקרה ליעקב לוינסון שש שנים
לאחר מכן .עזיבת עמדת הכוח של משרד האוצר ומסירתו ליורש שפיתח נגדו טינה ,הפכה
את הענק הכול יכול שהיה בעבר "בעל הבית של המדינה" לאדם נטול כוח .כך אירע גם
ללוינסון בשעה שפרש מרצונו מראשות בנק הפועלים.
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באותה תקופה נפוצה השמועה כאילו ידו של לוינסון מאחורי הפרסומים על צבי רכטר.
הואיל ואני הייתי אחד העיתונאים הראשונים שפרסם את הגילויים על פרשת טיבור רוזנבאום
ב"ידיעות אחרונות" ידעתי שאין לכך יסוד .עד מהרה נתברר לי כי מפיץ השמועה הזו הוא
אשר ידלין .הוא פנה אלי ואמר לי" :אני מציע שתגיד לחבר שלך ,יעקב לוינסון ,שיפסיק
להדליף חומר .אנו מכירים את הפטנט הזה והדרך הזו איננה חד סטרית .אני משוכנע שהוא
המדליף כי רק הוא מסוגל לנהל מסע מתוכנן ומתוחכם כל כך באמצעי התקשורת".
כתב "הארץ" אמנון ברזילי ,שהתייחס לפרסומים הללו קבע מפורשות" :המקור הוא
לוינסון".
מה האמת מאחורי השמועות הללו?
כמי שפרסם את מרבית המסמכים הסודיים של ה"קרדיט בנק" לרבות צילומי השטרות של
סולל-בונה ,אני יכול להעיד שלא לוינסון מסר לי אותם .אך לוינסון היה מעורב עמוק מאוד
בפרשה .הוא ידע על הסתבכותו של הבנק עוד בטרם פורסמה מילה אחת באמצעי
התקשורת .הדבר נודע לו מפי אנשי הבנק הגרמני של מדינת האסן ,שהיו שותפים בבנק של
רוזנבאום ,ושלוינסון טיפח עמם יחסים עסקיים מסועפים.
ראשי הבנק הגרמני היו מוכנים לתרום את חלקם להצלת בנק קרדיט באמצעות הזרמת
כספים בתנאי שימצא הסדר שיהיה מקובל על ממשלת ישראל ואדם מתאים שיהיה אחראי
בפני כל השותפים על ביצוע הסכם זה.
מספר על כך יד ימינו של לוינסון אמנון בר נוי" :יעקב נסע לבנק השוויצרי בראש השנה כדי
ללמוד מקרוב את הבעיות שנוצרו .הן היו חמורות ביותר והוא הזדרז לחזור ארצה ולדווח
עליהן לספיר ולגורמים ממלכתיים נוספים".
מחמאה בלתי צפויה בנושא זה קיבל לוינסון כעבור שנים ממיכאל צור ,אחד ממקורבי ספיר
שהפך להיות מנכ"ל החברה לישראל ,הסתבך בפרשה והואשם בגניבה ומעילה בכספי
הציבור.
אמר צור" :לוינסון נהג בפרשה זו כמלאך מושיע .בנק הפועלים לא היה מעורב כלל
בפרשה ולא הייתה לו כל סיבה להתערב אבל האינטרסים של המדינה היו חשובים לו".
עו"ד שרגא בירן ,פרקליטו של טיבור רוזנבאום מגלה כיום" :הוא היה איש המוסד ומילא
תפקידים שונים שאין צורך להרחיב עליהם את הדיבור .ספיר הבין שיש צורך להציל את
הבנק קודם כל למען המדינה .ההסכם העקרוני היה כבר כמעט גמור ושוחחתי אודותיו עם
לוינסון אבל רבינוביץ משך את העניין ,אדם שקול ובעל יכולת ביצוע מסוגו של לוינסון היה
משנה את התמונה מהקצה אל הקצה".
לספיר היה מועמד טוב לתפקיד – לוינסון  -שהיה מקובל גם על הגרמנים .לוינסון היה מוכן
ליטול על עצמו את המשימה ,גם מטעמים לאומיים ,גם מטעמים אישיים .ספיר חשש כי
התמוטטות הבנק תחשוף את סודות מימון
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המפלגות ותביא לגילויים שיגרמו נזק מדיני חמור לישראל .בין הגילויים הללו היתה "עסקה
סיבובית" בה היו מעורבים שלושת הבנקים הגדולים .במסגרת עסקה זו הלווה הבנק כ31-
מיליון דולר לקבוצת משקיעים גרמנית שהייתה צריכה להשקיע את הכסף הזה בחברה
לישראל באמצעות חברה ואדוזית .הכסף צריך היה לחזור לבנק ואילו החברה לישראל
הייתה זוכה באמצעות "סיבוב" זה בהקלות מס בגרמניה .מנקודת מבט של החוק הגרמני זו
הייתה כמובן הונאה .ספיר רצה גם להציל את כספי "קרן דייויס" של האחים בלומפילד
שהוחזקו בבנק( .כספי הקרן היו ירושה של אלמנה יהודיה מיליונרית מקנדה והוחזקו
בנאמנות האחים לואיס וברנרד בלומפילד .אישים שונים בהסתדרות ,ביניהם אשר ידלין,
"התלבשו" על כספי הקרן .בשעתו הועלו חשדות שהקרן הזרימה כספים למפלגת העבודה).
אך כדי שהיוזמה הזו תצא אל הפועל וכדי שניתן יהיה להציל מה שניתן להציל ,מן ההכרח
היה להשיג את שיתוף הפעולה של ממשלת ישראל .נדרשה ערבות ממשלתית של - 511
 311מיליון דולר ,שמכוחה ניתן היה להציל אולי עשרות מיליוני דולרים של המדינה ,של
מוסדות ישראליים ושל יהודים .שר האוצר ,יהושע רבינוביץ ,שמאז נכנס לנעליו של פנחס
ספיר פיתח כלפיו איבה גלויה ,טרפד את המהלך הזה בעצה אחת עם נגיד בנק ישראל משה
זנבר .פרשת רכטר לא הייתה אפוא אלא "כסף קטן" בפרשה הגדולה יותר של בנק טיבור
רוזנבאום ,ובפרשה הגדולה עוד יותר של הברית רבינוביץ-משל-זנבר ,שהופנתה נגד פנחס
ספיר.
כאן מן הראוי להביא את עדותו של יעקב לוינסון ,כפי שהכתיב לי אותה בימים האחרונים
לחייו" :ההתנגשות הראשונה שלי עם משל אירעה עוד בתקופתו של רבינוביץ כשר האוצר
(בשנת  .)5844מיד עם כניסתו לתפקידו הוא החל לפעול לצמצום כוחו של בנק הפועלים,
ועודד את בנק לאומי ,שעד למינויו כשר הוא שימש כחבר מועצת המנהלים שלו .הוא עשה
זאת בדרך הכוונה זהירה של עסקות ובדרכים אחרות .המניע את רבינוביץ בפעולה זו היה
רצונו להביא לחיסולו הפוליטי של פנחס ספיר ,שבזכותו הגיע רבינוביץ לתפקידו .רבינוביץ
ראה בי ,ובצדק ,בן בריתו של ספיר .משל מצא ברבינוביץ’ בן ברית מן השמיים כדי לקצץ
בכנפיי ,והיה מוכן להקריב לשם כך את האינטרסים של משק העובדים .לברית משל-
רבינוביץ הצטרף גם משה זנבר ,שראה בי מתחרה לתפקיד שר האוצר בעתיד .כך נוצר
משולש רבינוביץ-זנבר-משל ,שפעל נגדי .אך העוצמה שהייתה לי אז הספיקה לפרקו".
"ההתנגשות מאותה תקופה השאירה משקעים עמוקים אצל משל כלפי ,לאחר שהתברר לו
שאינו יכול לשלוט בי .זנבר ורבינוביץ’ גם פגעו בגאוותו של משל ,לאחר שנתגלה כמי שאינו
מסוגל להכתיב לי את רצונו .הם הצליחו ליצור אצלו תדמית של לוינסון האיש החזק והכל
יכול ,היושב בלשכה מבודדת ומסתורית כתמנון רב זרועות ושולט משם בכל אמצעי
התקשורת ,בהליכים
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הכלכליים במשק ,ובמערכות המסועפות של העשייה הפוליטית .כל ההישגים שלי בבניית
משק עובדים מפואר ,בבניית בנק מצליח ואדיר ,בעיצוב מערכת יוצרת ומתקדמת ,לא יכלו
לקזז את תחושת העלבון של משל ,על אשר לא נעניתי לרצונו להיות כרבים אחרים ,המבצע
היומיומי של תהפוכותיו הפוליטיות .כך הפכתי בהרגה למטרה שמשל צריך להתמודד עמה.
כל עוד לא עמד בו כוחו לחסל אותי שרר בינינו דו קיום בשלום .אך זה היה דו קיום כלפי חוץ.
בתוך תוכו גברה שנאתו של משל לאיש היחידי שהוא לא הצליח לתמרן ולהתגבר עליו".
עד כאן דברי יעקב לוינסון.
זאת הייתה האמת של המתרחש מאחורי הקלעים .אך כלפי חוץ נראו הדברים אחרת.
הואיל ורכטר עמד בראש הקונצרן היחיד שלוינסון לא הצליח לכופף לגמרי למרות בנק
הפועלים ,סברו רבים שלוינסון מנצל את הפרשה כדי לרדוף אותו .מנהל לשכת מבקר
ההסתדרות ,אליעזר ולטמן אמר לי" :נוצרה בעניין הזה ברית בין לוינסון לבין משל .הערתי
זאת ליעקב ואמרתי לו שאני מכיר היטב את רכטר ואין ממש בהאשמות שהטיחו נגדו ,וזאת
אחרי שבדקתי היטב את החומר בשוויצריה .הוא השתכנע בסופו של דבר אבל אחרי
שהתברר לו שלא נגרמו הפסדים כספים לבנק הפועלים ".אבל ולטמן טעה .לוינסון לא רצה
את ראשו של רכטר ולא היה לו עניין בו .לכל היותר ניתן לומר שבשלב מסוים לא קרא לוינסון
את המפה נכונה ,ולא הבין את המתרקם נגדו ,ושהוא מסייע למעשה למשל לחסל חשבונותיו
עם רכטר .אך את הנעשה אי אפשר היה להשיב .לאחר שמשל נוכח לדעת שולטמן נוטה
להוציא את רכטר נקי ,הוא ניצל את הסעיף בחוקת ההסתדרות המאפשרת לביקורת לדון
בהיבטים האישיים של האנשים הקשורים במערכת הכספית (זהו אותו סעיף שנשאר לאחר
שלוינסון הוציא בשעתו את הביקורת משערי הבנק ,ומנע ממנה את האפשרות לחטט
בחשבונות לקוחות) .משל מסר את הפרשה לנסים בכר ,יו"ר ועדת הביקורת ,שהיה יריב
קשה לולטמן ,ואף שהיה ביחסים טובים עם לוינסון היה למעשה עושה דברו של משל ,פעל
בשירותו ובהתאם לצורך הרשיע וזיכה אנשים ("לא היה עולה על דעתי לעולם לצאת בגלוי
נגד משל" התוודה באזני בכר) .משל פשוט רצה את ראשו של רכטר ,הן משום ששמר טינה
לרכטר על שלא היה כפוף למרותו ולא התייעץ בו בענייני סולל-בונה.
משל מכחיש עד היום שהייתה ברית בינו לבין רבינוביץ וזנבר .בשיחה שקיים עמי בעת
כתיבת ספר זה אמר לי" :זה היה פרי דמיונו של לוינסון .הוא ראה בכל אחד שלא הסכים
לדעתו ולא נכנע למרותו – אויב".
אך מסתבר שעמדתו של לוינסון בנושא זה לא הייתה רק פרי דמיון של ימיו האחרונים,
באווירת הרדיפה בה היה נתון .שמור אצלי פתק שכתב לי באותה תקופה בו נאמר" :זנבר
ניסה לסכסך בין לוינסון לבין משל" .זה לא היה פרי
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דמיונו של לוינסון .זנבר הוא שהצליח ליצור קרע בין לוינסון לבין רבינוביץ ולאחר מכן פתח לו
חזית שנייה .משל נרתם לעגלה בין היתר משום שראה בלוינסון בן ברית של ספיר ,שהתנגד
בשעתו למינויו כמזכ"ל ההסתדרות והעדיף על פניו את בן אהרון ואחר כך את אלמוני .משל
שכח שלוינסון היה בין התומכים בבחירתו לתפקיד מזכ"ל ההסתדרות ללא בחירות – ופעל
בעניין זה אצל גולדה מאיר.
פרשת בנק קרדיט דומה מבחינות רבות לפרשת בנק ארץ ישראל-בריטניה ,שהתפוצצה
בחודש יולי  ,5844כמה שבועות לאחר שספיר חדל לכהן בתפקיד שר האוצר .גם כאן חברו
יחד טינה אישית ,חישובים קטנוניים ולא יוצלחיות שהביאו על המדינה הפסד של הרבה
מיליוני דולרים.
הניצנים להסתבכותו של בנק ארץ ישראל-בריטניה נתגלו עוד ב .5843-באותה שנה תבע
יהלומן יהודי מבלגיה מן הבנק מאה אלף דולר שהוצאו ממנו לטענתו בתחבולה .השופט
העליון חיים כהן קבע בדיון משפטי שנערך בעניין כי הבנק אינו ראוי להיות נאמן על כספי
ציבור ,כפי שמתחייב מתפקידו של בנק .הערתו זו של השופט כהן צריכה הייתה להדליק
נורות אדומות בבנק ישראל שתפקידו לפקח על הבנקים .ספיר ,שכיהן אז עדיין כשר אוצר
הזמין אליו את מנהל הבנק ,יהושע בן ציון ,וביקש הסברים .אך לדברי נגיד הבנק ,משה
זנבר ,לא צריך היה אז "להפוך את פסק הדין כנושא למאבק שיטתי נגד הבנק".
אך בינתיים נתגלה כי בתקופה שבין הדיון בפרשת תביעת היהלומן בבית המשפט המחוזי
לבין הערעור שהוגש לבית המשפט העליון ,הפקיד נגיד בנק ישראל סכום של  21מיליון
מרקים גרמניים ו 51-מיליון פרנקים צרפתיים מכספי המדינה ,בסניף הלונדוני של בנק ארץ
ישראל-בריטניה .ההסברים שנתן לעובדה תמוהה זו היו דחוקים למדי.
לא חלף זמן רב ובנק ארץ ישראל-בריטניה נקלע לקשיי נזילות וב 51-ביולי  5844הוא
נסגר .הרקע להסתבכות הבנק הייתה נעוצה בהשקעה ספקולטיבית בזהב ובקרקעות ,תוך
שימוש בכספי לקוחות וחריגה מן החוק .בית המשפט הגדיר את מעשהו של מנהל הבנק,
יהושע בן ציון ,כגניבה של  44מיליון דולר ,וגזר עליו  53שנות מאסר.
התמוטטותו של בנק ארץ ישראל-בריטניה לא הייתה כורח המציאות .אילו ספיר היה שר
האוצר בעת שהבנק הסתבך ,קרוב לודאי שהוא היה מצליח לצמצם את ההפסדים הכרוכים
בהתמוטטות ,על ידי כך שהיה מביא את אחד הבנקים הגדולים לרכוש אותו .מסתבר
שהייתה אכן תכנית לרכישת הבנק על ידי בנק הפועלים יחד עם בנק המזרחי (בלי לפטור
את בן ציון מדין פלילי ,אך תוך הצלת כספים רבים) ,אך זנבר הטיל וטו ,ובנק ארץ ישראל-
בריטניה נתפס על ידי בנק ישראל ,והדבר עלה לאוצר המדינה  311מיליון לירות של .5844
בהופיעו בוועדת הכספים של הכנסת שהתכנסה זמן מה לאחר מכן הכחיש ספיר שהפקדת
כספי מדינה בסניף הלונדוני של בנק ארץ ישראל בריטניה הייתה על
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דעתו ובידיעתו .בדברים אלה הכחיש ספיר נמרצות ניסיון של זנבר לקבל גיבוי רטרואקטיבי
של ספיר למעשים שעשה.
פרשת בנק ארץ שראל-בריטניה ,פרשת רכטר ועוד פרשיות רבות הודבקו לפנחס ספיר,
בצורה זו או אחרת .נמצא מי שרתם את אמצעי התקשורת לכך ואף לתת להאשמות כלפי
ספיר ביטוי פוליטי .מודעות מאירות עיניים בעיתונות האשימו אותו באורח ישיר בהידרדרות
המוסרית של המדינה .חודשיים לפני מותו של ספיר נערך כנס מיוחד של מרכז מפא"י לדיון
בפרשיות שחיתות .הכנס נערך תחת הסיסמה ,אותה טבע רבינוביץ" :צריך לשחוט פרות
קדושות" .בכנס זה השתתף גם ספיר והוא חש שהכנס לא נועד אלא כדי לשחוט פרה
קדושה אחת ,את פנחס ספיר עצמו .הוא נפגע עד עמקי נשמתו ,וכבר לא היה לו כוח להשיב
מלחמה שערה .חודשיים לאחר מכן מת ,במושב נבטים ,כשספר תורה בידו (לוינסון,
בשיחותיו עמי ,הביע לא אחת את קנאתו בספיר על הדרך בה מת .לא היה ללוינסון יחס לדת
ולמסורת ,אך הוא חי בטראומה על צורת המוות המשפילה של אביו .למות עם ספר תורה
ביד נראה לו מכובד).
מותו של ספיר העמיק את הקרע בין לוינסון לבין רבינוביץ ומה שחמור יותר השמיט חלק
ניכר מבסיס הכוח הפוליטי של לוינסון .כפי שכבר סופר היה ספיר הצינור באמצעותו הייתה
ללוינסון דריסת רגל במערכות הפוליטיות .אובדן בן ברית וידיד כזה היה ללא תחליף .לוינסון
אמנם ניסה את כוחו בפעילות פוליטית ,אך הוא לא היה בנוי לזה .כך ,למשל ,הייתה לו יד
בבחירת מאיר זרמי לתפקיד מזכ"ל המפלגה( .זרמי הכיר את לוינסון מתקופת עבודתם
המשותפת בתנועה המאוחדת) .אך זרמי אכזב את לוינסון ולא היה לו בן ברית – הוא היה
עסוק בהזרמת כספים למפלגה בחסותו של רבינוביץ ,בין היתר באמצעות בל"ל ,בעת
שנפתלי בלומנטל שימש גזבר המפלגה.
אם נסתכל על חייו של יעקב לוינסון כעל מחזה טראגי ,ניתן לומר כי בתקופה זו ,בה הלך
לעולמו פנחס ספיר ,כבר מופיעות על הבמה כל הדמויות המרכזיות וכל הגורמים המשפיעים
על הסוף הטרגי הבלתי נמנע.
ניסיונו של ספיר למנות את לוינסון לשר האוצר העלה נגדו שורה של אויבים :ירוחם משל,
שחשש מלוינסון הן בתוך ההסתדרות ובוודאי מחוצה לה כשר האוצר; אשר ידלין שרצה
בעצמו בתיק האוצר וראה בעלייתו של לוינסון – האיש שהיה כפוף אליו – דילוג מעליו .ידלין
נתמך על ידי אברהם עופר ואולי גם על ידי אנשי הגוש התל אביבי ,ובראשם יהושע רבינוביץ
אשר הוא שיזם את מינוי ידלין לנגיד בנק ישראל .בין משתפי הפעולה נגד לוינסון היה גם
יו"ר מועצת המנהלים של בנק לאומי ארנסט יפת ,שיזם את מינוי יריבו של לוינסון ,ד"ר אשר
הלפרין ,למנהל איגוד הבנקים .יפת קלט גם את עמוס ברגנר ,שפרש מבנק הפועלים אחרי
מריבה עם לוינסון ,ושלח אותו לסניף בנק בל"ל בניו יורק ,כדי שיתחרה שם בסניפי בנק
הפועלים.
במקביל נפתחו חזיתות חדשות נגד לוינסון .אפרים ריינר ,ידידו ונאמנו של
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לוינסון ,נבחר למזכיר חברת העובדים ,אך הוא נכנס לעימותים חוזרים ונשנים עם הממשלה
ועם משל ,והיו שטענו שריינר פועל בשליחותו של לוינסון.
דן אהרונובסקי ,לשעבר יו"ר הועד הארצי של עובדי בל"ל ,נזכר" :בכל פעם שהועלה שמו
של לוינסון באוזניו של יפת הוא התרתח ממש .בהזדמנות אחת אסר עלי להזמין אותו
להרצאה .בהזדמנות אחרת אמר לי ספק בצחוק ספק ברצינות" :עמוס ברגנר הביא לי חומר
נגד לוינסון בשעה שבא לעבוד בבנק" (תגובת יפת" :הכנסתי אותו לעבוד בבנק על פי
בקשתה של אחותו העיתונאית צביה כהן שהייתה חברתה של רעייתי .לא הייתה לכך
משמעות אחרת ,כשם שלא הייתה משמעות לקשרים המסחריים שפיתחנו עם רכטר אחרי
שפרש מסולל-בונה).
באותה תקופה פעל לוינסון למינוי גיורא גזית לחשב הכללי של האוצר .גזית ,שלא היה
איש מפלגה ,נהנה מתמיכתם של רבינוביץ וספיר .רבינוביץ לא ידע שלוינסון פעל מאחורי
הקלעים למינויו .אילו ידע היה אולי מטרפד את המינוי .במינויו של גזית לא קנה לעצמו
לוינסון ידיד גדול ,אלא סלל את הדרך לאיש שרצה אותו ,כך האמין לוינסון ,תחת השיש .אך
הוא קנה לעצמו אויב בדמותו של חיים דובשני ,שהיה מועמד ,לדבריו ,לתפקיד זה ,והאשים
את לוינסון בכך שלא קיבלו.
דמות נוספת העולה על הבמה בשלב זה הוא שרגא רוטמן ,שנבחר על ידי לוינסון וריינר
למנכ"ל סולל-בונה במקום צבי רכטר המתפוטר .רוטמן נחשב אז לנאמנו של לוינסון והמינוי
היה טבעי .איש לא העלה אז על דעתו שיבוא יום ורוטמן יהיה האיש המרכזי בכתיבת הדו"ח
אשר קירב את קיצו.
נאמר על לוינסון כי היה תמנון ,כי היה איש אכזר ,יש אף שהדביקו לו את הכינוי "ג'ק
המרטש" .אך באותה תקופה בה הודבקו לו כינויים כאלה נהג לוינסון בחשאי לסייע לחברים,
וגם ליריבים .למשה יוליש ,מראשי כור שחש עצמו נעזב ,לדדו ,הרמטכ"ל האמיץ של מלחמת
יום הכיפורים שהועלה על מזבחה של ועדת אגרנט ,הקדיש ימים ולילות כדי לסייע לו
להשתקם .דדו מונה למנכ"ל צים ,אך הודה כי אינו יודע לקרוא מאזנים .לוינסון ,למרות זמנו
הדחוק ,הקדיש לו שעות ארוכות בלילות כדי לסייע לו להיכנס לעולם הפיננסים .לרכטר דאג
שאחרי התפוטרותו יקבל את כל הזכויות המגיעות לו ופנה בעניין זה לחברת הכנסת נאוה
ארד ("למדתי אז שיש יעקב מסוג אחר לגמרי מזה המוכר בציבור" – אמרה לי נאוה ארד).
כך גם טיפל בזאב קריב מנכ"ל מקורות אחרי שהסתבך באחת הפרשיות ,קבל על שחבריו
נעלמו וקיים היה חשש שישלח יד בנפשו (הוא יזם גם קרן להנצחת רעייתו המנוחה גילה).
מעטים ידעו על פעולות אלה ,מעטים היו גם שנהגו כך כלפי לוינסון בשעותיו הקשות.
בשנים הבאות צפויים עוד ללוינסון מעללים רבים והישגים מפליאים .הוא צפוי למאבקי כוח
ולהתמודדויות ללא הרף .אך דומה שבמערכה זו שבה נפרד סופית מספיר כבר הכול מוכן
לקראת המערכה האחרונה שבה יבוא קיצו.

פרק עשרים ושישה

בודד בפסגה
"בתחילת שנת  5846החלטתי שמיציתי את עבודתי בבנק הפועלים,
אחרי שבע שנות פריצה ופיתוח חסרות תקדים בבנקאות
הישראלית"

(יעקב לוינסון ,מתוך דברים שאמר ערב מותו)
המערכה הבאה בטרגדיה הלוינסונית נפתחה בארצות הברית ,ארץ האפשרויות הבלתי
מוגבלות .יעקב לוינסון נמצא במערכה זו ,לכאורה ,בפסגה .אחרי שבע שנים של פעילות
חסרת ליאות בפיתוח הבנק ,בארץ ובחו"ל ,יכול היה להסתכל אחורה בגאווה ,לסכם את
ההישגים ,ולחפש אפיקי פעילות חדשים.
כאשר נתבקש לסכם בראשית שנת  5846את שבע השנים הטובות של הבנק בתקופת
ניהולו הפעיל ברב שיח שאורגן על ידי מערכת "דבר" בהשתתפות חברי הנהלת הבנק ונציגי
מערכת העיתון ,עמד ,בין היתר ,על הנקודות הבאות:
"הייחוד שלנו מתבטא בשלושה תחומים :ראשית  -במתן שירות לציבור השכירים ,שירות
העומד במבחן האיכות והמחיר ובתחום זה אנו סוללי הדרך לבנקים אחרים .שנית  -בהיות
בנק הפועלים משענת עיקרית של חברת העובדים .שלישית  -אנו קובעים עמדות ערכיות
בתחום החיים הכלכליים .לדוגמה אביא את שיעורי הריבית במשק .לפי דעתנו המדיניות
הנהוגה בנושא זה בזה שאליה הגיעו היום עלולה להביא לתוצאות חמורות .לפיכך אנו
נוקטים בתחום זה עמדה לא רק בדרך של הבעת דעה אלא גם בכך שאנו מהווים גורם
מעכב לגבי העלאת ריבית ולפעמים גם על חשבון רווח והפסד שלנו".
"אנו משרתים ,אמנם ,חתך כללי של הציבור אך אנו בררנים לגבי לקוחות ומשתדלים
לבחון היטב לפני שאנו מתחילים לעבוד עם לקוח".
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"בנק הפועלים אינו נמצא במרכז משק העובדים במונחים של עוצמה .מבחינה טכנית הוא
נמצא במרכז של זרימת הכספים .במידה שבנק הפועלים יכול לשרת את כל חלקי חברת
העובדים ,במידה שהוא יכול לספק להם את כל הצרכים הפיננסיים שלהם ,מעיד הדבר על
חלוקה שווה של תפקידים .יש נטייה לערב מונחים של גודל עם מונחים של עוצמה .מונחים
של גודל מוכתבים על ידי חוקיות ויעילות כלכלית מסוימת ....בנק הפועלים לא מנצל שום
עצמות קיימות או מדומות :הוא מסיק את התנורים ואינו מתערב בניהול משק העובדים .אף
אחד לא הסמיך אותו להתערב והוא אינו מתערב .לא מתייעצים עם בנק הפועלים והוא אינו
שותף למהלכים הנעשים במשק העובדים .בנק הפועלים גם אינו משתמש באמצעים שלו
להכוונות פוליטיות וכל הרמזים לכך תלושים מן המציאות ואין להם שום כיסוי".
"איננו יכולים למדוד את התדמית שלנו .אך המטרה שלנו להוכיח שהמשק הציבורי יכול
להצליח ואני מרשה לעצמי לומר שזאת הוכחנו .שנית :רצינו להפעיל מכשיר פיננסי מודרני
המשרת מטרות כלכליות ובממדים שיקנו לעמדה זו משמעות כמותית .דומני שגם זה הושג".
בצאתו את הארץ לא נטש כאן את עמדותיו ,והשאיר אותן בידי נאמניו ,את מי שסבר כי
הם נאמניו .לממלא מקומו בניהול השוטף של הבנק מינה את נפתלי בלומנטל ,שהיה עד אז
סמנכ"ל כור .לוינסון בטח בכישוריו של בלומנטל ,סמך על שיקול דעתו ועל יכולתו המקצועית.
ומה שחשוב לא פחות ,הוא בטח בנאמנותו של בלומנטל וידע שהוא לא ינסה לחולל הפיכת
חצר ולהדיחו ממפעל חייו .בלומנטל הוא מסוג האנשים המוכשרים בעלי הכרת ערך עצמית,
ולכן הם יכולים בקלות לקבל את דעתם של העולים עליהם .לוינסון ידע ,שבאמצעות בלומנטל
יוכל להמשיך ולעקוב מארצות הברית אחר הנעשה בארץ ,להשיא עצות ,לתרום מניסיונו,
למנוע טעויות( .אמר לי בלומנטל" :קבענו בינינו סידור עבודה מראש ,ולא היה לי כל ערעור
על כך שיעקב ימשיך להתערב בענייני הבנק מרחוק ומקרוב בעת ביקוריו בארץ .הכרתי
היטב את האיש ואת כישוריו ,ונוח היה לי שיהיה לו חלק פעיל בניהול ומעולם לא הצטערתי
על כך .נושא זה קשור בחוזק הפנימי ,כשאדם שלם עם עצמו ,בוטח ביכולתו ואינו נפחד הוא
יכול לשאת לידו גם את קודמו ,הפניית החיצים נגד הקודם בתפקיד נובעת מפחד יותר
מאשר מכל סיבה אחרת ומיעקב בהחלט אפשר היה לפחד".
גם עמדות אחרות השאיר לוינסון ,לכאורה ,בידי נאמניו .בראש סולל-בונה עמד שרגא
רוטמן :בראש שיכון עובדים ,יורם רוין (לשעבר החשב הכללי באוצר שעבד תקופה מסוימת
בבנק ומונה לתפקיד לאחר שאברהם עופר פרש ממנו ומונה לשר השיכון); בראש הסנה
עמד איתן אבניאון (שהמשיך לכהן זמנית גם כמנכ"ל משותף של הבנק); אריה מזור החל
לנהל את תיעוש במקום אפרים ריינר שהלך לכלל (כנציג בנק הפועלים בהנהלה) .החשב
הכללי של האוצר היה גיורא גזית ,שגם הוא נחשב כנמנה על מקורביו של לוינסון.
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קשריו המיוחדים של בלומנטל עם כור הבטיחו "שביתת נשק" מציד של מנכ"ל הקונצרן מאיר
עמית.
והיו מינויים נוספים שכאילו תאמו את מהלכיו של לוינסון .אחרי שזנבר פרש מתפקידו
כנגיד בנק ישראל מונה במקומו ארנון גפני ,מנאמני ספיר( ,שהמשיך לשמור לו אמונים גם
לאחר מותו ועל רקע זה התקרב ללוינסון) .במקומו של גפני כמנכ"ל האוצר מונה עמירם
סיוון ,כוכב עולה שנמנה עם נאמניו של לוינסון .גם המפקח החדש על הבנקים עודד מסר
נמנה על ידידיו של לוינסון עוד מתקופת לימודיהם באוניברסיטה.
גם במפלגה החל להיווצר בהדרגה גרעין של תומכים וידידים – מוסה חריף ,נאוה ארד,
עוזי ברעם ,אברהם כץ עוז ,ישראל קיסר.
הכול נראה ורוד ומבטיח ,אך דומה שמתחת לסף ההכרה החל לוינסון חש באדמה
הרועדת מתחת לרגליו .הביטוי החיצוני לכך היה שתייה מוגברת ,בעיקר וודקה וויסקי; עישון
בשרשרת וידיים רועדות .רעד זה בידיים החל כמה שנים קודם לכן ,והוא נבע אולי מקצב
החיים המטורף שלו ,מהיעדר שינה ,מכך שנהג לכבוש את זעמו ומעולם לא התפרץ בקול
רם .בהופעות ניסה להסתיר את הרעד הזה ,לא תמיד בהצלחה ,וזה הלך וגבר והפך להיות
חלק בלתי נפרד מחזותו .הוא דמה לקפיץ מתוח כמעט עד קצה גבול היכולת.
בדברים שאמר לי ערב מותו תיאר לוינסון כך את אירועי אותה תקופה:
"בתחילת  5846החלטתי שמיציתי את עבודתי בבנק הפועלים ,אחרי שבע שנות פריצה
ופיתוח חסרות תקדים בבנקאות הישראלית ,עם שיעורי גידול בנפח הפעילות וברווחיות שהיו
שיא עולמי במערכת הבנקאות .מבנק פרובינציאלי קטן הפך בנק הפועלים לבנק בינלאומי
משמעותי ...מבנק אשר התרכז עד אז בקבלת פיקדונות ומתן הלוואות לחלק מהסקטור
ההסתדרותי הפך המוסד לבנק השני בגודלו במדינה ,כשהוא מספק את כל מגוון השירותים
המקובלים בעולם הבנקאות ומדביק בחידושיו ובמגמותיו את כל הבנקים האחרים ...חשתי כי
מיציתי את פעולות הפריצה בארץ ואת יסוד התשתית הראשונית של הפעילות הבינלאומית.
באותה העת היה הבנק פעיל בבריטניה ,שווייץ ,צרפת ,דרום אמריקה ,ואף פתח את סניפו
הראשון בניו יורק .חשתי אז כי הכרחי מאמץ של פריצה מקביל ביבשת אמריקה ,בארצות
הברית ,קנדה ,ומרכזים פיננסיים אחרים .החלטתי לעזוב את פעולתי בבנק ועברתי לשנה
עם משפחתי לניו יורק ,שבה התרכזתי מיד בפתיחת סניפים במהירות ,בטרם יוחל החוק
הצפוי בארצות הברית שנועד להגביל פתיחתם של סניפי בנקים זרים .ואכן ,תוך פחות
משנתיים ,נפתחו סניפי בנק הפועלים בבריטניה ,שיקגו ,בוסטון ,פילדלפיה ,מיאמי .וכך השיג
הבנק פריסה ביותר מדינות מאשר הבנקים הישראליים האחרים שפעלו עשרות שנים לפניו
בארצות הברית; וזאת בטרם הוחל החוק המגביל סניפים אלה .במקביל הוחל בטיפול
בהקמת בנק הפועלים קנדה ,הקמת בנק הפועלים אורוגוואי ופריסת נציגויות נוספות בצפון
אמריקה .בנוסף לכך תרמתי לקידומה של חברת אמפל".
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אין ספק ,שבתחום הבנקאי הטהור ,היה לוינסון רב אמן עד יומו האחרון .מגרעותיו,
חולשותיו ,עיוורונו לאנשים ולמהלכים פוליטיים ,השגיאות הרבות שעשה – כל אלה לא היו
בתחום הבנקאי הטהור .בבנקאות דומה שלא היה שני לו במדינה .חיים ברגשטיין ,שמילא
תפקיד מרכזי כיד ימינו של לוינסון בפריצה לחו"ל אומר" :אין להעלות כלל על הדעת שהבנק
היה הופך להיות חלק כה חשוב של מערכת הבנקאות והכספים לולא פתיחת אותם סניפים
בחו"ל .אין ספק שהחזון של לוינסון בנושא זה אפשר את הפיתוח האדיר של הבנק .בארצות
הברית פעל לוינסון נגד הזמן ואת האישור לפתיחת הסניף בפילדלפיה למשל נתנו
האמריקאים ממש יום אחד לפני שהוטל איסור מוחלט של השלטונות לפתיחת סניפים בין-
מדינתיים .לוינסון גם תפס כי ללא משרד בנקאי בשוויצריה אי אפשר יהיה לקיים כראוי את
המערכת הבינלאומית .הייתה זו עבודה קשה ומאומצת שרק בכוח הרצון האדיר שלו,
ולמרות כל הקשיים שנערמו בדרך ,הצליח הבנק לקבל את אישור השלטונות השוויצריים".
אך כגודל כישרונותיו של לוינסון בתחום הבנקאי ,כך היה גדול עיוורונו בתחומים אחרים.
האיש שהייתה לו אינטואיציה גאונית לאתר אנשים בעלי כישרון ולהציבם בתפקידים
המתאימים בבנק ,גילה חוסר הבנה טוטלי במהלי הנפש של האנשים הכפופים לו ,וגידל
בחיקו קן של צפעונים מבלי להיות מודע לכך .האיש שידע לקרוא מאזנים כמו שיהודי דתי
קורא בתהילים ,לא השכיל לעתים לקרוא את כל רזי המפה הפוליטית ,לא משום שהיה חסר
מידע מוקדם אלא בעיקר בשל היעדר תכונות של עסקן בשטח ,המודע לנאמנויות כפולות וכל
השאר.
היו תחומים רבים ,ממש לגונות ,שלוינסון היה בהם ממש עיוור צבעים .ובתחומים אלה
עשה שגיאות על ימין ועל שמאל .לא היה מי שיעץ לו מה לעשות ,ואם ביקש מישהו לייעץ לו,
לא תמיד ידע להבחין בין עצה טובה ורעה .העיוורון הגדול ביותר של לוינסון היה בתחום
הפוליטי ,ליתר דיוק התחום העסקני-פוליטי .לאחר מותו של ספיר הוא איבד את העיניים
והאוזניים שהיו לו בתחום זה .ללוינסון היו דעות מגובשות מאוד בתחום הפוליטי וכמובן גם
בתחום הכלכלי .הוא נתן להן לא פעם ביטוי פומבי ולא תפס שבפוליטיקה אם אתה רוצה
להשפיע עליך לקנות בני ברית ועמדות כוח ,לא לדבר .ללוינסון הייתה ביקורת חריפה על
המדיניות הכלכלית של רבינוביץ .בנאום שנשא בועדת הכלכלה של המערך ,בראשית ,5846
הוא אמר בין היתר" :הגיע הזמן לנער היטב את השטיח של המדיניות המוניטארית ,ואחר כך
לבנות מן היסוד מערכת פשוטה וחדשה שאינה תפורה טלאי על טלאי כזו הקיימת היום .אני
רואה בחומרה רבה את המדיניות של צירוף אי צמיחה כלכלית עם אינפלציה דוהרת .כאשר
המשק מתפתח וצומח ייתכן שאין מנוס מלשלם את שכר הצמיחה בצורת אינפלציה מסוימת,
אך אנחנו בארץ משלמים את מחיר האינפלציה דווקא בתקופת השפל" .באותה מועצה
ובהזדמנויות אחרות תקף לוינסון את כל נושא
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ההצמדה ואמר" :אם ניתן לכל דכפין ,לכל מי שרוצה בכך ,לנהל למעשה חשבון עובר ושב
צמוד על ידי מכירה בלתי מוגבלת של אגרות חוב צמודות הנסחרות בשוק ,אנו יוצרים פגם
מוסרי ,תמריץ נגד עבודה והשקעות וסבסוד בלתי נבון מבחינה חברתית".
לא היה זה מקרה שבאותה ישיבת מועצה לא השתתף שר האוצר ,יהושע רבינוביץ ,שמצא
לנכון לכנס בדיוק באותה שעה ישיבה של ועדת העורכים של העיתונים היומיים .רבינוביץ
שמר ללוינסון טינה עוד מאז העימותים שהיו סביב הפרשיות .את האנטגוניזם שהיה לו כלפי
ספיר הדביק ללוינסון .דברי הביקורת של לוינסון על המדיניות הכלכלית ,וההרגשה שהוא
נושף כל הזמן בעורפו ,לא הוסיפו על אהדתו אליו .בעיתונים גם הופיעו חדשות לבקרים
ידיעות כמו "הפגישות של ראש הממשלה מרמזות שהולכת מסתיימת תקופת רבינוביץ
באוצר" ,או "רבין עשוי לשקול הצגת פנים חדשות כמועמדי העבודה לשרים בממשלה".
נשמעו מכל עבר רמזים עבים שרבין מבקש לערוך תוך זמן קצר ,רביזיה בממשלתו לקראת
הבחירות הבאות .ה"מועמד" הראשון להחלפה היה שר האוצר רבינוביץ שמעמדו הציבורי
הלך ונשחק.
אין להניח שלוינסון התכוון באותה תקופה לקריירה פוליטית .לאחר שדחה הצעות לראשות
הממשלה ולמשרד האוצר ,אין להניח שהיה לו רצון לפחות מזה .אך נראה שהוא השתעשע
מדי פעם ברעיון .אולי בשל כוח המשיכה שהיה בעיניו למערכת הפוליטית .כך ,למשל ,מספר
יעקב חלפון (שהיה אז יועצו הפוליטי של רבין ושבמרוצת הזמן התפרסם כמומחה לבחירות
וכ"קבלן קולות") כי ב 51-במאי  ,5846נועד עם רבין באילת והציע לו לצרף את לוינסון כשר
המסחר והתעשייה לממשלתו .על ההצעה הגיב רבין "תבדוק ותודיע".
על מה שארע לאחר מכן מספר חלפון" :התקשרתי ליעקב לוינסון וביקשתי ממנו לבוא אליו
לשיחה .השיחה התקיימה ביום שישי  32.5.5846במשרדו של לוינסון בבנק הפועלים .אני
חושב שזאת הייתה פגישתו הראשונה של לוינסון באותו יום ,כי הוא הציע לי לאכול לבן יחד
איתו .אמרתי ללוינסון שאין כימיה בין משרד המסחר והתעשייה לבין משרד האוצר ,ובשל כך
העניינים אינם זזים וחברים רבים הפונים אלי מבקשים ממני למסור על כך לרבין .מסרתי
ללוינסון על שיחתי עם רבין בנושא זה ושאלתי מה תשובתו .לוינסון ענה לי" :אני מוכן לעזור
ליצחק במה שהוא ירצה ,ואם יוטל עלי תפקיד של מיניסטר אקבל זאת' .ביום שבת 34.5.46
באתי לביתו של רבין ומסרתי לו את תשובתו של יעקב לוינסון .רבין ביקש ממני להמתין עם
הטיפול בעני ין כי יש לו בעיה חמורה עם שיתופו של אריק שרון בנסיעה לארצות הברית
(שרון היה אז יועצו של רבין – א.א ...).לאחר שובו של רבין מארצות הברית באתי ללוינסון
והוא ענה לי שהיחסים בינו לבין רבינוביץ אינם תקינים ונדמה לו שלא יוכל לקבל את התפקיד
שהצעתי לו כי יהיו מריבות והוא אינו מאמין בזה"...
עדותו של חלפון ,יותר משהיא מלמדת על איזה גישוש של ממש של לוינסון
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או על כוונה להיכנס לממשלה ,היא מלמדת על עיוורונו הפוליטי .ואותו עיוורון הוא שבא לידי
ביטוי גם במערכת האויבים שקנה לעצמו כתוצאה משגיאות שעשה בבחירת אנשים שנחשבו
לנאמניו .ערב יציאתו את הארץ כתב העיתון הכלכלי "יום יום"" :לא היינו מתקשים לרשום את
הרשימה השמית של המכובדים במשק ,שיום זה הוא יום חגם".
למי הייתה יציאת לוינסון יום חג?
בראש ובראשונה לירוחם משל .יציאתו של לוינסון לחו"ל השאירה כאן זירה פתוחה –
אחרי הכול ניתן לנהל מחו"ל בנק באמצעות טלפרינטר .אי אפשר לעשות מהלכים פוליטיים
ולנהל מאבקי כוח מן הסוג שמתנהלים במשק ההסתדרותי .ערב נסיעתו עשה לוינסון שגיאה
נוספת בתחום זה .הוא איפשר לנאמנו אפרים ריינר ,שהיה מזכיר חברת העובדים ,לעבור
ולכהן כאחד ממנהלי כלל (כנציג בנק הפועלים בהנהלה מתוקף היותו בעל מניות רבות
בקונצרן) .צירופו של ריינר לכלל הוסבר בין היתר בנסיבות אישיות – הוא התגרש אותה
תקופה מאשתו והיה צריך לפרנס שתי משפחות בעת ובעונה אחת.
אך פרישתו של ריינר סללה את הדרך למשה אולניק ,איש אחדות העבודה וחבר קיבוץ
רביבים ,לקבל את תפקיד מזכיר חברת העובדים .מינוי זה נועד לתת פיצוי לאחדות העבודה
על סילוקו של יצחק בן אהרון מתפקיד מזכ"ל ההסתדרות .אך אותה שעה היא חשפה את
אחד האגפים החשובים לאדם שמעולם לא אהב אותו.
למען האמת העובדתית ראוי לציין כי לוינסון נקט צעד מחוכם כאשר הציע לחבר ועדת
הכספים של הכנסת עדי אמוראי לכהן כמזכיר חברת העובדים במקומו של ריינר.
אומר כיום אמוראי" :ההצעה שלו הפתיעה אותי ואני יכולתי להסביר אותה לעצמי בניסיונו
ל פרק את שיתוף הפעולה ההדוק שהיה בין שר האוצר רבינוביץ לביני .השבתי לו בשלילה,
למרות שראיתי את הפניה אלי כמחמאה גדולה".
לוינסון הבין כי אחדות העבודה תבקש לעצמה מאחז חשוב זה .הוא האמין שיוכל להסתדר
עם אמוראי – נציג הזרם העירוני של תנועה זו יותר מאשר עם אולניק איש הקיבוץ שהיה
כפוף למרותם של ישראל גלילי ויגאל אלון.
אולניק אינו מודה בפה מלא שנמנה עם יריביו של לוינסון .בריאיון עמי (שלבקשתו הוקלט,
ונכח בו גם דובר הבנק אמנון הרציג) אמר אולניק בין היתר ..." :מערכת היחסים שלי לאורך
כל השנים עם יעקב הייתה מערכת יחסים חברית ,עניינית ,ואני חושב שראינו באופן כללי את
מערכת העבודה והעניינים במשק העובדים והבנק עין בעין .חילוקי הדעות ,במידה והיו ,היו
תמיד ענייניים ,ואף פעם לא חרגו לריב או משהו קולני או בלתי קולני .זו הייתה בהחלט
מערכת יחסים שהייתי אומר שבחלק מהקטעים שלה כללה אפילו התייעצויות בתכנים שחרגו
מתחומי העבודה...
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"ההיכרות הראשונה שלי עם יעקב הייתה בתקופה שהוא היה בחברת העובדים ואני הייתי
מנהל המפעלים הכלכליים של הקיבוץ המאוחד ...נוסף לזה היינו מתראים מידי פעם ,אבל
שוב היכרות חטופה ,אצל ספיר ...אז בקושי הכרתי אותו .זו הייתה רק היכרות של ניהול
משא ומתן והתרשמתי ממנו שהוא איש היודע לנהל משא ומתן ושהוא בהחלט בעל תוקף
ובעל מעמד בחברת העובדים ...נשלחתי להשתלמות בלונדון מטעם הקיבוץ המאוחד...
חזרתי ב 68-ואז יום אחד הופיע אצלי מזכיר הקיבוץ המאוחד נחום שריג ואמר לי ששלום זק
עומד לפרוש מבנק הפועלים .באותה תקופה היה למגזר החקלאי ייצוג בבנק הוצע לי להיות
הנציג ...שאלתי אותו מדוע שמי מועלה כמועמד יחיד ואז יעקב הסביר לי שניים שלושה
דברים .ראשית – הוא אמר שהוא רוצה בהנהלת בנק הפועלים לא רק אנשי תנועה אלא הוא
חושב שהצד המקצועי הוא דבר חשוב ,ולפיכך גם העיסוק שלי בעניינים הכלכליים וגם
ההשכלה הפורמלית יש בה תרומה .בנוסף לכך ,ומהדברים שהוא בדק ,ומההיכרות איתי
הוא חושב שמאחר והעבודה בהנהלת הבנק צריכה להיות עבודת צוות ,חשוב שיהיו אנשים
שיכולים להידבר איש עם רעהו והוא בהחלט מוצא בי אדם לשיתוף פעולה"...
"במינוי שלי ב ...46-יום אחד הופיעו אצלי כל ראשי המשק ההסתדרותי – נפתלי בלומנטל,
שרגא רוטמן ,יצחק לנדסמן ,מה שנקרא ראשי הקונצרנים ,ואמרו לי שמאחר ואפרים פורש
הם רואים בי מועמד להיות מזכיר חברת העובדים מתוקף היכרותי את המשק והיותי בבנק...
התייעצתי עם יעקב .הוא הסביר לי את הקשיים ,אבל הוא אמר לי שהוא חושב שזה
האינטרס של משק העובדים ובודאי לא יפגע באינטרס של בנק הפועלים היותי מזכיר חברת
העובדים"...
עד כאן עדותו של משה אולניק.
גם ירוחם משל נותן תאור פסטורלי למדי לאירועים שסביב יציאת לוינסון לחו"ל .הוא אמר
לי" :לא התערבתי בשיקוליו של לוינסון לפרוש זמנית מניהול הבנק ,לאחר ששמעתי את
נימוקיו .הוא אמר לי כי הוא סומך בהחלט על נפתלי בלומנטל וכי יש לו כוונה לבוא לעתים
מזומנות כדי לעמוד על העניינים מקרוב וזאת בנוסף לקשר הקבוע עם הארץ .בכלל ,מי
שטוען שהייתה לי מעורבות בניהול בנק הפועלים לא הכיר את לוינסון .תמיד הוא העמיד
אותי ואת יתר חברי ההנהלה בפני עובדות מוגמרות .אם מישהו שהיה מנסה להתווכח איתו,
או לערער על צעד שלו הוא היה לוקח את הדבר באופן אישי".
גם דמות מרכזית אחרת מאותה תקופה ,שמילאה תפקיד חשוב בהמשך הטרגדיה,
מתארת את הדברים בצבעים ורודים .הכוונה לשרגא רוטמן ,מנכ"ל סולל-בונה שמונה
לתפקידו (במקום רכטר שפרש) בהתערבותו של לוינסון .רוטמן אומר" :איני יכול להכחיש
שלוינסון היה הרוח החיה במינויי.
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הייתי חייב לו את זה .אך כמובן שלא הייתי נבחר לולא היו לי כישורים מתאימים והבנה
בענייני כספים".
כניסתו של רוטמן לתפקיד מנכ"ל סולל-בונה הייתה בתום מאבק חריף שניהל לוינסון עם
יו"ר הקונצרן אלוף (מיל') צבי זמיר .בדומה לעמית מנכ"ל כור עמד גם זמיר בעבר בראש
המוסד וקשה היה לו לקבל את מרותו של לוינסון ,למרות שהוא הודה בגלוי שהוא מתקשה
לקרוא מאזנים .בסופו של דבר – זמיר הרים ידיים וכך נסללה הדרך למינויו של שרגא רוטמן.
לאחר מינויו "נפתחו הברזים" של בנק הפועלים וסולל-בונה זכה מעל ומעבר למקובל .את
תודתו של רוטמן ונאמנותו השיג לוינסון לתקופה מוגבלת בלבד ,אך הוא הפך את זמיר ליריב
שהצטרף לשורה של אויבים שהלכה וגדלה .וכך אמר זמיר המאוכזב אחרי שפרש ועבר
לניהול בתי הזיקוק" :חברת העובדים היא בעצם גוף אמורפי ,הנשלט הלכה למעשה על ידי
שניים-שלושה אנשים העושים בה כבתוך שלהם .בגלל מערכת יחסים אישיים מעורערת
ששררה בין ראשי סולל-בונה לבין המכשיר הכספי של חברת העובדים ,קרי בנק הפועלים,
נגרם נזק בלתי פוסק לסולל-בונה.
זמיר טען עוד כי גילה "עריצות" במשק ההסתדרותי שכמותה לא ראה מעולם ,וכי לדעתו
ההחלטות מתקבלות בו על סמך שיקולים אישיים ופוליטיים .ביקורת מיוחדת הטיח במזכ"ל
ההסתדרות דאז ירוחם משל ,שדלתו הייתה פתוחה בפני מזכיר של כל ועד פועלים יותר
מאשר בפני מנכ"ל קונצרן המעסיק אלפי עובדים.
לוינסון יצא לארצות הברית כשעל פני השטח ,כאמור ,הכול נראה ממש מושלם .העיתונים
היו מלאים אז שבחים על הישגי הבנק ,אשר הפך להיות משלם המיסים הבנקאי הגדול
במדינה .הכול דיברו על התפקידים הממתינים ללוינסון ,אם רק ירצה בהם – נגיד בנק
ישראל ,שר אוצר ,שר-על כלכלי.
לוינסון עלה ,אפוא ,על המטוס במחלקה הראשונה (תמיד נסע לחו"ל במחלקה הראשונה
ואף הורה ליתר חברי הנהלת הבנק לעשות כן .הוא לא ראה בכך בזבוז ולפי עדותו של
אבניאון" :לוינסון אמר לנו שהטיסה היא חלק מן העבודה ויש לנצלה לעבודה ולמנוחה .בארץ
היעד יש להופיע לפגישה בזמן לבושים טיפ טופ ,וכך אכן נהגנו") .נראה היה כאילו כל עתידו
לפניו ,אך המתיחות הרבה שבה היה שרוי והמבט חסר המנוחה שבעיניו העידו כבר אז כי
תולעת הספק מטרידה אותו ,וכי הוא חש שהפסגה אליה כבר הגיע היא ראשיתו של סוף
הדרך.

פרק עשרים ושבעה

המהפך
"המעבר של יעקב לוינסון מפעילות הפנים אל פעילות החוץ היה
טבעי ,בדיוק כמעבר הקודם מחברת העובדים לבנק .הכלים
החדשים והממדים החדשים היו כעת בחוץ .שם היה המוקד
החדש של הפעילות ושל ההתחדשות ,ושם היה על לוינסון
להיות הכרחי .טבעי .פשוט".

(נפתלי בלומנטל ,באזכרה ליעקב לוינסון)
יציאתו של לוינסון לחו"ל ,ביולי  ,5846אמורה הייתה להימשך שנה אחת בלבד .מועדי
היציאה והשיבה (יולי עד יולי) תוכננו כך שיתאימו לשנת הלימודים ,ושלא ייגרם נזק
ללימודיהם הסדירים של הילדים .מנקודת מבטו של לוינסון היו ליציאה זו מניעים רבים –
החל ברצון למלא מצברים אישים וכלה ברצון לפרוץ אופקים ולחפש אתגרים חדשים לפעילות
הבנק .קרוב לודאי שלוינסון לא גיבש לעצמו עדיין תכנית פעולה להמשך דרכו .הדימוי שלו
היה כשל תמנון רב תחבולות ,אך בפועל הוא היה נתון אז בתקופה של התכנסות עצמית,
התלבטויות וחיפושי דרך.
אך בארץ המשיכה הקלחת לרחוש .בבנקים המתחרים התעוררה עצבנות נוכח החשש
ששהיית לוינסון בחו"ל טומנת בחובה הפתעות בתחומי פעילות חדשים שיחזקו את בנק
הפועלים .הקלחת הפוליטית גם היא המשיכה לרתוח ,ואלה שראו בלוינסון מתחרה
פוטנציאלי ,לא חדלו מלחפש דרכים כדי לבלום אותו .האיש שחשש יותר מכולם לקריירה שלו
ולסיכון הפוטנציאלי הגלום באישיותו של לוינסון היה שר האוצר יהושע רבינוביץ .הוא נקט אז
יוזמה שאמורה הייתה לחזק אותו ,אך הביאה בעקיפין לשרשרת האירועים
344
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שהסתיימה באובדן שלטון המערך .הייתה זו היוזמה למנות את אשר ידלין לנגיד בנק ישראל.
המניע של רבינוביץ היה גלוי על פניו .תקופת כהונתו של נגיד בנק ישראל ,משה זנבר,
הסתיימה בשרשרת של כישלונות שלא איפשרו המשכת כהונתו לתקופה נוספת ורבינוביץ’
צריך היה להחליט על מינוי אדם שגם יהיה לו נוח לעבוד עימו כשר אוצר וגם יחזק את
מעמדו הפוליטי .אשר ידלין ,שהיה אז יו"ר הנהלת קופת חולים ,נראה כאדם המתאים ביותר
למטרותיו של רבינוביץ .הוא הצליח להעביר במהירות את כל שלבי הדיונים והשיקולים וב1-
בספטמבר  5846החליטה הממשלה פה אחד (בהימנעות השר גדעון האוזנר) למנות את
ידלין לנגיד בנק ישראל.
החיפזון שבו הוחלט על המינוי היה בעוכריו של אשר ידלין .בעת שהחליט רבינוביץ למנות
את ידלין ,לא ידע כלל שתלויה ועומדת נגדו תלונה של העיתונאי יגאל לביב ,אז כתב "העולם
הזה" ,על חשדות לקבלת טובות הנאה במסגרת תפקידו בקופת חולים .כל עוד מילא ידלין
תפקיד בכיר בקופת חולים שכבה התלונה במגירה ,אך מן הרגע שהוחלט כי הוא יהיה האיש
המופקד על הבנק הממלכתי ,הדליק הדבר אור אדום אצל מפקח מישנה משה מקובסקי
ממחלקת חקירות הונאה במטה הארצי של המשטרה .לביב הופיע אצל מקובסקי כמה
חודשים לפני כן ומסר לו פרטים על שתי פרשיות שידלין היה לדעת לביב מעורב בהן ,ואשר
הטילו צל חשד על מניעיו .פרשיה אחת הייתה קשורה בעסקת מקרקעין בשדרות דוד המלך
בתל אביב והאחרת בעסקה שנעשתה עוד כשידלין היה מזכיר חברת העובדים .המדובר היה
במתן החניונים בבית הסנהובבית המרכז החקלאי למאיר פלוקסמן ,ובתמורה – כך טען לביב
בתלונתו במשטרה – גרם ידלין לכך שפלוקסמן יקנה מלאי של אפודות מתוצרת המפעל
ההסתדרותי "סריגי ערד" במחיר מוזל.
ידלין לא ידע על התלונות הללו של לביב נגדו ,וכמוהו לא ידע למעשה איש מן המערכת
הפוליטית .רק לאחר החלטת הממשלה על מינוי ידלין לנגיד ,החליט קצין המשטרה מקובסקי
להזמין את לביב כדי לגבות ממנו עדות מפורטת ,והעביר את פרטי העניין לממונים עליו .זו
הגיעה עד מהרה לידיו של ראש המחלקה לחקירות הונאה במטה הארצי ,ניצב משנה בנימין
זיגל ,לראש אגף החקירות במשטרה ,ניצב יעקב קדמי ולמפכ"ל המשטרה שאול רוזוליו.
למחרת היום הזדמן במקרה היועץ המשפטי לממשלה ,פרופ' אהרון ברק ,לסעודה עם
מפכ"ל המשטרה ,ושמע לראשונה מפיו על התלונה נגד ידלין" .כששמעתי על כך הוריתי מיד
לפתוח בחקירה מקיפה כדי לבדוק אם יש בסיס לחשדות" ,סיפר ברק .עוד באותו יום קיבלו
שר המשפטים חיים צדוק ושר המשטרה שלמה הלל דיווח על התלונות נגד ידלין ,ולאחר
שצדוק עיין בפרטים הוא הורה להעביר דיווח מפורט לראש הממשלה .ברק הכין דו"ח לרבין
והעתק שלו נמסר לשר האוצר ,יהושע רבינוביץ .כל הפרשה נשמרה בסוד כמוס.
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בליל שבת ,ה 51-בספטמבר  ,5846נערכה לידלין מסיבה בבית ידידו שר השיכון אברהם
עופר ,לרגל המינוי .כמה מן הנוכחים במסיבה ,ובראשם שר האוצר יהושע רבינוביץ ,כבר
ידעו על החקירה ,אך איש לא טרח לגלות את אוזנו של ידלין על כך.
לימים טען ידלין בספרו כי עוד באותה מסיבה הזהיר אותו הנגיד היוצא ,משה זנבר (שלא
ידע על תלונת לביב)" :היזהר ,שלא יקרה לך מה שקרה לי" .העולם הזה"" ,דבר" ויעקב
לוינסון היו כחרב חדה המונחת על צווארי במשך חמש שנים" .בהמשך כתב ידלין בספרו:
"השבתי לזנבר כי אין לי מה לחשוש מלוינסון .יחסיי עימו היו טובים והוא היה הראשון שטלפן
אלי מניו יורק כדי לברך אותי על המינוי .אשר ל"העולם הזה" ,אם הוא ייתן את הטון במדינה,
ואם ממנו צריך אדם כמוני לפחד – הרי שפני המדינה כפני העיתון ,ופני הדור כפני הכלב .אם
כך הדבר  -אין טעם שאקבל תפקיד ציבורי כלשהו".
רק לאחר מכן ,כך טען ידלין ,הגיע למסקנה כי לא לביב יזם את התלונה נגדו אלא יעקב
לוינסון אשר הפעיל את לביב .דליה ידלין (בתו של אליהו גולומב ,אשתו הראשונה של אשר
ידלין) צלצלה אל לוינסון אחרי שהתפוצצה הפרשה וביקשה ממנו "להוריד את לביב מאשר".
לוינסון השיב לה שאין לו מושג על מה היא מדברת .אך אשר ידלין מעולם לא האמין לו.
בספרו הוא מציג את לוינסון כאיש המרכזי שעמד מאחורי מה שכינה העלילה נגדו ,ובריאיון
שנתן לעיתון "מוניטין" אחרי התאבדותו של לוינסון אמר" :אני יודע שאם לוינסון היה רוצה
הוא היה מוריד את יגאל לביב ממני ,כמו שהוא הוריד אותו ממי שהוא רצה או לא רצה .כמו
שהיה אצל עופר .בזה אין לי כל ספק".
בדברים אלה של ידלין באה שוב לידי ביטוי תפיסת יעקב לוינסון כתמנון כל יכול ,דימוי
שידלין לא השתחרר ממנו גם לאחר מותו הטרגי של לוינסון .האם עמד לוינסון מאחורי
העמדת ידלין לדין?
כמי שעמד על מדוכת הפרשה מקרוב ,והיה באותה תקופה קרוב הן ללוינסון והן לידלין,
אני יכול למסור עדות ממקור ראשון .על החקירה המשטרתית נגד ידלין נודע לי ממקורותיי
הפרטיים זמן קצר לאחר החלטת הממשלה .המקור לא היה יעקב לוינסון ,שנמצא אז
בארצות הברית .המקור שלי היה אדם שלא הכרתיו קודם לכן שהתקשר אלי למערכת וביקש
להיפגש עמי בדחיפות .לפי הטון של דבריו הבינותי שיש בפיו גילוי חשוב ונפגשתי עימו
כשעה לאחר מכן בקפה "אנגל" .האיש אמר לי" :המשטרה חוקרת חשדות שאשר ידלין קיבל
שוחד" .הגילוי הזה הדהים אותי ,שכן ידלין נחשב אז כאיש צמרת הנושם אוויר פסגות ,אם
להשתמש בביטוי בו השתמשה השופטת הדסה בן עתו בגזר דינה עליו .בבוקר יום הפגישה
עם המודיע שלי ראיתי את ידלין מנהל ביד רמה את המשא והמתן עם האחיות השובתות,
מתוקף תפקידו כיו"ר הנהלת קופת חולים .הוא נראה שאנן ובוטח בעצמו (אף שהיה אז חולה
בשפעת) ,וכמי שעתידו הפוליטי לפניו.
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עמדתי בפני דילמה קשה .מצד אחד היה בידיי סקופ שלא כל יום נופל לידיו של עיתונאי.
הפיתוי לפרסם מיד את המידע למחרת היום (בגליון ערב ראש השנה) היה גדול .אך ידעתי
שפרסום כזה ,בלי לתת לאיש אפשרות להגיב ,עלול להרוס אותו .החלטתי לשתף בלבטי את
אחד מראשי מערכת "ידיעות אחרונות" והלה יעץ לי לנהוג בזהירות .אני עצמי התלבטתי
ולבסוף החלטתי שמוטב להרוג סקופ מאשר לשפוך דמו של אדם שאולי הוא חף מפשע.
מידיעה אישית ידעתי שידלין מסובך עם אישה ,שאולי ידה הנוקמת גרמה לעלילה נגדו.
המשכתי באיסוף החומר ובאותו לילה באתי ללשכתו של ידלין במרכז קופת חולים,
בחברתו של דוברו של ידלין הפרסומאי חיים פלד .באתי בדיוק כשהמשא והמתן עם האחיות
הסתיים ,מאי שם נשלף בקבוק קוניאק .ידלין נראה עייף אך מרוצה מעצמו ,ושאלתי את עצמי
אם זה הזמן להפר את שמחתו ולהציג לו את השאלות הקשות .אך לא היה מקום עוד לדחות
את העניין .ניגשתי אליו ושאלתי במישרין" :האם ידוע לך על חקירת המשטרה נגדך?"
האיש הוכה בתדהמה .הוא הגיב בזעם" :מי הוציא את זה החוצה .הייתי בטוח שהעניין
גמור .אני רואה שנרקמת נגדי עלילה" .הוא הוסיף ואמר לי" :אני נשבע לך בילדיי שמעולם
לא קיבלתי שוחד".
"אני מאמין לך ",השבתי לו" ,בשם החברות שלנו אני מוכן לוותר על הסקופ .אבל אם
יתברר לי שאתה מכשיל אותי לא תהיה לי ברירה ואמלא את תפקידי בהילוך גבוה".
הבטחתי לו כי לא אפרסם את הידיעה בגיליון ערב החג וסוכם שנשוחח בינינו במוצאי החג.
אך אי אפשר היה לעצור את הגלגל .השאלות שהצגתי ליועץ שר המשפטים ודובר המשרד,
יחיאל גוטמן ,הביאו את הצמרת להבנה שלא ניתן לשמור את הסוד עוד .ביום השני של החג
התכנסה ישיבה דחופה בביתו של רבין בתל אביב ,אליה הוזמנו ארבעה שרים שהיו בסוד
העניין .אי אפשר היה עוד לעצור את מה שידלין כינה "מחול השדים" ,שהביא קץ לשלטון
המערך.
האם יתכן שלוינסון הוא שיזם את המסע נגד ידלין?
בעת שהתפוצצה הפרשה היה לוינסון בארצות הברית .אם היו לו קשרים עם לביב איני
יכול להעיד ,אך אני יודע שבוודאי לא היה לו מידע לגבי אותן האשמות שיוחסו לידלין.
משיחות שקיימתי עם לוינסון בתקופות שונות לפני יציאתו את הארץ ,וכאשר קפץ ארצה
משהותו בארצות הברית ,לא התרשמתי שיש לו מידע כלשהו על העניין .ללוינסון היו קשרים
עם עיתונאים רבים ,ונראה לי שהיה גם בקשר עם אלי תבור ,ראש מערכת "העולם הזה",
שהיה דווקא יריבו של יגאל לביב ,על רקע כל מיני פרשיות והאשמות שהועלו נגד לביב
בתקופת עבודתו בה"עולם הזה" .מה שנראה מתקבל יותר על הדעת הוא שאוסף מקרי של
נסיבות הביא לנפילתו של ידלין ,וקרוב לודאי שאילו לא היה מתמנה לנגיד בנק ישראל לא
הייתה התלונה של לביב נחקרת ביסודיות כזו.
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לביב עצמו ,כך נראה ,לא היה זקוק לדרבון של לוינסון כדי להגיש תלונה נגד ידלין .הוא
עיתונאי מוכשר כשלעצמו ופעם אף הכריז ,לא בלי הצדקה ,כי "מכל עשר פרשיות שחיתות
שנחשפו ,אני חשפתי תשע" .לביב היה נוהג דרך קבע לדווח למשטרה על גילוייו בפרשיות
השונות .דיווחיו הקבועים למשטרה בפרשיות השחיתות שגילה הביאו לכך שזיגל אמר פעם
כי "לביב הוא מודיע משטרתי" ("אנשים" – .)9 – 54.2.93
מסתבר כי כמה אנשים ניסו לשכנע את ידלין במרוצת השנים שהוא מגזים בעמדתו
הקיצונית העוינת כלפי לוינסון ,אך הוא מיאן לשנות את דעתו.
גיסו לשעבר הכלכלן דוד גולומב אומר" :יעקב ניסה בהזדמנויות שונות להוכיח לי כי הוא לא
עומד מאחורי הפרשה .ואמנם לא היו לי הוכחות על מעורבותו .אמרתי זאת לאשר פעמים
רבות ואוזניו היו אטומות".
הפסלת אילנה גור המתגוררת לסירוגין בניו יורק ובתל אביב ובעלה מעסיק כיום את ידלין
בניהול בית חרושת משפחתי בניו יורק מגלה" :קיימתי קשרי ידידות הדוקים עם שניהם.
שוכנעתי מעל לכל ספק שיעקב לא בחש בקדירה וניסיתי להפגיש ביניהם לשיחת פיוס
בביתי .יעקב הסכים לבוא אך אשר סירב .הוא פיתח כלפי יעקב רגשי נקם".
עוד בטרם התבררה פרשת אשר ידלין נתרגשה פרשה נוספת ,שנעצה מסמר נוסף בארון
המתים של שלטון המערך – פרשת שר השיכון אברהם עופר .גם הפעם עמד העיתונאי יגאל
לביב מאחורי התלונה ,גם הפעם איבדה המערכת הפוליטית את האזימוט ,גם הפעם החלה
להתגלגל חקירה .אלא שלא כבפרשת ידלין ,שנסתיימה במשפט ובגזר דין ,שם עופר קץ
לפרשה במו ידיו .ב 2-בינואר  5844הוא התאבד בירייה בראשו ,בעת שנמצא במכוניתו
שחנתה בחוף תל ברוך.
על מצבו של עופר ערב התאבדותו סיפר לימים ידידו לובה אליאב" :ראיתי לפני אדם שבור
שהולך ונשבר עוד יותר .העיק עליו העניין האנושי של ידלין .ראיתי לפני טרגדיה יוונית
בהתגלמותה .ממש כמו ב'המשפט' של קפקא .עם כל הזריזות ,המעלות ,החכמה הפוליטית-
ריאלית שלו ,מצא את עצמו במצב של קפקא .אומרים לך ולא אומרים לך .מופיעים אצלך
חצאי צללים ,מדברים חצאי דיבורים .בעצם אינך יודע מי הם האנשים ,מי שלח אותם .הוא
היה דומה לפרפר שנלכד בקורי עכביש :קור אחר קור ופתאום מצא את עצמו לכוד ברשת של
קורים ולא ידע כיצד לטפל במצב".
כשאדם נמצא במצב נפשי כזה אין פלא שהוא נתפס למחשבת רדיפה שיש יד זדונית אחת
הבוחשת מאחורי הקלעים ורודפת אותו .ומי מתאים יותר לדימוי הזה של יד זדונית מאשר
יעקב לוינסון "התמנון רב הזרועות"" ,ג'ק המרטש" ,העכביש הטווה את קוריו כדי ללכוד את
קורבנותיו ולמצוץ את דמם.
אירועי אותם ימים ממתינים עדיין לחקירתו של ההיסטוריון .חקירה זו תפענח אולי את
החידה הגדולה – כיצד זה קרה שאישים רבי עוצמה התקפלו לפתע
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וקרסו כמו ערימת קלפים .כיצד יכול היה אדם כמו עופר להגיע לסיטואציה קפקאית ,עד
שיפחד מצל עצמו.
חלק מן התשובה נותן אשר ידלין בספרו .ידלין ,המודה בפה מלא שנטל כספי ציבור לכיסו,
רואה את שורש הרע בירידת כוחה של המפלגה .הוא משווה עצמו לאישים גדולים של העבר,
כמו לוי אשכול למשל ,שגם הם הסתבכו בפרשיות למיניהן .אך באותה תקופה היה בן גוריון
שיכול היה להכות על השולחן ולתת הוראה להפסיק כל חקירה .תקופת פרשיות ידלין ועופר,
היתה תקופת הדמדומים של שלטון המערך .פרשיות אלה תרמו לירידת המערך מן השלטון
ולעליית הליכוד ,אך לא הן החלישו את מפא"י ההיסטורית – הן היו תוצאה של החלשות זו.
ידלין נתלה באילנות גבוהים כדי לטשטש את העובדה שנטל כספים לכיסו .לגבי עופר ניתן
רק לומר שהוא נטל את סודותיו אל הקבר (בעת השבעה אמרו לי בני משפחתו כי לא ינוחו
ולא ישקטו עד אשר תקום ועדת חקירה ממלכתית בלתי תלויה שתבדוק את החשדות
שהועלו נגדו .אך לאחר זמן ירדו מהנושא והפרשה נשארה בלתי מפוענחת).
המשותף לפרשיות עופר וידלין הוא ששניהם נקלעו לצרה בתקופה של דמדומי האלים.
שום אישיות מרכזית לא הייתה עוד במפלגת העבודה שיכלה להגן עליהם .בראש הממשלה
עמד יצחק רבין ,שלא היה לו מושג בענייני ה"שווארצע געשעפטן" של המפלגה ,היה אדיש
לניואנסים הדקים של הפעילות הפוליטית ,ושל הזרמת הכספים למפלגה ,והשאיר את השטח
פנוי לפעילותו של היועץ המשפטי ,אהרון ברק .ידלין נשבר ,הודה ושילם את המחיר בישיבה
בכלא .עופר נשבר ושילם בחייו ,אף שייתכן שידיו היו נקיות וכל מה שעשה עשה למען
המפלגה( .הוא זכה למה שלא זכה לוינסון .אחרי מותו של עופר הצהיר היועץ המשפטי
לממשלה ,אהרון ברק ,כי עופר היה בחזקת זכאי בחייו ובחזקת זכאי נשאר במותו" .לגבי
יעקב לוינסון לא היה מי שיגיד אפילו משפט פשוט כזה .אדרבא ,היה ניסיון לחזק חשדות
ולהצדיק האשמות .זה עצוב ומבייש וגם לא חכם" – כתבה חנה זמר ביום השנה למות
לוינסון).
תקופת דמדומי האלים של מפא"י ההיסטורית ,הייתה גם תקופה של אובדן החברות
הטובה .הן ידלין והן עופר גילו לפתע שאין להם על מי לסמוך .שכל אלה שהיו מלחכי פנכתם
בעת גדולתם מפנים להם עורף ונעלמים בימי נפילתם.
החקירה נגד עופר לא נפתחה בגלל תככים נסתרים של לוינסון .האמת פשוטה הרבה
יותר .אחד האישים המרכזיים בפרשת ידלין ,עו"ד חיים גושן ,נשבר בחקירתו במשטרה ומסר
הודאה מפורטת על עסקות שעשה עם חברת שיכון עובדים בתקופה שאברהם עופר עמד
בראשה .החברה שילמה בעסקות אלה סכומים גדולים יותר משהגיעו למוכרי הקרקע
וההפרשים הועברו לעופר ,כנראה למימון המפלגה .כך על כל פנים טוען גושן בעדותו
במשטרה.
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אחרי שקרא עדות זו הודיע אהרון ברק שאין מנוס אלא לפתוח בחקירה רשמית נגד עופר.
אלה הן העובדות הפשוטות .אך באווירת דמדומי האלים ואובדן החברות היה קל יותר
להדביק את האסון האישי של עופר לדמות מפלצתית שהלכה והצטיירה ,ושגם כאלה שהכירו
את לוינסון מקרוב תרמו ליצירתה .עופר היה משוכנע כמעט עד מותו כי לוינסון עומד מאחורי
ההאשמות נגדו .רק כאשר בא אליו ח"כ אברהם מלמד מן המפד"ל (שהיה ידיד אישי הן של
לוינסון והן של עופר) ואמר לו בהן צדק שידיו של לוינסון לא היו בדבר אמר לו עופר" :אם
אתה אומר לי זאת בצורה כל כך נחרצת ,אני מקבל זאת" .אך דבר לא מנע ממנו להתאבד
לאחר כמה ימים.
בני משפחתו של עופר האמינו ימים רבים כי לוינסון הוא האשם במות אביהם .ידידים
משותפים של שתי המשפחות ,כמו הרצל שלם (מנכ"ל איסתא) ,מנכ"ל משרד השיכון לשעבר
דוד וינשל ואחרים ,ניסו לשכנעם שאין לכך כל יסוד ,אך חלף זמן לא מועט עד שבני
המשפחה הסירו את החשד הזה והצהירו כי לא נשאר להם משקע כלפי לוינסון .שאלה
שנותרה פתוחה לפי שעה היא מדוע חדלה משפחת עופר לתבוע הקמת ועדה ציבורית
שתבדוק את כל המהלכים שקדמו למותו הטרגי של ראש המשפחה .משפחת לוינסון תובעת
לחשוף את כל האמת.
שעון החול המשיך לזרום ומועד חילופי השלטון הלך והתקרב .שלטון המערך באותה
תקופה היה משול לסכר שכבר נבעו בו סדקים רבים ,ודרוש רק עוד לחץ קטן ,עוד פירצה
קטנה כדי שיבוא השיטפון .את שני אלה תרם ראש הממשלה ,יצחק רבין ,תחילה במה
שכונה לימים "התרגיל המבריק" ,בו הודיע על התפטרותו כדי ללכוד את המפד"ל בתוך
הממשלה .היה זה לאחר שהמפלגות הדתיות חוללו משבר סביב חילול שבת בעת קבלת
פנים שנערכה בבסיס חיל האוויר לרגל בואם של מטוסים חדשים לחיל .הפירצה השנייה
הייתה גם גילוי חשבון הבנק הסמוי של רבין בארצות הברית ,גילוי שהביא להתפטרותו.
למחרת נפילתו של רבין בא לוינסון לביתו של ראש הממשלה המתפטר להציע עזרה
ולהפגין נוכחות דווקא כאשר רבים אחרים מקרב אישי מפלגתו נעלמו מסביבו של רבין
כעכברים מספינה טובעת.
רבין לא גמל ללוינסון על כך וכאשר החל מחול השדים סביבו לא טרח להתקשר עימו ,כפי
שעשה שמעון פרס ,שהעביר לו "מסרים" ומילות עידוד באמצעות ח"כ עוזי ברעם .אחרי
ההתאבדות ,אמר רבין ,בחוסר הרגישות הידוע שלו" :כל אדם חייב לעמוד לגורלו".
התבטאות זו עוררה זעם רב אצל בני משפחת לוינסון .כאשר הגיע רבין להלוויית לוינסון
בצרעה ניגש אליו עו"ד יואב לוינסון ואמר לו" :אינך מכיר אותי ,אני אחיו של יעקב .אני רוצה
לומר לך שדבריך עוררו בחילה אצל כל בני המשפחה".
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רבין השיב" :זכותכם לחשוב כך".
כעבור זמן מה אמר רבין על אותה תקרית" :מותו הטרגי של יעקב לוינסון עורר סערת
רגשות רחבה ,בהתבטאויות רבות התערבבו זה בזה כאב וצער כבדים על אובדן חבר מרכזי
בתנועת העבודה עם בעיות יסוד החייבים להנחות את החברה והמפלגה .מן ההכרח הוא
להפריד בין הכאב והצער האישיים באירוע כה טרגי לבין כללי התנהגות נכונים החייבים
להדריך אותנו בנושאים הכלליים יותר ...כל אדם הממלא תפקיד ציבורי מרכזי נושא
באחריות אישית למעשיו .בצד התמיכה שיש לתת לאיש ציבור בעת בירור חשדות המועלים
נגדו ,אין להתחמק מהעובדה כי על איש הציבור מוטלת האחריות הבלתי נעימה בנסיבות
אלה .יש לצפות ממנו שיהיה בו כוח הנפש לעמוד במצבים קשים כאלה .איש לא יוכל
להחליפו ברגעי מצוקה קשים"...
לוינסון צפה את ירידת מפלגת העבודה מן השלטון .ההיסטוריון פרופ' צבי יעבץ ,מידידיו
הקרובים של לוינסון שנשאר נאמן לו עד יום מותו ,נפגש עימו באותה תקופה לעתים מזומנות
בארצות הברית .על שיחותיהם הוא מספר" :היו לנו שיחות נפש ארוכות על המצב בארץ.
הוא היה מאוכזב ממפלגת העבודה ,מהסתאבותה ,מאובדן מעמדה הציבורי .לא הייתה לו
הערכה מיוחדת לא לרבין ולא לפרס .השתעשענו אז ברעיון להקים מפלגת שכירים
סוציאליסטית ישראלית חדשה ששנינו נארגן אותה .לוינסון אפילו הביע נכונות לעמוד בראש
מפלגה כזו ,אם כי לא ראה עצמו כמנהיג עממי .הוא היה משוכנע שהמערך יאבד את השלטון
בבחירות הקרובות".
בינואר  5844קיים לוינסון פגישות עם רבין ועם פרס ,עם כל אחד לחוד .הרקע לפגישות
אלה היה מאמציהם של השניים – שקיימו התמודדות על ראשות הממשלה – להעביר את
לוינסון לצידם .שניהם אמרו לו כי הם רואים בו מועמד לשר האוצר בממשלה שיקימו בעתיד,
שניהם תבעו ממנו להגדיר במפורש לצד מי הוא עומד .רבין היה כה להוט להיפגש עם לוינסון
עד שמצא פנאי להיפגש עימו ביום בו התגלתה גופתו של אברהם עופר והממשלה הייתה
כמרקחה סביב ההתאבדות .מתי גולן כתב אז ב"הארץ" :רק במצב כזה יכול אדם כמו יעקב
לוינסון להיהפך לאישיות שהכול עולים אליה לרגל .תשומת הלב שהוקדשה ללוינסון השבוע
הגיעה לידי כך שיצרה את הרושם כי בהסכמתו לשמש כשר האוצר אצל זה או זה תלוי
גורלם של המתמודדים .הייתה זו תופעה מוזרה ,בעיקר מצידו של מר רבין .לפרס ודאי אין
כל התחייבות לשר האוצר הנוכחי .אולם רבינוביץ הוא הפעיל המרכזי להמשך כהונתו של
רבין .העובדה שרבין בא אצל לוינסון לאור היום מלמדת כנראה כי האישה המבוגרת
השלימה עם העובדה שהדרך היחידה להתקדמות בעלה היא בנישואיו לפילגש .וייאמר
לזכותו של רבינוביץ כי הוא בהחלט האיש אשר אם ישוכנע כי בהסתלקותו תלויה הצלחת מר
רבין לא יהסס להיעלם מן האופק ולפנות את מקומו לאחר".
לוינסון לא השיב מיד ,לא לפרס ולא לרבין .הוא רק אמר כי לא החליט כלל
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אם להיכנס לחיים הפוליטיים ,ולא במקום אחרון בשיקוליו היא השאלה איך ניתן לעקור שוב
את המשפחה ,לאחר שהתכוננה לשנת לימודים בארצות הברית .לבסוף הודיע לוינסון כי
החליט סופית להישאר מחוץ לתמונה .אך רבין ,לאחר שזכה בהתמודדות על מועמדות
המפלגה לראשות הממשלה נגד פרס ,לא אמר נואש .הוא שלח שליחים אל לוינסון כדי
שלפחות יסכים להיות ברשימת המועמדים לכנסת.
מספרת על כך עורכת "דבר" ,חנה זמר" :התקשרתי אל יעקב לניו יורק ואמרתי לו – אם
לא מועמד לשר האוצר לפחות תופיע ברשימה לכנסת .אבל הוא סירב .הוא לא חיפש כבוד
של חבר כנסת סתם ,ומתוך דבריו הבנתי שהוא לא מאמין שהמערך ימשיך להרכיב את
הממשלה הבאה".
אך הצדדים לא אמרו נואש וחיזרו אחר לוינסון ממש עד הרגע האחרון ,עד שנסגרה
רשימת המועמדים ,עד שהיה ברור שמפלגת העבודה מאבדת את השלטון לאחר שנות דור.
על הרקע לחיזור הנמרץ הזה אחר לוינסון סיפר יוסף חריף ב"מעריב"" :משום מה הפך השם
יעקב לוינסון לסמל של שינוי .לפני חודשים ארוכים הועלה הרעיון להזמין את לוינסון
לממשלה .אבל אז ראש הממשלה נרתע מן המהלך הזה .מה קרה בינתיים? ראש הממשלה
וחוגו למדו לדעת כי בכל פעם שהיריב מדבר על צוות הנהגה חדש ורענן כמשקל נגד לממשל
הקיים מופיע השם יעקב לוינסון כמועמד לשר האוצר .יתר על כן ,אחד מראשי הגוש בעל
ההשפעה לשעבר ,דוד קלדרון ,פנה עורף לחבריו להנהגת הגוש ובראשם יהושע רבינוביץ.
ולא הסתיר את תמיכתו בפרס ...הוא כעין פטרון של לוינסון ...הלהיטות הבהולה של ראש
הממשלה אחר הרצון להוכיח שינויים יכולה להיות מוסברת בהכרה שנכונה לממשלת רבין
מפלה ,אם לא תחול בה תמורה של התחדשות".
על התקוות הרבות שתלו בלוינסון כמושיע של תנועת העבודה וכאדם היחיד שיכול להצילה
ממפלה ניתן ללמוד ממאמר שכתב אז סבר פלוצקר" :יעקב לוינסון הוא כיום האדם היכול
להופיע בפני ציבורים גדולים ומגוונים ולומר להם בכנות ובאמינות איזה עתיד כלכלי מצפה
להם ,לכולנו .יעקב לוינסון צריך היה להופיע ברשימת מועמדי מפלגת העבודה לכנסת ,ואני
טוען – להופיע לפני הגברת שושנה ארבלי אלמוזלינו ,ולפני שר הביטחון לשעבר משה דיין,
ולפני שר המשטרה הנוכחי שלמה הלל ,כי יעקב לוינסון לא צריך את משרת שר האוצר.
משרת השר צריכה אותו .צריכים להציב את יעקב לוינסון כמועמד המפלגה לשר האוצר...
קודם כל לטובת המשק ,לטובת כולנו .בבחירות האלה מתחוללים דברים רבים מאוד כחטף,
כרעם ביום בהיר ,ברגע האחרון ,ושום דבר אינו מאוחר מדי ,ולכן אני כותב רשימה זו".
סימפטומטי לא פחות ,ואולי יותר ,לתקווה הגדולה שגילם לוינסון באישיותו הוא פתק
שכתבה לו בלה קרני ,מזכירתו הנאמנה של פנחס ספיר ,שהמשיכה
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לעבוד גם עם רבינוביץ .לוינסון שלח לה פרחים ערב החג (כפי שנהג לשלוח לעשרות אישים
מכרים וידידים) ובתשובה כתבה לו" :תודה על הברכות בפרחים .חג שמח ומבורך לך ולב"ב.
ובהזדמנות משפט אחד נוסף :תבוא ותחזיר את העטרה לבית האוצר".
ההמשך ידוע .לוינסון לא בא והעטרה לא הוחזרה .המהלומה האחרונה שניחתה על
מפלגת העבודה ,הייתה פרישתם של כמה אישים בולטים שעברו לד"ש – אהרון יריב; מנכ"ל
כור מאיר עמית; מנהל חטיבה בכור דוד גולומב ועוד .לוינסון נאלץ לבוא ארצה כדי לסתום
פרצות במפעלי חברת העובדים שאישים מרכזים עזבו אותם .נפתלי בלומנטל עזב את
תפקידו כיו"ר הנהלת בנק הפועלים חודשים ספורים לאחר שנכנס לתפקיד כדי לכהן כמנכ"ל
כור במקומו של מאיר עמית שפרש .לוינסון בא עתה ארצה לעתים תכופות כדי להכניס
בהדרגה לתפקיד את אפרים ריינר ,שבא לבנק במקום בלומנטל .בטרם יחזיר את העטרה
למשרד האוצר צריך היה לוינסון לעשות כדי לשמור על העטרה בתחום ממלכתו הוא.
בעת המפלה נמצא לוינסון בארצות הברית .איש הפרסומים של בנק הפועלים ,אבי קורן,
היה אז בחברתו של לוינסון והוא מספר" :הוא צפה אמנם את המפלה ,אך לא תיאר לעצמו
שהיא תהיה כה קשה ומכאיבה .מיד אחרי השידור הוא אמר' :מוכרחים לחזור למדינה כדי
להציל אותה מידיו של בגין'".
ואכן הוא חזר ארצה ופעולתו הראשונה הייתה להציב סכר מפני השתלטות הליכוד גם
בהסתדרות .הסכנה הייתה רבה ,שכן בראש הליכוד עמד אז מנהיג חדש ,דוד לוי ,שנהנה
מפופולריות עצומה .רבים אז תבעו את הדחתו של משל והצבת מועמד אחר במקומו .הרבה
היה תלוי בלוינסון והוא הכריע בעד משל.

פרק עשרים ושמונה

"אמן התככים"
"משל מוכן להזיל דמעות תנין על כרסום שכרם של העובדים
ובמקביל הוא אמן התככים .הוא הצליח לסלק את מפלגת
העבודה מכל עמדת השפעה בהסתדרות ובמשק העובדים,
הצליח לסכסך את כל חבריו בהנהגת ההסתדרות איש ברעהו,
ויצר מודל חדש של דיקטטורה מנהיגותית הבנויה על תכסיסים
ולא על הנהגה אמיתית .בכל עשר שנות כהונתו כמזכ"ל
ההסתדרות הוא לא יצר דבר חדש לרפואה .אולם הוא הצליח
לשרוד באורח חסר תקדים".

(יעקב לוינסון ,דברים שאמר בימים האחרונים לחייו)

ערב הבחירות להסתדרות בא יעקב לוינסון ארצה כדי להשתתף במאמץ לבלימת הליכוד
ולמנוע את השתלטותו על המבצר של תנועת העבודה .במערך היו אז חששות כבדים,
שהמהפך של מאי  5844בבחירות לכנסת יחזור על עצמו גם בבחירות להסתדרות .היו יותר
מסתם חששות ,האווירה הייתה כמעט היסטרית .רבים בתנועת העבודה הבינו כי מפלה
בהסתדרות חמורה אף יותר ממפלה בבחירות לכנסת .השתלטות הליכוד על ההסתדרות
פירושה השתלטות על קרנות השפע של חברת העובדים ,על רבבות משרות ,על מפעלים
בשווי מיליארדי דולרים ,על מקור הכוח העיקרי של תנועת העבודה.
בליכוד זרח כוכבו של דוד לוי ,שיצא להתמודדות על מזכ"לות ההסתדרות תחת הסיסמה
"אדם חזק להסתדרות" ,ונראה היה שיש לו סיכויים טובים מול ירוחם משל הקשיש
והירחמיאלי .לוינסון השתתף אז בדיונים שהתקיימו בצמרת המערך ,ואשר בהם נטלו חלק
גולדה מאיר ,יצחק רבין ,שמעון פרס
394
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ואחרים .היו שהציעו להדיח את משל ולהציב במקומו מנהיג צעיר וכריזמטי .לוינסון התנגד.
הוא אמר כי אין מחליפים את הסוסים במעלה ההר וכי יש סיכוי שהמערך יזכה בבחירות ,אם
לא תודות למשל הרי למרות משל .דעתו של לוינסון התקבלה ,והייתה ללא ספק גורם מכריע
בהחלטה לאפשר למשל להמשיך בתפקידו.
באותה תקופה לא הייתה דעתו של לוינסון על משל טובה מזו שהייתה לו באחרית ימיו,
כאשר לוינסון ראה במשל את אחד האנשים המרכזיים של "הכנופיה" ,אשר תקע סכין בגבו.
מדוע אם כן תמך בהמשך כהונתו של משל? מדוע לא פעל למען סילוקו?
בדברים שאמר לי ערב מותו הסביר לוינסון את עמדתו במלים הבאות" :בבחירות
להסתדרות שהתקיימו ב ,5844-אחרי מפלת מפלגת העבודה והמהפך הפוליטי ,השתררה
בהלה גדולה בקרב חברי ההסתדרות ופעילי המשק ההסתדרותי ,והיה קיים חשש של אובדן
השלטון גם בהסתדרות .יו"ר מפלגת העבודה ,שמעון פרס ,התייעץ עם שורה של חברים
אשר קבעו כי אם יעמוד משל בראש רשימת המערך ,קיים סיכוי גדול יותר להפסד ההגמוניה
בהסתדרות .הועלתה הצעה להעמיד מועמד אחר .אלא שאני ,יחד עם קומץ חברים ,סברנו
שאין מחליפים את הסוסים במעלה ההר וברגע האחרון .יש לאפשר למשל לרוץ פעם נוספת
בראש הרשימה .נוצר מצב מוזר שבו פעילי ההסתדרות ,בעת מסע ההסברה שלהם ,קראו
להצביע עבור המערך בהסתדרות למרות שמשל עומד בראש הרשימה .אני עצמי טענתי
שיש צורך להגן על ההסתדרות ,ללא כל קשר לאישיות של העומד בראשה ,ואין לי ספק
שתמיכתי הנמרצת במשל והשיחות שקיימתי עם שורה של אישים בצמרת המערך ,סייעו
בסופו של דבר למשל לעמוד בראש רשימת המערך .המערך ניצח בבחירות ,וההסתדרות
נשארה בידי תנועת העבודה .משל לא השכיל להבין עד עצם היום הזה ,שלמעשה לא הוא
זכה בבחירות אלא החשש (של הבוחרים) למסור לידי הליכוד גם את ההסתדרות
והירתמותה של ההתיישבות העובדת הם אשר סייעו לתנועת העבודה להישאר בשלטון
בהסתדרות .המערך נותר אפוא בשלטון בהסתדרות למרות משל ולא הודות לו".
דומה שלוינסון ,אולי יותר מכל אדם אחר ,ידע את המשמעות שעשויה להיות לאובדן
השלטון בהסתדרות לגבי דמותה של המדינה ותנועת העבודה .לוינסון ,אולי יותר מכל אדם
אחר ,תיעב את שלטון הליכוד ממש תעוב פיזי .היו לו אמנם ידידים רבים בצמרת הליכוד ,אך
את בגין ממש לא סבל ולתפישת העולם של "חירות" התייחס באיבה ,פרי החינוך שקיבל
בבית אבא .כשבא להשתתף במערכה לבלימת "חירות" בשערי ההסתדרות ,הוא לא נתן
ליחסיו האישיים עם משל ולדעתו עליו להשפיע על השיקול האובייקטיבי .אילו היה בנמצא
מועמד אחר לתפקיד המזכ"ל ,מועמד בלתי מעורער שהניצחון בכיסו ,ייתכן שהשיקול היה
אחר .במציאות לא היה מועמד כזה .הצבת מועמד שהוא
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מעט יותר טוב ממשל הייתה מתפרשת כהדחה ,הייתה מביאה לתסיסה ,חתירות ,מלחמות
והפסד בבחירות.
משל נראה כירחמיאל ,אך הוא לא היה כזה .הוא ידע את אמנות השלטון יותר מכל מנהיג
הסתדרותי אחר .אומר עליו העיתונאי רוביק רוזנטל מ"על המשמר"" :משל שלט בסגנון
העיירה .המיוחד בסגנון הוא שהשולט אינו נראה כשולט .הוא נראה כאחד מאנשי העיירה,
מעורה בהם ודווקא ההתערות הזו נותנת לו כוח .היתרון שלו הוא ,שהוא בעל כושר תמרון
רב יותר משל הסובבים אותו ,וכך הוא ממשיך לשלוט בהם ,בלי להתרחק מהם או להתנשא
עליהם .מהסיבה הזו נוצר הדימוי שמשל הוא מנהיג חסר כוח ,ירחמיאלי ,למרות שהוא זכה
עד כה מבחינת מעמדו הפנימי בהסתדרות להישגים בלבד ,שהעיקרי בהם היה דווקא
בפרשה הנידונה ,פרשת לוינסון ,כאשר בלחצו עבר הנושא ליועץ המשפטי"...
וכך תיאר באוזני לוינסון את תכונותיו של משל ,דרכי עבודתו והיחסים ביניהם ,עד אשר
הביא משל למסירת החקירה ליועץ המשפטי:
" ...למשל יש כשרון אדיר להופיע כאיש חייכן ,אמין ,שוחר טוב ואב לכל המדוכאים .הוא
מעמיד פנים שבעיותיהם של העובדים עומדות לנגד עיניו ובדרך זו מנסה לחפות על חוסר
הכריזמה שלו .סיסמאות ואמרות כנף יזומות ומתוכננות היו מאז ומתמיד לחם חוקו .אולם
דבר אחד לא היה שנוי במחלוקת :האם ענייני העבודה קודמים לאינטרסים האישיים חסרי
המעצורים שלו או לא .רק מעטים יודעים שכל מעייניו של משל הם עניין בודד :משל עצמו.
דאגתו המרכזית היא להבטיח את מעמדו ולמנוע את הצגתו של הוועד הפועל של
ההסתדרות כמי שאינו דואג חדשים לבקרים לאינטרסים של ציבור העובדים שהוא אמור
לייצגם .משום כך הסכים משל פעם לצקת תוכן ,על מנת שזעמם של העובדים ימצא לו פורקן
על ידי ארגון הפגנות ,שביתות בלתי אפקטיביות וצעדים ארגוניים אחרים .אך בו זמנית ניסה
לייצר מעין הישגים עבורו ,שהיו לרוב הישגים מדומים שפיגרו תמיד אחרי האינפלציה והמצב
במשק".
משל טרח ודאג תמיד שהוא עצמו ייצא בשלום מסדרת תרגיליו המתמדת ,ולשם כך היה
מוכן אפילו להזיל דמעות תנין על כרסום שכרם של העובדים ,ובעיקר אם ניתן לו לעשות זאת
בלשונו העילגת על גבי מסך הטלוויזיה .מבחינתו האישית נתגלה משל כאמן התככים
והיכולת לשחק באינטרסים של אנשים שונים על פי השיטה הבדוקה שתמיד הוכיחה את
עצמה של הפרד ומשול .כשם שעלה בידו ,לראשונה בתולדות תנועת העבודה ,לסלק את
מפלגת העבודה מכל עמדה משפיעה על ההסתדרות ומשק העובדים ,כן הצליח לסכסך את
כל חבריו בהנהגת ההסתדרות איש ברעהו ,ויצר מודל חדש של דיקטטורה מנהיגותית,
הבנויה על תכסיסים ולא על הנהגה לשמה .בכל עשר שנות כהונתו של משל בתפקידו
כמזכ"ל ההסתדרות ,הוא לא יצר דבר חדש אחד לרפואה.
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עוד לא היה מנהיג הסתדרותי כמוהו ,שלא הניח לבנה אחת משמעותית בבנין ההסתדרות,
אולם הוא הצליח לשרוד באורח חסר תקדים .משל היה אבי הניגוד בין משק העובדים לבין
האיגוד המקצועי .הוא אבי האיוולת של הסיסמה 'מה יוצא לחבר ההסתדרות ממשק
העובדים' .הגישה הזו טבועה בדמו הודות לשנים הרבות שבהן כיהן באיגוד המקצועי ובשל
חוסר הבנתו האלמנטארית כיצד צריך לפעול ולהתנהל משק עובדים .אין לו שמץ מושג מהי
מהות האחריות העסקית ,והוא מזכיר ההסתדרות הראשון שהפך את משק העובדים לכלי
שרת בידי האיגוד המקצועי ואת חברת העובדים למעין מחלקה בהסתדרות".
" משל לא סבל את קיומו של הכוח הקונסטרוקטיבי שאני עמדתי בראשו ,ושלא פעל לפי
תכתיביו ובהתאם לאינטרסים האישיים שלו .הוא היה זהיר ,אך בכל הזדמנות כרסם בכוחי,
אם כי כלפי חוץ הילל ושיבח את הישגי ...למשל לא היה כוח לחסל אותי ונוצר בינינו דו קיום
מעושה ,כלפי חוץ .אך בתוך תוכו גברה השנאה אלי – האיש היחיד שהוא לא הצליח לתמרן.
משל ,אמן התככים ...היה זהיר ותמיד נמנע מהתמודדות עם דמות חזקה ממנו מעבר לגבול
הסיכון .זה היה מצב היחסים בינינו ,עד שהגיעה שעתו הגדולה של משל .גיורא גזית התמנה
ליו"ר הנהלת בנק הפועלים ומשה אולניק התמנה לממלא מקום מזכיר חברת העובדים .כך
נוצרה ברית בין שני אנשי בנק הפועלים לבין משל .בנק הפועלים העמיד את שירותיו
לשירותו של משל ,וכך החל תהליך סילוקי מן הבנק".
אך הדעות שהביע לוינסון על משל אינן דעותיו בלבד .יצחק בן אהרון ,המזכ"ל הקודם של
ההסתדרות ,הכריז זמן מה אחרי כן שמשל נבחר לתקופת כהונתו הראשונה ושיש לפטרו
מתפקידו בשל התנהגות אנטי דמוקרטית בועידת ההסתדרות .אחרי התאבדותו של לוינסון
הוסיף" :ההסתדרות נשחקה מתוכן".
דברי הביקורת על אופי תפקודו של משל נשמעו מחוגים שונים .חנן קריסטל ,מרצה
למשטר מדינת ישראל באוניברסיטה העברית ופרשן רדיו אמר" :משל הצליח לנתק את
הפיקוח של המפלגה ,והוא עבד נכון בשיטה המאפי"יניקית הבולשביקית של שרגא נצר
ואבא חושי שהייתה נכונה לשנות החמישים .למעשה הוא איש של שנות החמישים בשנות
השמונים ולכן הוא תיפקד נכון במקומות שתנועת העבודה מתפקדת כמו בשנות החמישים –
במועצות הפועלים ובחברת העובדים .אבל הוא נכשל במקומות שבהם הפוליטיקה קשורה
בחשיפה ואמצעי התקשורת .בסופו של דבר מגיע למשל יישר כוח על זה שהוא הצליח להיות
זמן כה רב בשלטון ,להמאיס את החיים לאדם כמו בן אהרון ולהצליח להיבחר (הוא ולא
אלמוגי) ולהצליח לסדר את המפלגה פעמים כך שהבחירות להסתדרות נערכו לפי הנוחיות
האישית שלו ושל ההסתדרות ולא לפי הנוחיות של המפלגה".
העיתונאי יצחק טאוב ..." :משל נהג בחוסר הבנה אלמנטארי כאשר "זרק" לחלל ועידת
ההסתדרות הצעה להנפיק לכל חבר הסתדרות "כרטיס פלסטיק"
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שיהווה מעין תעודת זכאות לקבלת טובות הנאה .במשק ההסתדרותי הצעה זו לא הייתה
מעוגנת בתקנון של חברת העובדים ובתחומים מסוימים אף נגדה את החוק הכללי שכן לבנק
הפועלים ,למשל ,אסור לפי החוק להפלות בין מפקידים ולווים שהם חברי ההסתדרות לבין
אלה שאינם כאלה ".למעשה נהג משל בהסתדרות כבחצר ביזנטית .הוא עשה הכול כדי
"לנטרל" אישים בולטים שהוזכרו כיורשים הפוטנציאליים – ח"כ דב בן מאיר ,ח"כ אהרון
הראל ובעיקר ח"כ ישראל קיסר .את קיסר הצליח "לתמרן" אל מחוץ למנהלת חברת
העובדים ולמעשה צורף אליה רק שלאחר שהתמנה כמזכ"ל ויו"ר חברת העובדים .הוא הוליך
אותו שולל כמה פעמים ולא קיים הסכמים ביניהם.
"דרכי היא לפעול בשקט וללא סקנדלים ציבוריים ",מסביר קיסר" ,היה לי הרבה נגד משל
אבל שמרתי זאת בלבי".
יו"ר ועד עובדי הועד הפועל של ההסתדרות צבי ארצי חש עצמו נפגע כאשר משל הפר
הבטחה מפורשת שנתן לו בעניין צירופו לוועדה המרכזת .הוא מגלה" :משל נמנע בכוונה
מלהקים לו יורש .הוא הקפיד להקיף עצמו באנשים עושי דברו והנציח את שלטונו
בהסתדרות באמצעות שינוי חוקת ההסתדרות כדי שיוכל לגלוש מעבר לגיל "...41
בישיבות הועד הפועל נהג לתקוף את נציגי האופוזיציה בלשונו העילגת ,אך במקביל מצא
דרך לרכוש את ליבם של כמה עסקני הסתדרות בכירים של הליכוד באמצעות משרות בשכר
ונסיעות לחו"ל.
היתה לו "רגישות" מיוחדת לחו"ל .ברוב תקופת כהונתו כמזכ"ל לא נמצא בארץ.
משל טען כי הוא "חייב" לנסוע לחו"ל כדי ליצור קשרים עם איגודים מקצועיים בעולם.
לאמיתו של דבר הפך את הנסיעות לצורת בילוי קבועה שלו ,בלי שיתחשב בנעשה בארץ
בהיעדרו .כמעט בכל המאבקים הגדולים שהתנהלו בתוך ההסתדרות ובין ההסתדרות לבין
הממשלה או מעסיקים פרטיים נעדר משל מן הארץ .לא בכדי כונה משל "המזכ"ל המעופף".
משל תירץ את נסיעותיו הרבות לחו"ל בכך שבעת שלטון הליכוד נחלש מעמדה הבינלאומי
של ישראל בקרב המדינות השונות ,והוא פעל להידוק הקשרים ,כפי שפרס פעל לחיזוק
מעמד ישראל בקרב מדינות סוציאליסטיות .אך הוא הרבה בנסיעות גם לפני עלות הליכוד
לשלטון וצריך מיקרוסקופ כדי לגלות את תרומתו לשיפור היחסים של ישראל עם מדינה
כלשהי.
עד היום אין הסבר מניח את הדעת לעמדתו של ארליך כלפי הבחירות להסתדרות
שהתקיימו זמן קצר אחרי עליית הליכוד לשלטון .העובדה שהוא "שלף" ערב הבחירות את
תכניתו של מילטון פרידמן שדיברה על הצורך בפיטורים המוניים הייתה רק אחד הסימנים
לכך שהוא היה מעוניין שהמערך ימשיך לשלוט בהסתדרות.
סגן ראש הממשלה דוד לוי שהתמודד אז ,כאמור ,מול משל אמר לי בעניין
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זה" :התנהגותו של ארליך נראתה לי מוזרה גם כמה ימים לפני הבחירות להסתדרות וגם
כאשר נודעו התוצאות והוא הזדרז לבית הועד הפועל של ההסתדרות כדי לברך את משל.
אין לי הסבר מדוע הוא העדיף את משל עלי".
סגן שר האוצר לשעבר יחזקאל פלומין ,שפעל שנים רבות לצידו של ארליך מגלה" :כאשר
שאלתי את ארליך מדוע הוא מנסה ל"טרפד" את רשימת הליכוד בהסתדרות ענה לי תשובה
בלתי מחייבת".
המעמד אליו הגיע משל בתקופת שלטון הליכוד הוא מיוחד במינו ,ולא היה לו תקדים
בתולדות ההסתדרות .זו הפעם הראשונה שמזכ"ל ההסתדרות היה צריך להתמודד לא עם
ממשלה של תנועת העבודה אלא עם ממשלה של יריבתה ההיסטורית .לכאורה צריך היה
משל לנהל מאבק חריף בשלטון ,וכך היו הדברים כלפי חוץ .בפועל היו לו יחסים מצוינים עם
שר האוצר ,שמחה ארליך ,ומבחינות רבות דמו השניים זה לזה באופיים .ארליך אמר לי פעם
כי הוא מעדיף את משל כמזכ"ל ההסתדרות על פני דוד לוי ,כי עם דוד לוי היה לו עניין עם
מנהיג פועלים אמיתי ואילו עם משל הוא יכול להסתדר .ואכן ,בליל הבחירות להסתדרות,
לאחר שמשל זכה בבחירות בא ארליך לברך את מי שאמור להיות יריבו ,והשניים התחבקו
כידידים ותיקים ,להפתעת כל הנוכחים.
כלפי חוץ עשה משל אכן מאמצים רבים להראות כלוחם למען האינטרסים של הפועלים,
ולנגח את שלטון הליכוד .יורם ברזילי ,מנהל המכון למחקר כלכלי חברתי של ההסתדרות
באותה תקופה ,סיפר לי כי משל לחץ עליו להשיג נתונים קשים שיציירו תמונה עגומה ככל
האפשר של מצב המשק" .לשם כך נאלצנו מדי פעם ליפות נתונים שונים ",הוא אומר .משל
מכחיש זאת וטוען כי המאבק שלו התנהל בצורה "מבוקרת ואחראית" ולא היה עולה בדעתו
לפברק נתונים.
עוצמתו של משל לא נבעה מן המאבקים שניהל נגד הממשלה ונגד שמחה ארליך .דומה
שארליך נהנה משיתוף פעולה של משל ,לא מילולי אך מעשי ,שוודאי לא היה זוכה לו
ממזכ"ל כמו דוד לוי למשל .כוחו של משל היה טמון בעובדה שמפלגת העבודה הייתה
בתקופתו מעורטלת מן השלטון ומכל עמדות הכוח ,טובות ההנאה ואמצעי הפיתוי ששלטון
נותן .הפינה היחידה שבה היה מעט שלטון – ליתר דיוק :הרבה שלטון – הייתה ההסתדרות.
כאן נמצאו כספים ,כאן נמצאו משרות ,כאן היה כוח .בתקופה שבה משל נסע חדשות
לבקרים לחו"ל ,לא היה בבית מפלגת העבודה ברחוב הירקון כסף בשביל לקנות מהדקי נייר.
אין תימה אפוא שמעמדו של משל היה חזק ממעמדו של שמעון פרס .פרס נהג לסעוד פעם
בשבוע עם משל ,דבר שהחניף מאוד למשל והפגין ברבים את עוצמתו ואת תלותו של פרס
בו .אחרי הכול מה יכול היה פרס להבטיח ולהעניק לתומכיו ולחסידיו?
בתוך ההסתדרות נהג משל כדיקטטור .חברי הוועדה המרכזת פחדו ממנו ,הוא לא נתן
להם כמעט לפתוח את הפה ,לא סבל ביקורת ,ורוב ההחלטות

רצח אופי

382

שהתקבלו היו מנוסחות מראש ,עוד לפני הדיון .גדעון בן ישראל מספר :הייתי מועמד
לראשות האגף לאיגוד מקצועי ,אך משל כופף אותי .אולי לא רצה בקרבתו אנשים חזקים
מדי .הוא היה רגיל לאומרי הן ".סימפטומטית למשל היא העובדה שהוא היה מזכיר
ההסתדרות הראשון שהכניס אבטחה לוועד הפועל במטרה למנוע התפרצויות של פועלים.
אנשי אגרוף ושומרי ראש חמושים ליווהו בכל אשר פנה .באחד הימים הגיש חבר הוועד
הפועל של ההסתדרות מסיעת הליכוד שאילתא למזכ"ל בה נאמר" :מאחר והתברר לי כי
הנך מוקף בשומרי ראש חמושים באקדחים ברצוני לשאול אותך :כמה שומרי ראש בעלי
אקדחים טעונים מועסקים על ידי ההסתדרות כדי לשמור עליך?; לאיזה צורך הם נושאים
אקדחים?; באלו מקרים רשאים השומרים לפתוח באש ,נגד מי ובאלה מקומות?" .משל לא
אהב גם ביקורת באמצעי התקשורת .כאשר תקפתי אותו באחד ממאמריי הוא איים עלי
בטלפון" :אם תמשיך לתקוף אותי אפנה אל ציבור הפועלים ואבקש שלא לקנות "ידיעות
אחרונות" .דובר ההסתדרות ,שמואל סולר ,ליקט לפי הוראותיו של משל קטעי עיתונים
שהתייחסו לפעולותיו ושלח אותם לאישים מרכזיים בהסתדרות .לפי הוראתו של משל כלל
סולר באוסף הקטעים רק כאלה ששיבחו את משל ,לא את אלה שביקרוהו.
בהזדמנות אחרת פרסמתי בעיתון דיווח על פגישה בין משלחת נציגי ההסתדרות בראשות
משל לבין משלחת תעשיינים בראשותו של אברהם (בומה) שביט לדיון בנושא תוספות שכר.
פרסמתי בעיתון שאת מרבית הפגישה הקדיש משל לנסיעתו האחרונה לחו"ל ולהישגיו
המדומים באותה נסיעה .משל חשד בסגן נשיא התאחדות התעשיינים דב לאוטמן שהוא
הדליף לי ,כביכול ,את תוכן השיחה המוזרה ולא נמנע מלהציק לו .למהלכיו השונים
והמשונים קיבל תמיכה בלתי מוגבלת מ"מקורביו" .הייתה זו קבוצת צעירים שאפתנים –
שחבריה היו יו"ר סיעת המערך בהסתדרות גיורא עיני ,יו"ר אגף הארגון בוועד הפועל גדעון
שגיא ומנהל לשכתו דוד הרניק ,שביצעה עבורו תרגילים פוליטיים והזינה אותו במידע שוטף
על המתרחש בהסתדרות על שלוחותיה ובמפלגה .הבולט ביניהם הוא איש הסתרים גיורא
עיני שהיה המוציא והמביא ועסק גם במינויים וב"שינויים פרסונליים" בהתאם להנחיות
ה"בוס".
"בין משל לביני הייתה הערכה והפריה הדדית" הסביר לי עיני" ,אין זה נכון שעשיתי
מטעמו שליחויות עלומות .פשוט מאוד היה צורך בפעילות מורכבת".
זהו הרקע לעימות הבלתי נמנע בין משל לבין לוינסון .לוינסון היה האיש היחיד שמשל לא
יכול היה לכפוף .מכוח אישיותו ומעמדו המיוחד במשק ההסתדרותי ,הוא גם היה מוקד כוח
שלא נפל בעוצמתו מזו של משל .לוינסון פעל מיוזמתו כדי להגן על האינטרסים של תנועת
העבודה והמשק ההסתדרותי אל מול שלטון הליכוד .היה זה לוינסון שדרש מעמירם סיון
שלא לפרוש מתפקידו כמנכ"ל האוצר .סיון סיפר לי כי גם גולדה ופרס רמזו לו להישאר
בתפקידו "כדי שמישהו יישאר ליד הברזים ויקל על המערך להשתלב מחדש בשלטון" .אך מי
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שלחץ עליו ממש ("הוא למעשה דרש במפגיע ולא יכולתי לסרב לו") היה לוינסון .מה שסיון
לא ידע אז הוא שלוינסון ניצל את הקשרים המיוחדים שהיו לו עם שמחה ארליך ,כדי שזה
יסכים שסיון יישאר בתפקידו .ארליך ,בחכמתו המיוחדת ,הבין שיוכל להפיק תועלת מכך
שמפא"יניק מנהל את משרדו ,והוא השתמש בו כגשר להידברות עם משל .סיון מצידו מספר
כי לעתים קרובות היה נפגש עם לוינסון במשרדו בתל אביב או בחדרו במלון מוריה
בירושלים ,התייעץ עימו ודיווח לו על הנעשה באוצר.
הקשרים של לוינסון עם ארליך לא היו אלטרואיסטיים .הוא דאג לאינטרסים של בנק
הפועלים ורצה לשמור על מעמדו .אם בתקופת כהונתו של רבינוביץ סבל בנק הפועלים מן
ההעדפות שהעדיף רבינוביץ את בנק לאומי ,היה חשש שבתקופת הליכוד המצב יחריף .זו
הייתה הסיבה לכך שלוינסון קיים מערכת יחסים קורקטית עם ארליך ,שמר עימו על קשר
הדוק ונפגש עימו בקביעות .קשר זה מסביר את העובדה שארליך דחה על הסף את מה
שהתפרסם לימים כ"דו"ח ארליך" ,הדו"ח שכתב עמוס ברגנר ואשר העליל על לוינסון כאילו
הוא מעביר את נכסי בנק הפועלים לחו"ל כדי להגן עליהם מפני שלטון הליכוד .ארליך מצידו
ניצל את קשריו עם לוינסון להתייעצויות בנושאים כלכליים שונים ,אם כי לרוב לא קיבל את
דעתו.
דוגמה למאבק כוחות בין לוינסון לבין משל יכולה לשמש פרשת עמוס ערן .ערן היה בעבר
עוזרו של משל ,עבר לכהן כנספח לענייני עבודה בוושינגטון ,חזר ארצה וקיבל את ניהול
"מבטחים" .כשרבין התמנה לראש הממשלה עבר ערן להיות מנכ"ל משרדו ,למורת רוחו של
משל .לאחר המהפך ביקש ערן לחזור למערכת ההסתדרותית ,אך משל התנגד לכך ,ביזה
אותו באוזני ,ואף נמצא מי שיזם איזו חקירה נגדו על הווילה שלו בהרצליה .רק הודות ללחצו
של לוינסון על משל הוחזר ערן ל"מבטחים" .לוינסון דאג גם לצרף את ערן למועצת המנהלים
של הבנק.
למרות השיחות התכופות שהיו לי עם לוינסון והמגעים המקצועיים השוטפים עם ארליך לא
ידעתי באותה תקופה דבר על מערכת יחסיהם .שנשמרה בסוד.
על רקע זה אירעה באחד הימים תקרית מאלפת .בערב הפתיחה של ועידת ההסתדרות
שהתקיימה בחודש נובמבר  5844בבנייני האומה בירושלים ,הזמין אותי ארליך לפגישה עימו
במלון המלך דוד בירושלים .במהלך השיחה ביקשני לפרסם בעיתון הדלפה שלפיה לוינסון
תומך בתכנית הליברליזציה שלו נגד עמדת המערך וההסתדרות ("הוא אמר לי זאת בעת
פגישתנו האחרונה" אמר ארליך וביקש שלא לציין את המקור).
ארליך לא ידע על קשרי המיוחדים עם לוינסון וכאשר התקשרתי עם לוינסון לבקש תגובה
להדלפה הכחיש באוזני כי יש לו קשרים עם ארליך .הוא לא היה מרוצה ,כנראה ,מכך
שארליך חשף זאת באוזני באקראי במטרה לסכסך באמצעותי בינו לבין משל.
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לא פרסמתי את ה"ידיעה" בעיתון ,אך כעבור למעלה משנה סיפר לי פלומין על מערכת
היחסים של משל וארליך ואמר" :הם נוהגים כגונבי סוסים ומוליכים שולל את ציבור
השכירים" .פרסמתי זאת בעיתון וארליך לא היה מרוצה מדברי סגנו וביקשו להכחיש .פלומין
סירב לעשות זאת והדבר עורר הדים .כעבור כמה ימים בעת שידור "מוקד" בטלוויזיה שאל
המנחה יעקב אחימאיר את ארליך לתגובתו על דברי פלומין ,כפי שצוטטו על ידי ב"ידיעות
אחרונות" ואח"כ בעיתונים אחרים .תגובתו של ארליך הייתה" :איני חפץ להתייחס לדברים
אותם פרסם אותו עיתונאי המודע לאי דיוקים מפליגים" .הערה מעליבה זו חייבה אותי
להגיב .בתכנית הטלוויזיה "עלי כותרת" ששודרה כעבור כמה ימים נשאלתי על ידי המראיין
ירון לונדון וגיליתי את פרשת ההדלפה של ארליך אודות תמיכתו כביכול של לוינסון שבאה
לשקף את אמינותי .הוא ביקש לשתול מידע כוזב בעיתון כדי לשרת את האינטרסים הצרים
של הליכוד.
לוינסון צפה בתכנית והיה במבוכה .הוא חשש שיחסיו עם ארליך יחשפו ויעוררו הדים .מצד
שני חש אי נעימות כלפי .הוא הסתפק ,אפוא ,בהערה קצרה" :היינו צריכים להתייעץ לפני
השידור".
משל התנכל גם למנכ"ל הסנה איתן אבניאון שגילה לטעמו עצמאות יתר ולא היה מוכן
להיוועץ עימו בכל הנושאים.
מספר אבניאון" :אחרי שפרשתי מניהול משותף של בנק הפועלים התמסרתי לחברת
הסנה שהפכה להיות חברת הביטוח הגדולה במדינה .אחרי שנבחרתי כיו"ר איגוד חברות
הביטוח החל משל לרדת לחיי בכל הזדמנות .היה לי רושם שיחסיי המיוחדים עם לוינסון
הפריעו לו .ממנו הוא פחד ולכן החליט ,כנראה ,לזנב בידידיו"...
בתקופה זו העמיק לוינסון את מעורבותו בבנק .הוא המשיך בגיוס משקיעים בחו"ל
ובהרחבתו במדינות חוץ ובמקביל הכניס בהדרגה את אפרים ריינר לתפקיד שאותו נטש
בלומנטל .אולניק ביקש בינתיים לחזור לבנק מאחר שלא הצליח בתפקידו כמזכיר חברת
העובדים וצריך היה למצוא מזכיר חדש ,וזה חייב היה להיות איש אחדות העבודה .לתפקיד
נבחר משה בנקובר מרמת הכובש ,קצין בכיר במילואים ,שהפך להיות מחסידי לוינסון .אחרי
כישלונו של אולניק בתפקיד זה היתה תקווה שבנקובר יכניס משב רוח רענן לתפקיד זה
שהפך להיות תפקיד מפתח בתקופת שלטון הליכוד.
לקראת סוף  5849חזר לוינסון סופית לארץ וקיבל לידיו מחדש את ניהול הבנק .הוא הבין
כי שלטון הליכוד איננו אפיזודה חולפת וכי הוא עשוי להימשך תקופה ממושכת שבה על
הבנק ומשק העובדים להיערך בהתאם.

פרק עשרים ותשעה

הכתובת על הקיר
"מאז ניהולו של לוינסון עברה אמפל מגיוס של  6-1מיליון
דולר בשנה מן הציבור ,ל 11 – 41-מיליון דולר בשנה .מספר
רוכשי המניות ואגרות החוב גדל מ 31-אלף ל 11-אלף ב.5893-
מאזן אמפל גדל מ 513-מיליון דולר ב 5842-למיליארד דולר
ב .5892-מתוך מיליארד דולר אלה 88% ,הושקעו בחברות
ישראליות .שוב גיבש לוינסון כלי מתמחה ויעיל לגיוס אמצעים
לפיתוח המשק הישראלי".

(נפתלי בלומנטל ,באזכרה ללוינסון)
"בשנים מאז  5844הפכה אמפל ממכשיר צנוע ורב ערך לגיוס
הון למדינת ישראל למשאבת ענק ,שכל תכליתה הוא יצוא הון
משליטת מדינת ישראל ואזרחיה והעברתם לידי תושבי חוץ".

(מתוך "מסמך ארליך")
השנים  5891 – 5849היו שנים בהן עמד לוינסון בשורה של מאבקים – עם אישים במפלגה
שהטילו עליו בעקיפין האשמה של חשיפת פרשיות שחיתות; עם התנועות הקיבוציות על
צורת ניהול הכספים שלהן; עם מנהלי קונצרנים שונים של המשק ההסתדרותי על מינויים
ושיטות ניהול ועם השובל הארוך של אויבים שקנה לעצמו במרוצת השנים ,בתוך הבנק
ומחוצה לו .כוחו של לוינסון במאבקים אלה היה רב .הוא חש עדיין ביטחון בעצמו וביכולתו,
לכן אולי לא ראה את הכתובת על הקיר .גם לאחר שהגיע אל סוף הדרך לא תפס אולי
שבשנים אלה נזרעו הזרעים להפלתו .ולכן תיאור אותם ימים בפיו נשמע ענייני ,שקט ,כמעט
אידילי.
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לוינסון" :שנת פעילותי בארצות הברית נקטעה בעקבות תביעתו של מזכ"ל ההסתדרות
ירוחם משל ,לשחרר את נפתלי בלומנטל ,שהיה מחליפי בעת שהותי בחו"ל ,על מנת שימלא
את מקומו של מאיר עמית ,שעזב את תפקידו כמנכ"ל כור לשם פעולה בד"ש .בעוד
שמשפחתי נשארה בניו יורק נאלצתי בשנת  5844לנהל את כל המערכת הבנקאית של
הבנק ,תוך חלוקת זמן סביר בין ישראל ,אירופה וארצות הברית ,דבר שהביא אותי ,מטעמים
משפחתיים ,לדחות את החזרת משפחתי ארצה ,ולחלק את זמני עם ארצות הברית שנה
נוספת".
"עם פרישתו של נפתלי בלומנטל מבנק הפועלים ושובו לכור ,השקעתי מאמץ רב על מנת
לשכנע את אפרים ריינר ,אשר פרק זמן קצר לפני כן פרש מתפקידו כמזכיר חברת העובדים
ועבר ל'כלל' ,לבוא ולתפוס את מקומו של בלומנטל בבנק הפועלים ולשמש כמחליפי בהנהלת
הבנק .ריינר נאות ,בעקבות לחצי ,ליטול על עצמו את התפקיד ,והוכנס על ידי לעבודה ,משך
מספר חודשים ,ולאחר מכן תפס את מקומי בהנהלת הבנק .החל מראשית  5849מילא את
תפקיד יו"ר ההנהלה באופן מלא .נשארתי יו"ר מועצת המנהלים ,השלמתי את פיתוח
הפריסה והפריצה הבינלאומית ,ובקיץ  5849חזרתי עם משפחתי ארצה .את תפקיד יו"ר
מועצת המנהלים מילאתי שנה ,כאשר הניהול השוטף של הבנק היה בידיו של ריינר .אני
עצמי מילאתי תפקידים חלקיים בבנק ,התרכזתי יותר בפעילות ציבורית".
לקראת סוף שנת  5848השתכנעתי כי בעוד שריינר גילה יכולת ומסירות ניהולית מעולים,
הרי גודלה של מערכת בנק הפועלים ומורכבות פעולותיה ,יצרו מצב שבו לא יכול היה איש
אחד ,כולל אני ,לרכז את כל פעולות הבנק וקבוצתו ללא תוספת ניהולית .התלבטתי ארוכות
כיצד ליצור מערכת ניהולית משולבת שיהיה בה מספיק כוח לעסוק בכל המשימות
היומיומיות ,תכנוניות וציבוריות שניהול הבנק מחייב .התשובה שמצאתי הייתה שילוב של
יו"ר מועצת מנהלים פעיל ,בדמותו של ריינר ,אשר אמור היה ליטול על עצמו ,בנוסף
למעורבות השוטפת בנושאים העקרוניים ,גם את הייצוג הציבורי וגם את האחריות בנושא
חו"ל ,יחד עם יו"ר הנהלה מקצועי ,אשר יוכל להתמסר לניהול השוטף העסקי .זאת ,מאחר
שגיבשתי לעצמי באותה עת החלטה להתפנות לאופציות פוליטיות ,תוך יצירת אפשרות
לפרוש מהבנק ,בלי שיעבור עליו זעזוע ניהולי .בעוד שלתפקיד יו"ר מועצת המנהלים נראה
לי ריינר כאיש המתאים ביותר ,אשר התערה בינתיים במערכת הבנקאית ובמבנה עסקיה,
ויצר לעצמו היכרות עם תחום הפעילות הבינלאומית של הבנק ,בחרתי בגיורא גזית ,שהיה
אותה שעה חשב משרד האוצר ,כמיועד לרשת את תפקיד יו"ר ההנהלה .הכרתי את גזית
שנים רבות וליוויתי את צמיחתו באוצר .הוא הצליח ליצור אצלי את הרושם של בעל יכולת
בענייני מימון .אף שלא צמח בתוך תנועת העבודה כריינר וכמוני ,הפגין לויאליות ,חברות
והבנה מקצועית".
אף שהדברים נאמרו לאחר הנפילה ,וערב המוות ,מבצבצת בהם עדיין
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תחושת הכוח שהיה אז בידיו ,וגם העיוורון נוכח הכתובת על הקיר .כי באותם הימים ,בהם
המליך לוינסון מלכים ,קבע גורלות ,וראה עצמו ראש חץ של המשק ההסתדרותי במערכה
נוכח שלטון הליכוד ,כבר הכין עמוס ברגנר את מה שנודע לימים כ"מסמך ארליך" ,המסמך
שהיה המסמר הראשון שננעץ בארונו של לוינסון.
לוינסון היה עיוור לגבי מסמך זה ,שהגיע לידיו ,משום שלא עמד על עומק התהום הפעורה
לרגליו ,מרגע שמסמך זה החל להתגלגל בממשלה .עיקרו של המסמך היה האשמה קשה
שלוינסון מעביר הון משליטת בנק ישראל לחו"ל .בדברי הסיכום של המסמך נאמר" :בשנים
מאז  5844הפכה אמפל ממכשיר צנוע ורב ערך לגיוס הון למדינת ישראל למשאבת ענק,
שכל תכליתה הוא יצוא הון משליטת מדינת ישראל ואזרחיה והעברתם לידי תושבי חוץ.
נכסים בבעלות בנק הפועלים ובשליטתו הועברו בתמורה חלקית לידי אמפל"...
לוינסון לא ראה אז ,ככל הנראה ,במסמך זה יותר מסתם השמצה של אחד מיריביו .עוד
מאבק אחד ולא חשוב בין המאבקים הרבים שניהל ,בהצלחה גדולה או קטנה ,ולכן עבר עליו
לסדר היום.
אבל מאחורי הקלעים התרחשו כמה עובדות שהוא לא היה ער להן.
משה אולניק טרח בתקופת כהונתו הראשונה כמזכיר חברת העובדים לנתק את הזיקה
הכלכלית בין התנועה הקיבוצית וההסתדרות ולהעבירה לחברת "ניר" מחשש של פעולה
מכוונת מצד הממשלה בראשות הליכוד.
אולניק החל לגלות רגישות רבה בנושא אמפל מחשש שללוינסון יש כוונה דומה לגבי מניות
השליטה באמפל .הוא הזדרז לשוחח בעניין זה עם היועץ המשפטי לשעבר של חברת
העובדים עו"ד גדעון אופיר ועם היועץ המשפטי של הבנק עו"ד אביב לוין.
על פי אחת הגרסאות אמרו לו השניים כי אם אמנם זו תכניתו של לוינסון היא אינה ניתנת
למימוש ללא פעולה משפטית גלויה .עו"ד לוין היה בן טיפוחיו של לוינסון וגילה כלפיו עד
לאותה תקופה לויאליות ,בעיקר אחרי שלוינסון גילה התחשבות רבה במצב בריאותו
ובבעיותיו המשפחתיות ואיפשר לו להיעדר מהעבודה לעתים תוך כדי תפקוד מוגבל .אחרי
שאולניק הזהירו החל לוין מתרחק מלוינסון ולא נמנע מלמתוח ביקורת על ניהול הבנק
ב"שלט רחוק" מחו"ל ועל פעילותו בענין אמפל .מאוחר יותר ,בתקופה של גזית ,הפך להיות
אחד מ"ראשי החץ" בקשר נגד לוינסון וסווג על ידו ערב מותו כאחד מחמשת חברי "הכנופיה"
לצידם של ירוחם משל ,גיורא גזית ,משה אולניק ודני רוזוליו .על האחרון עוד יסופר בפרקים
הבאים.
עו"ד גדעון אופיר ,שגילה לעומתו נאמנות ללוינסון עד למותו וגם לאחר מכן לא נמנה על
"הנוטשים" אומר" :הייתה לי ,אמנם ,ביקורת על המגמה הכללית של לוינסון בהעתקת מרכז
הכובד של אמפל בישראל לחו"ל אך לא ראיתי כוונות זדון מצידו של לוינסון".
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אולניק לא הסתפק בחוות הדעת המשפטית והזעיק את גולדה מאיר .קשריו המיוחדים
עמה נובעים מחברותו במשק רביבים שבה חברה גם בתה של גולדה .גולדה שוחחה בעניין
זה עם לוינסון והשתכנעה ,כנראה ,שהתיאור שקיבלה היה מוגזם .כאשר ביקשתי מאולניק
להרחיב את הדיבור על מערכת היחסים בין גולדה ללוינסון היתמם ואמר" :לא ידוע לי מה
הייתה דעתה של גולדה על יעקב"...
לוינסון ראה באותה תקופה את מטרתו העיקרית בביצור משק העובדים כולו כדי "לעבור
את הליכוד בשלום" ,אם להשתמש בסיסמת בחירות פופולרית .הוא חתר לרכז את כל
המשאבים ,לחזק את התשתית ,ולעבור את תקופת הסגריר .צחוק הגורל הוא שהמאבק
העיקרי של לוינסון לא היה נגד שלטון הליכוד .כפי שכבר סופר היו לו יחסים הדוקים ביותר
עם שר האוצר ,שמחה ארליך ,והשניים נהגו להיפגש לעתים ,בארבע עיניים ,בבנק או בחדרו
של לוינסון במלון "מוריה" בירושלים .לארליך היה גיבוי מצד בגין בכל הנושאים הכלכליים,
ואם היה מי שיאיר את עיניו של בגין לגבי היחס המיוחד שיש לארליך כלפי לוינסון ,הרי
שלארליך הייתה תשובה טובה לכל טענה של בגין .לוינסון היה בין הגורמים שחילצו את בגין
מן ההסתבכות של קרן תל חי ,וזו סיבה מספקת כדי להאיר לו פנים .יש הרבה רגליים
לסברה שהקשרים בין לוינסון לבין ארליך היו הרבה יותר עמוקים מכפי שהדברים נראים על
פני השטח ,ולוינסון הצליח – בכוחו ,בקסמיו או בדרכים אחרות – לכלול את שר האוצר
בתחום השפעתו .כך למשל שכנע לוינסון את ארליך למנות את איתן רף לחשב הכללי ,לאחר
שגיורא גזית סיים את התפקיד .לוינסון הכיר את רף בעת שהיה הציר הכלכלי בוושינגטון,
התרשם מכישוריו ונועם הליכותיו.
מגלה רף ... :כאשר הבטיח לי לוינסון שהמינוי יהיה בכיסי וזאת עוד לפני ששוחח על כך
עם ארליך הייתי קצת מופתע .כעבור זמן קצר קיבלתי הודעה רשמית מארליך".
אך לא לעולם חוסן ,ואי אפשר היה לדעת כמה זמן ימשיך ארליך לשמש בתפקידו .לוינסון
ראה בשלטון הליכוד סכנה לעצם קיום משק העובדים ושקד ללא הרף על ביצורו של משק
זה( .לימים נתברר כי צדק בחששותיו .לאחר הסתלקות ארליך מן האוצר בא הורוביץ ואחד
מצעדיו הראשונים היה לבטל את ההסדר המיוחד של התכנית הכספית ,הסדר שארליך
המשיך בו כבימים שקדמו לשלטון הליכוד).
המאבקים של לוינסון היו כאמור מבית .הם החלו בהאשמות ,גלויות וסמויות ,שהוטחו נגדו
על שכאילו הוא אשם בחשיפת פרשיות שתרמו לנפילת שלטון המערך .הדברים נשמעו ,בין
היתר ,בהלוויותיהם של שר האוצר יהושע רבינוביץ ושל נגיד בנק ישראל ,דוד הורביץ .לוינסון
הואשם בכך ש"קיצר את חייו של יהושע רבינוביץ וגרם למותו" .סביב האשמה זו אף נפוצו
סיפורים על אזהרות שהזהיר כאילו רבינוביץ את מקורביו בפני אישיותו של לוינסון .גד
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יעקובי סיפר כי נסע במונית אחת עם רבינוביץ בהלוויתו של נגיד בנק ישראל דוד הורביץ
(דוליק) .רבינוביץ אמר אז על לוינסון ,לדברי יעקובי" :לוינסון מסוכן יותר מכולם הוא
קונספירטיבי .תיזהרו ממנו ,אסור לתת לו לעלות למעלה במפלגה ".אך סגן שר האוצר ,עדי
אמוראי ,שנסע באותה מונית לא שמע דברים אלה .אמוראי טוען שכל מה שאמר רבינוביץ
היה שללוינסון יש מעצור של חשיפה ולכן יש לו בעיה כפוליטיקאי.
לכלל מאבק ממש התפתחו הדברים סביב מאמציו של לוינסון לכפוף תחת מרותו את כספי
התנועות הקיבוציות .השקפתו של לוינסון הייתה ,מאז ראשית דרכו במחלקה הכלכלית ,שיש
לרכז את כל העוצמה המשקית של חברת העובדים על שלוחותיה .מעמדתו בבנק ראה את
הדברים כחלוקה ברורה של עבודה בין מרכיבי משק העובדים .השקפתו בעניין זה תוארה
במילים הבאות" :נדאג לחלוקת העבודה – אתם תעסקו בחקלאות ובתעשייה ,אני אדאג
לפיננסים".
השקפתו של לוינסון לא הייתה לרוחם של הברונים מן הלטיפונדיות ההסתדרותיות .רבים
ניסו להתמרד ,לגלות עצמאות ,לא להיות תלויים בבנק הפועלים ,אך הוא הצליח לכופף את
רובם .השקפתו בעניין הריכוזיות הפיננסית של משק העובדים תחת כנפי בנק הפועלים
התחזקה לאחר עליית שלטון הליכוד .אך דווקא אז גילו כל מיני גורמים עצמאות יתר,
שהבולט בהם היה יוסי גנשר ,חבר קיבוץ עמיר ,שהיה מנהל קרן הקיבוץ הארצי.
לימים גילה גנשר ,בריאיון שפורסם במוסף "חותם" של "על המשמר" זמן קצר לפני
התאבדותו של לוינסון ,את הרקע למאבק בין השניים .סיפר גנשר" :במשך עשור שלם ,עד
סוף  ,5848היתה ללוינסון עוצמה אישית ללא תקדים בהיסטוריה של מדינת ישראל .הוא היה
מעורב בכל דבר חשוב שהתרחש בארץ ,ולא רק בבנקאות וכלכלה :גם בפוליטיקה ואפילו
בצבא .על ספיר אמרו שהוא איש חזק ,ממליך המלכים .ספיר היה ילד קטן על יד לוינסון.
אמרו עליו שהוא עובד בבנק תשע עשרה וחצי שעות ביממה :חצי שעה מנהל את הבנק
ותשע עשרה שעות את המדינה .הוא עסק באיסוף מידע ובטיפול בכל נושא חשוב בארץ.
לפני שהחל העימות בינינו ,ב ,5891-היו לקיבוץ הארצי קשרים עסקיים טובים עם הבנק ,ולי
היו קשרי ידידות עם לוינסון .פעם בכמה שבועות נפגשנו לשיחה .לא על עסקים של הקיבוץ
הארצי :בזה טיפלו אחרים בבנק .דיברנו על נושאים כלליים .פעם אמר לי שהכוח לשלוט
ולהשפיע הוא פונקציה ישירה של כמות המידע שיש לך על אנשים".
"הוא שלט שליטה מוחלטת בכל אמצעי התקשורת ,עיתונות ,רדיו וטלוויזיה ,בכל מה
שקשור בבנק הפועלים .הייתה לו גם השפעה רבה עליהם בתחומים נוספים .היה לו מגע
הדוק עם כל מערכות העיתונים והוא השפיע עליהן באמצעי תקציבי הפרסום של הבנק .כל
עוד שימש לוינסון בתפקיד – אף עיתונאי ואף עיתון לא העז לתקוף או לבקר את לוינסון או
את הבנק .הוא היה
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איש מסוגר ,אך כשרצה להביע את דעתו ,בחר את העיתון ,הכתב וצורת הפרסום .כשדרש
שיכחישו ידיעות שנגעו לו – לא זו בלבד שהעיתונים נכנעו לו ,הוא גם הכתיב את התוכן,
ההיקף והמיקום של ההכחשה בעיתון .ב 5895-הבאתי לעיתונאים בכמה עיתונים את כל
הסיפור של אמפל .הבאתי מסמכים שפירטו את עסקות אמפל וסימנתי בעפרון אדום את
העסקות שנראו לי חריגות ,וגם הסברתי מדוע .אף עיתון לא העז לפרסם את זה"...
"בחברת העובדים ובמערך איש לא העז לקום נגד לוינסון .פרס ומשל היו נמושות לידו .גם
חברי כנסת הידועים באומץ לב פוליטי משכו ידיהם מלוינסון .על אף שידעו על החשדות נגדו.
היה לו כישרון מיוחד למצוא דרכים להרתיע יריבים מלפעול נגדו .הוא מצא בכל אדם את
חולשותיו .עד שלב מסוים זה פעל גם עלי .הוא ידע את נקודת התורפה שלי ,שהיא החשש
מפרסום כל מידע העלול להזיק לתנועת העבודה ,למשק העובדים או לבנק הפועלים .גם
מהצד שני ,איש מאנשי הליכוד לא תקף את לוינסון ,אולי בגלל הקשרים העסקיים שלו עם
מוסדות הליכוד .תסביר לי איך קורה שארליך לא עשה כלום עם המסמכים שקיבל נגד
לוינסון?"
"...היו לי שני עימותים עם לוינסון :פעם על ערבות שהשגתי מבנק אחר להלוואה במט"ח,
ופעם שנייה כשהקיבוץ הארצי דן ברכישת מניות בנק בארצות הברית .הבעיה לא הייתה
העניין הספציפי אלא הקונספציה הכללית של לוינסון .הוא רצה שסולל-בונה תעסוק בבנייה,
כור בתעשייה והקיבוצים בחקלאות .מי שירצה כסף – שיקבע פגישה עם לוינסון ,יבוא אליו
למשרד והוא יסכם את העניין .אנחנו טענו שלהנהלות הכלכליות של המפעלים וזרמים
התיישבותיים במשק העובדים יש זכות להכריע בעצמן על המדיניות הפיננסית שלהן.
העימות נמשך חצי שנה ,ממאי עד נובמבר  ...5891בסוף מונתה ועדת בוררות של זקני
ותיקי התנועה הקיבוצית .מאיר זרמי מהאיחוד ,זאב צור מהמאוחד ושלמה רוזן מהקיבוץ
הארצי .אני ייצגתי בפני הוועדה את שלוש הקרנות הפיננסיות של התנועות הקיבוציות.
הוועדה דנה בנושא והחליטה ,כפי שניסח זאת שלמה רוזן ,שלבנק הפועלים יש "פרימאט" –
קדימות בעסקי הקרנות ,אבל לא בלעדיות .הם גם קבעו שבנק לאומי הוא חברה ציבורית
ומותר לעבוד איתה .בתום המשא ומתן אמרו לי רבים שלהשיג תיקו במשחק חוץ נגד לוינסון
זה הרבה".
"המציאות הכלכלית בארץ השתנתה .היום בנק הפועלים שוב אינו מסוגל לשמש מטרייה
פיננסית למשק העובדים ,גם אם ירצה מישהו ,כמו לוינסון ב ,5891-לעשות זאת .לכן,
בתקופה הקרובה לא יצמח בבנק עוד דיקטטור"...
עד כאן דברי יוסי גנשר ,המהווים מסמך ראשון במעלה להבנת הרקע למאבקים שניהל
לוינסון באותה תקופה .לא הרקע הניהולי והפיננסי ,אלא הרקע האנושי – כל כך הרבה שנאה
כבושה הצליח לוינסון לעורר נגדו ,עד כי אין פלא שזו התפרצה ביום בהיר אחד .אין פלא גם
שזו התפרצה לאחר שלוינסון כבר היה מובס ונטול כוחות להשיב.
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על דבריו של גנשר הגיב בשעתו יו"ר רשות ניירות הערך לשעבר ,יצחק טאוב ,בדברים
הבאים" :ירוחם משל נכשל בלשונו במשדר "מוקד" ,בדברו על רצח יעקב לוינסון במקום על
התאבדותו ,אבל במובן מסוים צדק ,שהרי האשמה היא לא רק באצבע שלחצה על ההדק,
אלא גם באלה שיצרו את האווירה שהביאה להתאבדות .אינני מתכוון דווקא למשל או לדני
רוזוליו ,או לחברים האלמוניים שאותה "כנופיה" שנזכרת במכתבו האחרון של לוינסון .גם
קטנים מאלה השתוקקו לנעוץ סיכה מורעלת בגופו של הכורע ליפול .יש אנשים שהגיעו
למחלוקת קשה איתו ושמרו לו טינה מובנת .בהיותו במלוא כוחו לא העזו לצאת נגדו ,ואילו
בחודשים האחרונים לחייו ,כאשר ניכר כי מסיבה לא מובנת פחת כוחו ותשה נחישותו
להילחם ,יצאו לידות עוד אבן בנופל ...גנשר רצה לקנות בנק בארצות הברית עבור תנועתו,
כדי לעקוף את המערכות הממשלתיות שבידי הליכוד בארץ ,והרעיון הוכשל על ידי הנהגת
הקיבוץ הארצי מטעמים אידיאולוגיים ובשיקול נכון ,שאם הליכוד יתאנה לקיבוצים ,לא יעזור
בנק בחו"ל .גנשר גם עורר תחרות בין בל"ל לבנק הפועלים ,דבר שהרגיז את לוינסון".
"כל זה לגיטימי ,אף כי לא כל כך חברי לפי מונחי הצביעות שבפי כמה מראשי תנועת
העבודה .גנשר חזר לקיבוצו ומנהל משם מפעל לחיתולי נייר .יש אומרים כי תנועתו לא רוותה
נחת מפעילותו הפיננסית ,כאשר השוק הפיננסי התמוטט ושמות כמו ריגר-פישמן מוזכרים
בהקשר זה .בכל אופן ,גנשר שתק כמה שנים ולא כתב זיכרונות ממלחמותיו בלוינסון .והנה
ב 51-בפברואר ,זמן קצר לפני התאבדותו של יעקב לוינסון ,התיר יוסי גנשר את חרצובות
לשונו .הוא מצא ב'על המשמר' מראיין ידידותי ,עודד ליפשיץ ,גנשר גיבורנו קם לבדו ויכול
לדרקון ...התקפותיו של גנשר נדחו עד לתאריך בטוח מבחינת כושרו של לוינסון להגיב
אפקטיבית .גנשר גם לא נזקק לראיות כדי לדעת שלוינסון "אשם" .הוא אמר את המשפט בן
האלמוות לעודד ליפשיץ כהאי לישנא' :אני מעריך שיש יסוד להאשמות שהועלו נגד לוינסון.
הכול תלוי בטיב וביסודיות של עבודות החקירה' .כלומר ,אם לא יתרשלו החוקרים ,אין ספק
שלוינסון יימצא אשם .ואם לא יימצא אשם – הרי זה רק מפני שהחוקרים בטלנים .צריך לציין
כי בסקטור הפרטי ,בין יזמים לשם כסף (ולא לשם שמיים כביכול) קשה למצוא יורי חיצים
מורעלים כאלה .לדידי ,כל עוד כגנשר הם מצליחניה של תנועת העבודה ,אין לה תקווה".
להגנתו של לוינסון יצא אז כתב "על המשמר" לוי מורב .במאמר שפרסם כמה ימים לאחר
פרסום הריאיון של עודד ליפשיץ עם גנשר (ולפני התאבדות לוינסון) כתב מורב" :יוסי גנשר
הפליג על כנפי הדמיון .אינני מסכים עם אף אחת מקביעותיו אולם מקבל בכל לב את השאלה
שהוא שואל בסוף הריאיון' :השאלה החשובה היא איך במשך עשר שנים איש לא העז לקום
נגדו' .אם מותר
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לי לנסות ולחפש אחרי תשובה אזכיר כאן את יוליוס קיסר של שייקספיר ,שסירב להיות מוקף
באומרי הן .דיקטטורים וטיראנים יכולים ללבלב ,לשגשג ולשלוט רק אם סביבתם מאוכלסת
במוגי לב .אם נכונה קביעתו של יוסי גנשר שלוינסון היה עריץ ,ברור לגמרי מה היו כל אלה
שסבבו אותו .אפילו מגלים לנו כיום כמה התנגדו ואיך לא הסכימו עם שיטת הניהול שלו".
בעת שפורסם הריאיון ב"על המשמר" ישב לוינסון בביתו .אני זוכר את הרגע שבו הביאה
מזכירתו ,אלה שיף ,את העיתון שבו פורסם המאמר .לוינסון היה מזועזע כשקרא את
הדברים .הוא אמר לי" :היו לי חילוקי דעות לגיטימיים ,אבל בגלל זה הוא מזהם אותי כל כך
בפני חברי התנועה הקיבוצית? המציאות מתחילה לטפוח על פניו של "גאון" זה הנושא
באחריות אישית לשורה של "מחדלים".
גנשר עצמו הביע צער באוזני על הריאיון .הוא אמר לי" :הכתב ציטט בשמי דברים שאמרתי
לו באופן פרטי שלא בדיוק כפי שאמרתי .הסכסוך בינינו היה כשגיליתי שהוא מנסה לעשות
לקרן השומר הצעיר מה שעשה לכלל התנועה הקיבוצית .היה זה לאחר שגילה שאנו רוצים
ללוות  51מיליון דולר מגורם בחו"ל והוא עשה הכול כדי לטרפד את העסקה ,בעזרתו של
נגיד בנק ישראל דאז ארנון גפני".
דב פלג ,לשעבר מזכיר הקיבוץ הארצי ,אמר על הפרשה" :לאורך שנים הייתה קירבת
דעות רעיונית בין יעקב לוינסון לבין השומר הצעיר ואנחנו גם תמכנו בבחירתו לשר האוצר.
העימות בינו לבין גנשר היה על רקע התנגדותו לצעדים שהוא ראה בהם הרפתקניים ביחסים
עם גורמים חיצוניים ועל רקע תביעתו לנקז את המערכת הכספית דרך בנק הפועלים .על
התק"ם יכול היה להשתלט באמצעות מוסה חריף .אנחנו לא כל כך הלכנו בתלם .היה בו
שילוב של אידיאולוגיה וכוחנות .כל עוד דיבר בשם האידיאולוגיה הייתי איתו .כאשר דיבר
בשם הכוחנות חששתי מפניו".
דעה מסוג אחר על גנשר פורסמה על ידי יוסף פיקמן חבר משק שמיר ב"השבוע בקיבוץ
הארצי" ,תחת הכותרת "ראיתי אתכם בקוצר בינתכם"" :כישלון רודף כישלון וכל אחד בליווי
הד ציבורי אשר משפיל ומכשיל את תדמיתו הציבורית והמוסרית ...צריך להשתחרר מאשפים
פיננסיים בתנועה הקיבוצית ובארגונים האזוריים ולהתרחק מ"אשפים" מבחוץ .יש לדחות את
התירוצים כי הכישלון הוא תוצאה של הרצון התמים לשמירת ערך הכספים הנזילים."...
את פרשת גנשר בדרמה הלוינסונית ניתן לסכם בשלוש מילים שבראש פרק זה –
"הכתובת על הקיר" .לוינסון לא הבין את המשקעים שהוא מותיר בעימותים שהוא היה
מעורב בהם .ניתן לנתח כל עימות כזה ולהראות עד כמה צדק לוינסון או שגה עניינית.
( בפרשת הקיבוץ הארצי ניתן להזכיר כי באותה תקופה התבשלה הברית בין קרן השומר
הצעיר לבין ריגר פישמן ,על כל
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ההשלכות המוסריות והפיננסיות הכרוכות בכך) .לא חשוב כלל אם צדק לוינסון עניינית או לא
צדק בעימותים שהיו לו .חשובה העובדה שכל עימות כזה הותיר משקעי שנאה תהומית,
שבבוא היום התפרצה כלבה .התנצלותו החלקית של גנשר שנאמרה כעבור זמן אומרת יותר
מכל .הוא לא מכחיש שהדברים שפורסמו בשמו מבטאים את יחסו ללוינסון .הוא רק אומר
שאמר אותם באופן פרטי ולא לציטוט ,כאילו שזה מה שחשוב.
אם פרשת העימות עם גנשר הייתה כתובת סמויה על הקיר ,הנה פרשת מסמך ארליך
הייתה כתובת ענק באותיות של קידוש לבנה .את "מסמך ארליך" הכין ,לפי כל הסימנים,
עמוס ברגנר .ברגנר ,יליד ירושלים ( )5821היה פקיד מבריק בבנק הפועלים שטיפס
במהירות לדרגת מנכ"ל משותף ומנכ"ל הבנק לחרושת ומסחר של קבוצת בנק הפועלים.
לוינסון הוא שעודד ,קידם וטיפח את ברגנר ואף שלח אותו לנהל את סניפי הבנק בארצות
הברית כאיש אמונו .בתוך שליחות זו החל ברגנר לאסוף את החומר נגד לוינסון ,והמשיך
בכך עד שהכין את הדו"ח ב.5849-
מה דחף את ברגנר?
כמו רבים מן האנשים שסבבו את לוינסון ושהוא קידם אותם ,הפך ברגנר ממעריץ נלהב
לשונא .הרקע לשנאה זו ,כמו של שנאת רבים אחרים ללוינסון ,הייתה חוסר הרגישות שגילה
לוינסון לרגשותיהם של האנשים שקידם .בענייני הבנק היה לוינסון נטול רגשות .הוא היה
מקדם כל אדם עד לנקודה שהוא ,לוינסון ,החליט שהיא המקסימום של הפוטנציאל האישי
של האיש .ליותר מכך לא היה מוכן .בנק הפועלים לא סבל מעולם מן העיקרון הפיטרי (עיקרון
האומר שכל מערכת ניהולית נידונה לניוון ולכישלון כי כל אחד מאנשי המנגנון מגיע בשלב זה
או אחר לדרגה הגבוהה מדרגת הכישורים המקסימלית שלו) .ברגנר חלם להיות יו"ר הנהלת
הבנק וכשלוינסון הבהיר לו שהדבר לא בא בחשבון עזב את בנק הפועלים ,עבר לבנק לאומי
והתקבל בזרועות פתוחות על ידי יו"ר מועצת המנהלים של בנק זה ארנסט יפת ,שהצלחתו
המטאורית של לוינסון בפיתוח עסקי הבנק מחוץ לגבולות ישראל הטרידה את מנוחתו.
דו"ח ברגנר נושא את הכותרת הצנועה" :אמפל – התפתחויות ומגמות ."5849 – 5842
הדו"ח מנתח את התפתחות החברה ומגיע למסקנה הבאה" :נקבע מסלול חד סטרי של
הזרמת רווחים לאמפל ,כאשר הדרך בחזרה לישראל על ידי תקבולי דיוידנדות נחסמה .אין
זכר למשמעויות של העברות אלה מבחינת בעלי המניות של בנק הפועלים בפרוספקטים
שפורסמו בשנים האחרונות .נמסרו לתושבי חוץ זכויות קניין בנכסים רבים מידי תושבי
ישראל ללא תמורה נאותה".
בלשון בני אדם משמעות דברים אלה היא שיד אלמונית דואגת להעביר את נכסי בנק
הפועלים מהארץ לחו"ל ,מבעלות עם ישראל לאיזו בעלות זרה.
הדו"ח הזה הגיע לשר האוצר ,שמחה ארליך ,והוא עצמו מסר אותו לעיונו
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של לוינסון .מי מסר את המסמך לארליך לא ידוע .לוינסון האמין שהעיתונאי יאיר קוטלר הוא
שמסר לו את המסמך וזאת אמר לי ערב מותו .אך בשיחה עמי הכחיש זאת קוטלר ואמר כי
הוא קיבל את המסמך מאדם שהעביר את אחד מעותקיו לארליך.
על יחסו של ארליך לדו"ח אמר לי לוינסון" :ארליך התייחס למסמך זה כמסמך השמצה
והגיע למסקנה שאין צורך שיהיה מקום לטפל בו במישור הממשלתי והממלכתי .הוא הבין
היטב כי חברת אמפל מהווה פוטנציאל אדיר לגיוס מטבע חוץ ומשקיעים לישראל כי לטובת
המדינה חשוב מאוד לחסל את העיסוק בעניין הזה כדי לא לפגוע בחברה שלמדינת ישראל
יש עניין בשגשוגה".
נראה שלפני שהחליט להתעלם מן המסמך התייעץ ארליך עם גורמים שונים ,הללו הבהירו
לו כי מעשיו של לוינסון לגיטימיים .המפקח על הבנקים ,עודד מסר ,סיפר לי" :כאשר הובא
לידיעתי כי לוינסון מבצע שורה של פעולות הקשורות בהעברת נכסי בנק הפועלים לאמפל,
בדקתי את הדבר ונתברר לי כי לא נעשו דברים בלתי חוקיים ולמעשה ביצע לוינסון פעולות
שונות שנועדו לשלם פחות מס הכנסה וזהו דבר לגיטימי .כל פעולותיו של לוינסון הן לטובת
הבנק ".גם המפקח על המטבע הזר לשעבר משה סריג לא מצא פסול במעשיו של לוינסון.
לפי אחת מן הגרסאות מסר ארליך עותק של הדו"ח גם לגיורא גזית ,אך אין הוכחות לכך.
עמירם סיון ,לשעבר מנכ"ל משרד האוצר אומר כי ארליך לא התייעץ עימו בעניין המסמך ,אף
כי שמע על קיומו .רק כשהתמנה לאחד מחברי צוות הבדיקה (ועדת סיון-רוטמן) הגיע חומר
זה לידיו" .משיחותיי עם גזית התרשמתי שהנושא אינו זר לו" ,מגלה סיון.
פרט מאלף :ב 31-במאי  5895זמן מה לפני הבחירות לכנסת נפגש קוטלר עם ארליך
שכיהן אז כסגן ראש הממשלה ושר החקלאות .בין היתר שאל קוטלר" :מהי תגובתך לדו"ח
על פעולות אמפל שהוגש לך בהיותך שר האוצר?"
ארליך התחמק מלהשיב ישירות על השאלה אך לבסוף העיר..." :אלה המבקשים לשוב אל
השלטון חייבים קודם כל לפשפש במעשיהם .יש בידי מסמך שעדיין טעון בדיקה שמוסדות
פיננסיים של חברת העובדים העבירו סכומי עתק כהשקעות בחו"ל ללא תמורה וספק רב אם
זה תואם את החוק .אנשים כאלה מבקשים ליטול את השלטון במדינה".
כאשר שאל קוטלר את ארליך מדוע אינו חפץ לעשות שימוש במסמך השיב" :אני שוקל את
העברתו ליועץ המשפטי לממשלה ".ללוינסון ,לעומת זאת ,אמר ארליך שנתיים וחצי קודם
לכן" :מבחינתנו העניין סגור .איני עוסק יותר בנושא הזה".
אחת הסיבות לכך שלוינסון לא ראה את הכתובת על הקיר באותה תקופה נובעת אולי מכך
שהצלחתו בארצות הברית הייתה מעל ומעבר .היה משהו בהשמצה הזו שחצי שעה ביום
הוא עוסק בענייני הבנק ו 58-שעות בעניינים
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אחרים .ענייני הבנק הלכו לו בקלות יחסית ,זה היה התחום שלו בו שחה כדג במים.
התחומים האחרים היוו את הקושי.
מספר יורם רוזנפלד ,מהעובדים הבכירים של אמפל ומנאמני לוינסון עד יום מותו:
" השתתפתי בפגישות שקיים לוינסון עם אישי כספים גדולים מבין יהודי ארצות הברית בעניין
השקעות באמפל .נדהמתי מיראת הכבוד שגילו כלפיו ומן ההערצה שרחשו לו .פגישה כזו
הייתה למשל עם ויקטור קרטק ,מגדולי אנשי העסקים היהודיים בארצות הברית .זה היה
אדם שאנשים רבים שיחרו לפתחו ואילו בפני לוינסון הוא התבטל .הוא ואחרים כינו אותו
"ג'יקובס" והתפעלו מהשילוב של בנקאי מזהיר ,אידיאליסט ,איש שיחה מבריק ואדם הפורט
על פסנתר".
יכולתו של לוינסון להתפנות להרחבת עניני חו"ל של הבנק נבעה בין היתר מן העובדה
שבתקופה המכרעת מילא את מקומו בבנק אדם כאפרים ריינר .לא שלא היו עימותים בין
השניים ,אך ריינר היה בכל זאת אדם כלבבו של לוינסון ואיפשר לו להתפנות לדברים אחרים.
על מערך היחסים ביניהם באותה תקופה מספר אפרים ריינר" :בעקבות פרישתו של
בלומנטל הציע לי יעקב לקבל את ניהול הבנק .הוא הכיר היטב את אופיי וידע שאני אדם
האוהב ניהול עצמאי .היו לי התלבטויות מאחר שהכרתי את יעקב וידעתי את שיטת הניהול
שלו .אבל הייתה לנו שיחה גלויה ,שבה ניסינו להבין אחד את השני .הוא אמר לי באורח
מפורש :אל תחשוב שיהיה לי קל להפקיד בידיך את הבנק .הרבה דברים שתעשה לא ימצאו
חן בעיני .אבל אתה תקבל את ההחלטות .אשמח מאוד אם תתייעץ אתי וארגיש רע מאוד אם
לא תקבל את הצעותיי .אחרי שיחת הבהרה זו הסכמתי לקבל את ניהול הבנק ,והוא התרכז
בפעילות בחו"ל .אבל אחרי זמן קצר החלה שורה של עימותים בינינו .בדרך כלל נהגתי
להתייעץ איתו ,הן בשל הניסיון והידע שלו והן בשל מורכבות הנושאים שבהם עסק הבנק.
אלא שהיו גם מקרים שבהם נהגתי בניגוד לדעתו .התברר לי עד מהרה שלמרות הסיכום
בינינו ,מעוניין יעקב להיות מעורב בכל העניינים העקרוניים ולקבל דיווח שוטף .אני לא
הסכמתי ,וכתוצאה מכך הייתה מתיחות ביחסים שלנו .באחד הימים התקיימה בביתי
התייעצות שבה נטלו חלק מזכיר חברת העובדים (משה בנק ובר) וכמה אישים בכירים בבנק,
ובה הודעתי מפורשות כי לא אוכל להמשיך בצורה זו .אבל אני נתבקשתי להמשיך .כך
נמשכה מערכת היחסים בינינו עד שיעקב חזר לבנק ואני קיבלתי משימות אחרות .למרות
העימותים אני חייב להדגיש כי נשארנו חברים כל העת".
הדברים נסתיימו אחרת כשבא גזית למלא את מקומו של ריינר ,אך על כך עוד יסופר.
המפגש עם ארצות הברית (שבפועל נמשך גם לאחר שכביכול חזר ארצה) גרם ללוינסון
פריחה מחודשת ,דווקא בתקופה שכבר היה לפני סוף הדרך .ניתן לומר שארצות הברית היא
מדינה אשר איפשרה לו לתת ביטוי מושלם לאישיותו .פעם
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התבטא ש"הפעילות הבנקאית בחו"ל משרתת את המטרה הלאומית ,את האידיאולוגיה
הפועלית ואת האינטרס העסקי ".הוא הצביע על כך שלרזרבה הכספית העומדת לרשות
הבנקים הישראליים בחו"ל יש משמעות כלכלית כמו ליתרות מטבע החוץ של המדינה והיקף
רזרבה זה אינו נופל מזו של היתרות שבמרתפי בנק ישראל.
לוינסון לא אהב את אופי החיים האמריקניים ,את התלישות התרבותית ,את הניכור בין
אנשים .אך הוא העריץ את התושייה ,היוזמה והמרץ של האמריקנים וראה בהם דוגמה שעל
ישראל לחקותה .בריאיון ל"ניו יורק טיימס" ,שפורסם ב 51-ביוני  ,5891הוא אמר בין היתר:
"ישראל לא סבלה מעולם מאינפלציה לפני כן כי התפוקה העולה הדביקה את האינפלציה.
הבעיה החלה כשהממשלה הפסיקה לפעול לצמיחה אמיתית .כל עובד בישראל מפעיל
טכנולוגיות בהיקף של כמחצית מאלה שמפעיל פועל אמריקני .אין לנו מספיק כוח אדם כאן
כדי שנוכל להרשות לעצמנו לבזבז על מתודות פרימיטיביות".
לוינסון למד במהירות וביסודיות ,כדרכו ,את כל כללי המשחק האמריקניים .האנגלית
שבפיו הייתה מעולה ,ובמבטא כמעט אמריקני .הוא למד להתלבש כפי שמתלבשים אנשי
עסקים שם ,למד את משחק הכוחות הפנימי בין גופי הממשל השונים ,למד לקשור קשר עם
סנאטורים (שמעמדם הפוליטי ,כנהוג בארצות הברית ,תלוי הרבה באמצעים הכספיים
העומדים לרשותם) .בארצות הברית ,שלא כבישראל ,לא ברח לוינסון מאמצעי התקשורת,
הופיע בריאיונות בעיתונים ברדיו ובטלוויזיה .זה היה חלק מן המשחק והוא שיחק אותו היטב.
ללוינסון היה חלום אמריקני גדול .היום ,לאחר שחלום זה נגנז עם מותו ,עשויים הדברים
להישמע כתכנית מגלומנית .אך רק הבנת החלום הגדול הזה יש בה כדי להסביר מה קרה
סביב אמפל .רבים מאלה שהכירו את לוינסון לא הבינו את עצם יציאתו לארצות הברית
לטיפול בענייני אמפל .הם ראו בכך ירידה לעומת מעמדו של האיש העומד בראש הבנק השני
בגודלו בישראל .הם לא ידעו ולא הבינו את החלום האמריקני של לוינסון .אמפל נועדה
בחלום זה להיות נקודת המשען למהלך שעשוי היה לתת זינוק למשק הישראלי .אמפל בעיני
לוינסון לא הייתה ירידה אלא זינוק לאופקים חדשים ורחבים .כשם שהפך את בנק הפועלים
מצרכנייה קטנה לאחר הבנקים הגדולים בעולם ,כך רצה להפוך את אמפל ,ואת הפוטנציאל
של המשק האמריקני ,ממקור דליל להשקעות ולתרומות לצינור ענק המזרים לארץ משאבים,
מקדם את הצמיחה והופך את ישראל למשק בסטנדרטים אמריקניים.
שמעון טופור שמילא באותה תקופה תפקיד מינהלי בכיר באמפל מספר כי לוינסון מצא
מסילה לליבותיהם של אילי הון יהודיים מהשורה הראשונה ששיחרו לפתחו :הרווי קריגר,
לודוויג ז'סלסון ,מוריס ליברמן ,בובי אברמס ,וולטר מיליארד ,הרי פופקין ,ג'ק בנדהיים ,לארי
ויאנברג ,הרמן שייוין ,אולין סומר ורבים אחרים .הם היו מוכנים להגדיל בזכותו את
השקעותיהם בארץ.
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"האמריקאים המנוסים הללו יודעים להבדיל בין אנשי אמת למזויפים" אמר לי הרווי קריגר,
מראשי אמפל בעת פגישתנו בניו יורק" .לוינסון יכול היה לעקור הרים כאן בארצות הברית.
הוא היה מיזוג מקורי של מנהיג ,איש עסקים ,בנקאי ואיש רוח .מדינת ישראל עמדה בראש
מעייניו".
אוולין סומר ,אשת עסקים המייצגת את ויצ"ו באו"ם אמרה" :ג'ייקוב היה בעל קסם אישי
רב .העוצמה שלו פינתה את מקומה לרגשות במפגשים חברתיים .הוא היה אדם כל כך
מיוחד".
החלום האמריקאי החל להתגשם ,אך היו דרושות עוד שנים רבות של עמל ויזע כדי לממשו
במלוא היקפו .לוינסון יצא להגשים את החלום כשאגפיו פרוצים ,כשבעורף השאיר קץ צרעות,
ועל רקע זה נוצר המתח שלו ,עצבנותו ,פחדיו .הוא הבין שהצלחתו בארצות הברית תגביר
את המוטיבציה לפגוע בו בכל דרך.
הטרגדיה הלוינסונית הלכה והתקרבה באותה תקופה לסופה הבלתי נמנע .וכמו בכל
טרגדיה הייתה לה גם אפיזודה קומית ,הקשורה בעיתונאי יאיר קוטלר ,האיש שבא לניו יורק
כדי לחקור את פרשת אמפל .קוטלר נועד עם לוינסון במסיבת ערב שבת שהתקיימה ב21-
בנובמבר  5848בדירתו של פנחס אלרואי ,מנהל סניף בנק הפועלים בניו יורק.
על הפגישה ביניהם מספר קוטלר" :הוצגתי בפני יעקב לוינסון' .אני מכיר אותו' חתך לוינסון
בתשובה קצרה' .אני עוקב ב"מעריב" אחרי מברקיך מניו יורק' .עליתי על הגל .מיהרתי לבקש
שיחה-ריאיון .במקום תשובה תפס בחוזקה בידי ובדש מעילי ,משך אותי אליו לעיני עשרות
אורחים שסבבו אותנו והחל צועק ' :איך אתה מעז לכתוב עלי כי אני רוצה להיות שר האוצר
וגם ראש הממשלה? זה שקר מוחלט ,אתה מזיק לי מאוד' .לוינסון משך אותי בכוח לעבר
שולחן עמוס מטעמים .הוא לפת בעוצמה את ידי תוך שהוא שולף בידו הפנויה עט מכיס
פנימי של מקטורנו .הוא הגיש לי את העט וציווה' :תכחיש מיד כאן ועכשיו את כל מה שכתבת
עלי ב"מעריב"' .האורחים שהיו עדים לתקרית האלימה נדהמו ...הוא חזר ללפות את ידי,
להחזיק בבגדיי .ביקשתי ממנו שירפה מאלימותו .הוא לא הקשיב לי .הוא נראה נבוך ,תוהה
ובוהה .הורדתי את ידו מבגדיי ומידי בחוזקה וגררתי אותו לפרוזדור הסמוך .אחר דחפתי
אותו לעבר דלת הכניסה לדירה .אמרתי לו כי אם בדעתו לערוך הצגות ,או להתקוטט איתי,
טוב יעשה אם יסכים לרדת אתי לסנטרל פארק שמעבר לרחוב .שם ,אמרתי לו בתקיפות,
הוא יוכל לנסות את כוחו האמיתי .לוינסון המשיך לדחוף אותי .החזרתי לו דחיפה .הוא נתקל
במתלה בגדים ענקי ,עמוס לעייפה במעילי חורף כבדים של האורחים ,והמתלה קרס ונפל.
עתה הרפה ממני .הוא התאושש ,חזר לעצמו ופלט" :לא התכוונתי לשום שבר'".
לאורחים אחרים באותה מסיבה יש גרסה שונה במקצת.
דוד רוטלוי ,הציר הכלכלי בניו יורק" :לא ראיתי שיעקב חונק את קוטלר; או
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נוהג כלפיו בברוטליות .לאחר המסיבה התקשר אלי יעקב כדי לברר אם התנהגותו הייתה
כשורה נוכח תגובתו התוקפנית של קוטלר".
איתן רף" :לקוטלר אירע דבר טרגי-קומי .הוא לא הכיר צד אחד ביעקב .יעקב נוהג היה בעת
שיחה לוהטת לטלטל את בן שיחו או להחזיק בעניבתו .קוטלר פירש זאת כניסיון לחנוק אותו
או לתקוף אותו ומאז הפך להיות אויבו בנפש ,על כל המשתמע מכך".
בטרגדיה גם אפיזודה טרגי-קומית היא חלק מן הטרגדיה .לא קוטלר היה נתון בסכנת חנק.
תחושת המחנק של לוינסון מאז הלכה וגברה ,תחילה באורח תת הכרתי ועד שעברה להכרה
והסתיימה במסקנה של "תם כוחי".

פרק שלושים

המפלגה
"חוג בית ברל לא היה בשבילי מנוף לקידום פוליטי ,או מכשיר
לעשיית חשבונות .המטרה הייתה להחזיר את העטרה ליושנה.
אינני יודע אם אני בנוי לחיים פוליטיים של עסקן .אני לא יכול
להתחנף לאנשים ,להתרפס בפניהם או לבקשם לתמוך בי .אני
בנוי אחרת".

(יעקב לוינסון)4584 ,
חוג בית ברל הוא אפיזודה חולפת בתולדות מפלגת העבודה .בהיסטוריה האישית של יעקב
לוינסון מהווה החוג הזה פרק חשוב ,השופך אור על אישיותו ועל מניעיו.
התארגנותו של החוג ,במחצית השנייה של שנת  ,5891נעשתה על רקע הייאוש שפקד
חלקים רחבים של המערך בגלל אובדן השלטון ,והאכזבה הקשה מן המנהיגות של התנועה.
לאחר שלוש שנות שלטון ליכוד ,שנראה היה כי הוא הולך ומתבסס ,בוססה מנהיגות מפלגת
העבודה בבוץ מתמיד של מאבקים אישיים .מאז המפלה של  5844לא היו חילופי משמרות
במנהיגות והצמרת הישנה המשיכה במאבקי כוח בין מחנות ,קבוצות ותת קבוצות – מחנה
פרס מול מחנה אלון ולאחר מות אלון ,מחנה פרס מול מחנה רבין; מחוז תל אביב מול מחוז
חיפה וירושלים; המושבים מול הקיבוצים; היונים מול הניצים .סופרמרקט של רעיונות ,בליל
של כוחות ,שכל אחד מושך לכיוון אחר.
ואז הוקם חוג בית ברל ,שנועד לדברי אחת היוזמות המרכזיות שלו ,ח"כ נאוה ארד ,להיות
"הבשורה הגדולה של המפלגה וראשית התהליך של חילוף המשמרות" .החוג לא הכריז על
עצמו רשמית כ"חוג" ,הייתה רק התכנסות בבית
251
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ברל ,אך לפי הרכב משתתפיה היה ברור לכל הגורמים האחרים במפלגה שהולכת ומתגבשת
כאן קבוצת כוח רצינית.
שני האישים הבולטים בהתכנסות ,שנתנו לה את המשקל הפוליטי ,היו מוסה חריף ויעקב
לוינסון (שחזר אז להיות יו"ר מועצת המנהלים של בנק הפועלים ומילא גם את תפקיד יו"ר
ההנהלה .אפרים ריינר עבר לטפל בעסקים הבינלאומיים של הבנק) .משתתפי הכנס נבחרו
בקפידה ונראה שמי שהכין את הרשימה הכיר היטב את משחק הכוחות במפלגה .היו שם
רוב ראשי המשק ההסתדרותי (אפרים ריינר ,נפתלי בלומנטל ,שרגא רוטמן) ראשי התנועה
הקיבוצית (דני רוזוליו ,אברהם כץ עוז ,יעקב צור); שלושה מראשי מחוז חיפה (משה שחל,
אורי אגמי ,שבח וייס); כמה מראשי מחוז ירושלים (עוזי ברעם ,יעקב גיל ,יחיאל לקט ,עמירם
סיון); כמה מראשי ההסתדרות ,ובראשם ישראל קיסר שהיה אז יו"ר האיגוד המקצועי
ובפוטנציה הטוען לכתר המזכ"לות .כן השתתפו בהתכנסות שורה של אישים שבלטו בזכות
עצמם ,בלי התייחסות לקבוצה זו או אחרת :מזכ"ל נעמ"ת ,נאוה ארד; עורכת "דבר" ,חנה
זמר; פרופ' שלמה אבינרי ועוד.
לא היה מכנה משותף אידיאולוגי בולט למשתתפי ההתכנסות ,אם כי ניתן לומר על
משתתפיו שרובם יונים בגוון זה או אחר .המכנה המשותף האמיתי היה הרצון לחולל שינוי
בתנועה וההרגשה ש"נמאס כבר" .היטיב לבטא זאת לוינסון שאמר כי מה שדרוש למפלגה
הוא "סידור עבודה" ,מונח הלקוח מן העגה הקיבוצית ,כשהכוונה היא שתהיה חלוקת
תפקידים ,כשכל אדם מקבל את התפקיד המתאים לו .מעבר למכנה משותף זה לא הייתה
תמימות דעים ,לא לגבי הדרך שבה יש ללכת ,לא לגבי המטרות שיש להשיג .מוסה חריף
ויעקב לוינסון פעלו באמונה אמיתית ,אולי תמימה ,שבאמת "יש להחזיר עטרה ליושנה".
אחרים שהצטרפו לחוג ראו אותו כתחנת ביניים להשגת עמדת מיקוח טובה יותר לעצמם
במאבק הכוחות במפלגה.
על מניעיו של לוינסון ניתן ללמוד מעדותה של ח"כ נאוה ארד ,שהייתה קרובה אליו מאוד,
הן אישית והן אידיאולוגית.
מספרת נאוה ארד" :היו לי איתו אז שיחות רבות .בין השאר אמר לי כי אם אנו רוצים לחזור
לשלטון עלינו לארגן את המפלגה מחדש ,מן המסד עד הטפחות ,ללא זניחת הצד
האידיאולוגי .הוא ניגש לכל דבר ביסודיות וברצינות ,וכך גם ראה את פעילותו בחוג בית ברל.
הייתי משוכנעת שיש בו פוטנציאל להיות ראש ממשלה ,אם כי דרוש לו זמן כדי לעבור
במסלול המכשולים הפוליטי ,כולל השלב של כהונת שר בממשלה .אמרתי לו כי אם הוא
רוצה לתפוס מקום מרכזי בחיים הפוליטיים עליו להפשיל שרוולים ,להופיע בסניפים ולחשוף
את עצמו .אינני מקבלת את הטענה שהוא לא התכוון כלל להיות שר האוצר .בשיחות שהיו
לנו הרבינו לדבר על הצורך בבשורה של חקיקה חברתית סוציאלית ,שתעמיד את האדם
במרכז העשייה הכלכלית .הוא גילה
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רגישות עצומה לנושאים אלה .האמנתי אז כי הוא האדם היחיד שמסוגל לנווט את התנועה
ואת המדינה ,לנהל עימותים ולשחוט פרות קדושות ,אך תוך שמירת העקרונות האמיתיים
של תנועת העבודה .אני מאמינה שלולא היו נעשות כמה שגיאות ,חוג בית ברל היה הופך
אבן פינה לחילופי משמרות במפלגה .אך בקבוצה דבקה סטיגמה כאילו היא קבוצה כוחנית,
שכל מעיניה בהשתלטות על המפלגה .ייתכן שבעוכריו של לוינסון הייתה גם העובדה
שהתבטאויותיו בנושאי חוץ בפגישות הסגורות הציגו אותו כיונה צחורה וחלק מאנשי החוג,
בעיקר אנשי אחדות העבודה ,לא קיבלו את עמדותיו".
אין ספק שאותה תקופה – שראשיתה בפעילות בבית ברל ,שיאה בהופעה בוועידת
המפלגה בראשית  5895וסופה בהיעלמות טוטאלית מן הבמה הפוליטית – הייתה תקופה
של עדנה ללוינסון .עדנה רעיונית-רוחנית ,עדנה של פעילות ארגונית ,וגם עדנה של חשיפה
עצמית בציבור .אך זו גם הייתה תקופה של "הציץ ונפגע" .הוא נכווה מן ההיחשפות ,מן
הכניסה לבוץ הפוליטי ,מן התהפוכות של בני ברית ההופכים לאויבים.
נראה שהגורם הראשי שהניע את לוינסון אז ,ואשר היה כאש בוערת בעצמותיו ,היה
החשש שלו מפני מה ששלטון הליכוד עשוי להמיט על המדינה .בתקופה זו ,וזמן מה לפניה,
הוא הרבה יחסית להופיע בציבור .בעיקר הופיע בקיבוצים ,שם חש בנוח ,אך היו לו גם
הופעות לא מעטות במסגרות עירוניות .הוא הרבה להתריע על סכנותיה החברתיות של
האינפלציה (הסכנות החברתיות ,כך אמר ,חמורות מן הסכנות הכלכליות) ,על הירידה
בצמיחה ,על הצורך בשידוד מערכות כלכלי וחברתי .הוא העלה על נס את הקיבוץ כ"מודל
לאומי" לפתרון בעיותיה הכלכליות של ישראל ,בכך שהשכיל להעמיד מקסימום של טכנולוגיה
מול כל זוג ידיים עובדות .הוא חזה עתיד קשה למשק הישראלי ,אם לא יינקטו הצעדים
המתבקשים ,והביע חרדה לגבי דמותה החברתית של המדינה נוכח הסתמכותה כל ידיים
עובדות מן השטחים .באותה תקופה גם הרבה להתבטא בכתב ,בעיקר ב"מגוון" ,כתב העת
האידיאולוגי של תנועת העבודה ,ומאמריו זכו להדים רבים( .עורך "מגוון" ,נתן רענן ,סיפר לי:
"כשהחל לפעול חוג בית ברל הצעתי ללוינסון לכתוב לנו .תוך זמן קצר שלח מאמר כתוב
בצורה מבריקה ,שהעיד על כושר ביטוי בלתי רגיל .הגיליון נחטף ממש והיה צורך להוציא
מהדורה שנייה").
העיתונאי טדי פרויס ערך ניתוח קצר של מאמריו:
"מי שיקרא ב"מגוון" את סדרת המאמרים מאת יעקב לוינסון ,יחשוב שהכותב הוא מרצה
לפילוסופיה ,מורה או בעל דיסציפלינה אחרת במדעי הרוח .שהכותב הוא כלכלן ,ועוד כלכלן
פיננסי ,יהיה הניחוש האחרון של הקורא .איזה בנקאי יכתוב סקירות הנושאות את השמות
"הממד הרוחני של קיום מדיני"" ,טמיעה בתנאי שלום" ו"התמודדות רוחנית-תרבותית"? על
אף התדירות המרגיזה של ביטויים כמו "מאמץ אדיר" "כאב חסר תקדים" "כישלון
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עד כדי תדהמה" והרבה "עצום"ים ו"כביר"ים ,חודר הכתוב אל מתחת לעור של הקורא הודות
לבהירות המחשבה ,ההיגיון והנימה ,שהיא ערכית ובכל זאת אינה פרזיולוגית.
לוינסון שם במאמריו את הדגש לא על הייצור ,הפדיון והתפוקה אלא על המצברים
האידיאיים ,שבהתרוקנותם הוא רואה את הסכנה העיקרית למדינה ולציונות .בניגוד לחוסן
הרוחני שלהם ,סבלו הציונים הראשונים מאביונות כלכלית ומחוסר ניסיון צבאי ,אך הם
העניקו עדיפות למעש ,כדי שהיהודים ייהפכו לעם "נורמלי" .ההצלחה הייתה מלאה ,אולם
הדגשת המעשה והחתירה לנורמליזציה השאירו ,למרבה הפרדוקס ,את הערכים ואת החוסן
הרוחני מאחור .התפתחות זו מנוגדת לשאיפות של הרצל ואבות הסוציאליזם הציוני ,שיצירת
חברה ערכית הייתה חשובה בעיניהם לא פחות מהישגים כלכליים ומיצירת "יש" .בגלל
התרופפות הרוח מאשים העם את ההנהגה בכל ,תובע ממנה מעשים והצלחות ורואה את
עצמו כשותף פסיבי ואת ההנהגה כקבלן להצלחות .לוינסון מצטט בחרדה משאלה של פרופ'
ישראלי ,שהישראלים "יהיו כמו היהודים בניו יורק" ,שפירושה למעשה הוא ניהול טכנולוגי
יהודי ועבודת כפיים ערבית.
מאמר זה נכתב ערב חתימת הסכם השלום עם מצרים .לוינסון הביע חשש ,שהדלדול
התרבותי יביא אותנו לאימוץ אלמנטים מתרבות הסביבה ,שאינה בהכרח נחותה משלנו ,אך
אינה שלנו .כדי לקדם את פני הסכנה הזאת עלינו לבחון מחדש את החינוך היסודי והעל
יסודי ,לאו דווקא הגבוה ,ואת מעמד המורה ושכרו (בשורה מוקדמת לדו"ח ועדת עציוני) .בגל
הרדידות המחשבתית – כתב לוינסון – מחפשים רבים במפלגות לא את ה"מה"
(אידיאולוגיה) אלא את ה"מי" (המנהיג ,קבלן ההצלחות) .כדי לבחור במנהיג צריך לחשוב
פחות מאשר כדי לאמץ רעיון .כאן מופיע המרכיב הכלכלי היחיד במסה הערכית :אינפלציה
היא לא רק נזק כלכלי ,היא גם גורמת להידרדרות מוסרית .שטר הכסף מבטא התחייבות של
המדינה כלפי בעליו ,לכן שחיקת ערכו שווה לשחיקת ערכה של התחייבות .את מאמרו מסכם
לוינסון באיזכור המימרה המיושמת בבריטניה ,שצדק חייב לא רק להיעשות אלא גם
להיראות ,ומציין שאצלנו המגמה הפוכה ושהגיע הזמן "לרכז את המאמץ בכך שצדק ייעשה
ולחדול מהמאמץ הבלעדי לדאוג לכך שייראה" .כדי לכתוב דברים כאלה לא די בידע כלכלי
ובכישרון פיננסי .דרוש יותר".
בצד חרדתו לגורל המדינה חרד לוינסון מן ההשלכות שתהיינה לשלטון הליכוד על משק
העובדים .בתקופת כהונתו של ארליך הצליח לוינסון לבלום כל פעולה נגד משק העובדים,
תודות לקשריו ההדוקים עם ארליך .כניסתו של הורביץ לתפקיד (בנובמבר  ,)5848שינתה
את המצב מן הקצה אל הקצה .בדיוק באותה תקופה פג תוקף ההסדר של "התכנית
הכספית" ,שהעמיד לרשות המשק ההסתדרותי ,דרך בנק הפועלים ,את החלק הארי של
כספי קרנות הפנסיה
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למיניהן( .ההסדר הוארך בפעם האחרונה בתקופת רבינוביץ ,ב ,5841-לחמש שנים) .הורביץ
בדק את העניין והחליט לשים קץ להסדר ובכך סתם את צינור החמצן של המשק
ההסתדרותי ושל בנק הפועלים גם יחד.
על החלטתו זו סיפר לי הורביץ" :בתקופת כהונתי כשר האוצר עשיתי הכול כדי שאף אחד
מן הסקטורים לא יועדף .גם לא אנשי תנועת המושבים ,שאחי (עמוס הדר) הוא מזכירה.
כשבאו אלי אנשי התנועה לבכות על מצבם אמרתי להם :יש בחדר האמבטיה שלי מגבת כדי
לספוג את הדמעות .כשהסתיים החוזה של התכנית הכספית עם משק העובדים והתבקשתי
להאריך את תוקפו בדקתי את העניין ומצאתי שהוא מעניק יתרון גדול לבנק הפועלים על פני
הבנקים האחרים .החלטתי להשהות את החתימה ומיד הופעלו עלי לחצים מכיוונים שונים.
אישים מההסתדרות ,ממפלגת העבודה ומעולם הכלכלה אמרו לי' :למה לך להיות השייגעץ?
הרי אתה יוצא תנועת העבודה .לוינסון עצמו בא אלי לפגישה בוושינגטון ,שם הייתי בשליחות
ממלכתית וביקש ממני תשובה אם אני מוכן להאריך את התכנית .אמרתי לו' :תן לי כמה ימים
לבדוק' .כשאמרתי לו דברים אלה ידעתי היטב שלא אחתום ,אך בכל זאת רציתי לעשות
בדיקה לעומק .הוא אמר לי' :אני רוצה תשובה מיידית' .אמרתי לו' :אם כן ,התשובה שלילית.
איני יכול לעשות זאת לבנק לאומי ודיסקונט' .באותה תקופה איימו שני הבנקים הללו שאם
אחתום על המשך ההסדר עם בנק הפועלים הם יפנו לבג"ץ .לוינסון קיבל זאת קשה מאוד".
זה היה אפוא הרקע להחלטתו של לוינסון להירתם להקמת חוג בית ברל .לפעילות בית
ברל קדמה פעילות אחרת הקשורה בה – הקמת התנועה הקיבוצית המאוחדת (התק"ם).
בהקמת התק"ם חברו יחד שני גורמים פוליטיים – מן הצד האחד יגאל אלון שרצה באיחוד
בתקווה שזה ייתן לו כוח פוליטי ,ארגוני וציבורי .ומן הצד השני מוסה חריף ויעקב לוינסון,
שהייתה להם אמונה נאיבית בסגולותיו של הקיבוץ כמכשיר לשינוי פני החברה הישראלית.
הם האמינו כי לקיבוץ המאוחד ,שהיסטורית היה בעל אופי ניצי מובהק ,קמה מנהיגות חדשה
ומתונה ,שתאפשר בסיס אידיאולוגי משותף בנוסח מפא"י המתונה ההיסטורית .בין
המנהיגים החדשים של הקיבוץ המאוחד שבהם תלו חריף ולוינסון תקוות היו יעקב צור
מנתיב הל"ה ודני רוזוליו מכברי.
השלב הבא לאחר התק"ם היה הקמת חוג בית ברל .לוינסון וחריף האמינו כי צירוף התק"ם
לקבוצה מרכזית של אישים הפעילים בחברת העובדים ואישים הנמנים עם החוגים היוניים
של מפלגת העבודה יהוו תשתית לגוף פוליטי שיתפוס מקום מרכזי במפלגה ,יחזיר לה את
צביונה המתון שהיה לה לפני עליית השלישייה הניצית גולדה-דיין-גלילי ,ויכתיב לתנועה את
מנהיגותה.
ישראל קיסר ,אז יו"ר האגף לאיגוד מקצועי ,עורר עניין רב במפגש השני של החוג בשעה
שהכריז" :בגלל כישלונה של הממשלה בראשות הליכוד יש חשש כי המפלגה החלה לעסוק
בבניינה ובדרכה ,ובמקום לשקם את הסניפים היא
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משקמת את ראשיה .אין זה מקרה כי יש פחד ורעד כי כל התכנסות היא נגד מישהו ,כאילו זו
התארגנות נגד המפלגה ,אישיה וראשיה ."...כיום אומר קיסר ,שנבחר בינתיים למזכ"ל
ההסתדרות" :האמנתי בחוג ובדרכו .באותה תקופה החלה להירקם ידידות בין יעקב לביני
שנמשכה עד ליום מותו .ראיתי בו מנהיג ואיש תנועת העבודה בכל רמ"ח איבריו."...
דני רוזוליו ,כיום מזכיר חברת העובדים ולשעבר ח"כ ומרצה למדעי המדינה וסוציולוגיה
במוסד חינוכי של התנועה הקיבוצית ,מסביר" :הקמת חוג בית ברל הייתה נקודת ציון
במפלגת העבודה בשל סמיכות המועדים להקמת התק"מ .אני לא ראיתי את עצמי פעיל בחוג
זה ולא אהבתי את הפגישות הסגורות שנשאו אופי קונספירטיבי ,ואף אמרתי זאת למוסה.
דעתי העקרונית הייתה שחוג בית ברל לא צריך להיות גורם פעיל במאבק על מנהיגות
המפלגה אלא להתרכז בנושאים אידיאולוגיים .התרשמתי שמוסה ויעקב חשבו אחרת .לא
הייתה לי שפה משותפת איתם בנושאים מדיניים והיה צורך ללבן דברים במקום לעסוק
בפעילות ארגונית".
רוזוליו טוען כיום שעם חריף הייתה לו שפה משותפת יותר מאשר עם לוינסון ,שלמעשה
היה לדבריו אדם סגור ומופנם ולא נטה להתיידד בקלות .ניתן לומר שהיעדר כימיה ביניהם
וחוסר ההערכה מצד לוינסון כלפי רוזוליו וכישוריו הארגוניים – גרמו לכך שלא הייתה ביניהם
הידברות קרובה מעולם .היו לכך ,ללא ספק ,השלכות בשנת חייו האחרונה של לוינסון שבה
שיחק רוזוליו את אחד התפקידים המרכזיים ,כפי שיפורט בפרקים הבאים.
יעקב צור ,כיום שר הקליטה ,אינו מסתיר אף הוא את אכזבתו" :פעילותי בחוג בית ברל לא
הייתה מטעם התק"מ .התנועה הקיבוצית הייתה מעורבת בנושא המפלגה כגוף אוטונומי
בפני עצמו וכאן הייתה התחברות עם גורמים שונים .יש לי הרושם שהחוג הוקם כדי ללכת
בגדולות על כל הקופה של הנהגת המפלגה במקום לפעול בדרכים אחרות .שמתי לב לכך
שלחלק מהפגישות הסגורות לא הוזמנתי .לא ידעתי אם לייחס זאת לאמון מוגבל כלפי ,או
לעובדת השתייכותי לקיבוץ המאוחד .היחסים שלי עם לוינסון באותה תקופה היו מורכבים.
אף פעם לא היינו חברים אישיים קרובים .אני סבור שפירוקו של חוג בית ברל היה סוף הדרך
הפוליטית של לוינסון ופגיעה קשה במעמדו של מוסה חריף".
אך זמן קצר לאחר הקמת חוג בית ברל פרצו חילוקי הדעות החוצה .כמעט כל קבוצה
ממשתתפי החוג משכה לכיוון אחר .יגאל אלון ויעקב צור ראו בחוג מכשיר לקידום תכנית אלון
והאנשים הקשורים בה ,חריף ולוינסון ראו את העניינים אחרת .הכביסה המלוכלכת פרצה
החוצה בכתבות מכוערות בעיתונים .מותו של יגאל אלון שינה את המפה הפוליטית .מחנה
אלון לא היה קיים עוד ,והשאלה הייתה למי יתנו מרכיביו את כוחם – למחנה פרס או למחנה
רבין .חוג בית ברל אמור היה להיות כוח ,במקום זאת גבר פיצולו.
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זמן מה חיו חריף ולוינסון באשליה שיצליחו להפוך את חוג בית ברל לכוח שימנע
התמודדות בין פרס לבין רבין ,יכריע בעד פרס ,אך יחזיק אותו שבוי בידיהם כעושה דברם.
היו שהשוו אז את חוג בית ברל למה שהיה פעם ה"גוש" התל אביבי ,שהמליך מלכים וכפה
את דעתו אפילו על בן גוריון הגדול( .דיברו אז על כך ששמעון פרס יהיה ה"מוחמד נאגיב" של
ישראל ואילו יעקב לוינסון יהיה "ג'מאל עבדול נאצר" .הכוונה הייתה שהחוג יחזיק בפרס
כבשלט ,כמו שהמהפכנים המצריים השתמשו בנאגיב ,בשעה שהמנהיג האמיתי ,נאצר ,היה
מאחורי הקלעים) .בהתייעצויות פנימיות וסגורות דובר על כך שלא ירחק היום ולוינסון יהיה
ראש הממשלה ומוסה חריף סגנו.
אך עד מהרה התגלו הבקיעים במבנה הרופף של "בית ברל" .לכלל עמדת כוח לא הגיע,
בגלל ניגוד האינטרסים בין מרכיביו .מאידך ,הצליח להקים עליו שורה של יריבים שראו בו
מתחרה  .קבוצה גדולה של פעילים שנשארו בחוץ ,ובראשם אליהו שפייזר ,דב בן מאיר ,גד
יעקובי ,פרופ' דוד ליבאי ,אהרון הראל ,מאשה לובלסקי ,רפי אדרי ואחרים הקימו חוג
מתחרה לבית ברל ,שקרא לעצמו "יחדיו" .מה היו מטרותיו האידיאולוגיות של החוג לא
הובהר מעולם ,אך מטרותיו הפוליטיות היו ברורות – לשים רגל לאנשי בית ברל ולהשיג
לחבריו ,שחשו עצמם מקופחים ,עמדות כוח .כדי "לקנטר" את לוינסון הועלה שמו של מנכ"ל
'כור' נפתלי בלומנטל כמועמד לתפקיד שר האוצר לקראת הבחירות הקרובות.
חוג בית ברל הקים לעצמו שורה של אויבים מכל הצדדים .ירוחם משל ,שראה זה מכבר
בלוינסון אויב ,לחם בחוג גם כדי לקצץ בכנפיו של ישראל קיסר ,המתחרה שלו על המזכ"לות,
אשר הזדהה עם חוג בית ברל .אך בעיקר הקים נגדו החוג את שמעון פרס ,שלא היה מוכן
לראות את עצמו כ"מוחמד נאגיב" והוא עשה מאמצים רבים לטרפד את החוג .הדברים הגיעו
לשיאם בישיבת לשכת מפלגת העבודה ,בה היה אז לוינסון חבר ,ואשר בישיבתה יצא ח"כ
יוסי שריד בהתקפה חריפה על חוג בית ברל ועל יעקב לוינסון.
על אותה ישיבה מספר יוסי שריד" :לוינסון היה במשך שנים בבחינת קדוש במפלגה.
חששו לגעת בו ,והיו כאלה שראו בו את התקווה שלנו בתחום הכלכלי .כשהוקם בית ברל לא
נפגעתי מכך .מה זה משנה – עוד חוג ,פחות חוג .אלא שאנשי החוג הזה עטו משום מה
מעטה של סוציאליסטים ייחודיים .באותה עת התקיימה ישיבה של לשכת המפלגה כדי לדון
בנושא הזה .שהדי במרומים שלא הייתה לי כל כוונה להשתתף בדיון ,אך כאשר ראיתי את
לוינסון שהופיע בישיבת הלשכה (זה היה זמן קצר אחרי שצורף ללשכה) החלטתי לבקש את
רשות הדיבור .לא נדברתי מראש עם שמעון פרס בעניין ,אבל כיו"ר הישיבה שהכיר אותי
ואת מה שאני מסוגל להגיד הוא נקט צעד ערמומי ונתן לי את רשות הדיבור .פתחתי
במתקפה על ראשי החוג ובעיקר על לוינסון וחריף בשל טענתם כי בחוג זה יש "מותר
סוציאליסטי" .שאלתי ,בין היתר ,במה
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בנק הפועלים יותר סוציאליסטי מהבנקים האחרים .הוספתי כי משתתפי הכנס הם אנשים
שיש להם כלי ביצוע ,הם לא בגדר מעלי רעיונות ,ורצוני לדעת האם לוינסון סוציאליסט גדול
ממני .נראה שפגעתי בציפור נפשו ,הוא מלמל משהו ,היה חיוור ,ידיו רעדו והוא קם והכריז
שהוא איננו עומד בראש ההתארגנות של "בית ברל" .נראה שזו הייתה נקודת השבר שלו
במפלגה ,כאשר נמנע למעשה מלקחת על עצמו אחריות על מה שעשה .הדברים שאמר הכו
בתדהמה את הנוכחים .יותר לוינסון לא בא ללשכה".
מסתבר שיש גם גרסה אחרת שהשתקפה בעיתונות .בהתאם לכך לוינסון לא נשאר חייב
לשריד והשיב לו כך ..." :אינני יודע שהחוג הזה מתיימר להיות המותר הסוציאליסטי .לא היה
בכנס שנערך בבית ברל מנהל אחד או שני מנהלים ולא הייתה קבוצת לוינסון-חריף .היו
שהזהירו את המוזמנים לכנס שלא לבוא וזה התבצע במאות טלפונים ,היה שימוש בשמות
של מנהיגים שאמרו שיבולע למתכנסים .לא במפגש הראשון ולא במפגש השני היה קשר של
קושרים .לא שמעתי על שום התמודדות אישית ,צבירת כוח או הקמת סיעה .אני לא בעד
סיעה .המטרה של כל העניין הזה היה בסך הכול הקמת חוג רעיוני .אני מציע לרדת מהסוס
של המלחמה הזאת .אף אחד לא התכוון להלחם באף אחד."...
אבל גם מתוך גרסה זו נראית נסיגה פומבית ממטרותיו העיקריות של החוג ,שהיו נהירות
לראשי המפלגה ופעיליה.
ח"כ עדי אמוראי ,שנכח באותה ישיבת לשכה ,טוען שהוא זוכר עד היום היטב את דבריו
של שריד .הוא אומר שלא ראה סימנים לכך שפרס הוא שדחף את שריד לתקוף את לוינסון,
אך עצם העובדה שהוא נתן לו את רשות הדיבור איפשרה את ההתקפה הזו.
כישלונו של חוג בית ברל אמר דרשני .היו בו אנשים ,רובם צעירים בשנות הארבעים
לחייהם ,שריכזו עוצמה ארגונית וכישורים אישיים יוצאי דופן" .המטרה" ,אומר עוזי ברעם ,מן
האישים המרכזיים של החוג" ,הייתה ליצור מוקד של כוח שישלב את עקרונות התנועה עם
כושר ביצוע".
ומי כלוינסון האיש שבאישיותו גנוזים הן עקרונות אידיאיים והן כושר ביצוע? על כושרו
הביצועי של לוינסון מספר ברעם" :זה היה כושר מדהים .הייתי אפילו אומר חייתי .פתאום
אתה רואה גוש פלדה עם עוצמה ,עם ראייה קדימה ועם הזדהות חסרת פשרות עם עקרונות
התנועה".
לוינסון היה מוקד הכוח של חוג בית ברל והוא היה גם נקודת החולשה שלו ,שהייתה בין
הגורמים העיקריים לנפילת החוג .מוקי צור ,אחד מאנשי הרוח המובהקים של התנועה
הקיבוצית ,אומר בדברי הספד שכתב על לוינסון" :הייתי בכנס בית ברל .זה היה הכנס של
יום הקופים ,בו ניבאו את ניצחונם של השניים .של מוסה ושלו .לי היה זה יום עצוב .ראיתי
את הרומנטיקה והכיפתור .את הכוח הרב אך גם את היותו מערכת סגורה ,מונוליתית .בלא
אחוות מאמינים,
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ללא היכולת להתרומם מעל ליום קטנות .וכל זה יחד עם הרצון הטוב של רבים ,עם האנרגיה
הכבירה שנשבה ממוסה ומיענק'לה גם יחד .יהיו אנשים שעד סוף ימיהם לא יוכלו לסלוח על
החמצת הרגע .על אי היכולת לבצע את מה שהיה נדרש .יהיו גם כאלה שיחושו שעצרו סופה
במהלכה".
לוינסון היה איש הפלדה ,איש האנרגיה הכבירה ,איש היצרים החיתיים ,אך כפי שהוא
עצמו היטיב להסביר :הוא לא היה בנוי למאבק הפוליטי ,לפשרותיו ,לתהפוכותיו ,לנבזויותיו
הקטנות והגדולות .עוזי ברעם מספר כי באחת הפגישות שהתקיימה ב 5841-דיבר לוינסון
בזכות הקמתה של מדינה פלסטינית נפרדת .מדינה זו ,כך אמר ,ממילא תקום ,אם נרצה ואם
לא נרצה .בחדר השתררה תדהמה .לא כולם היו יונים .היו גם ניצים מובהקים ,כמו דני
רוזוליו ,ואילו לוינסון ,כאילו חי בעולם אחר ,מדבר על נושא שיש קונצנזוס לאומי לא לדבר
עליו .כך לא מנהלים פוליטיקה .כך לא יכול לדבר אדם הרוצה להיות מנהיג.
ועוד סיפור בפיו של עוזי ברעם" .בתחילת דצמבר  5891הלכנו לפרס לדבר על לוינסון
כמועמד לתפקיד (שר האוצר) .לוינסון השתתף בפגישה .באמצע קם פתאום ,עבר לחדר
השני והתחיל לנגן בפסנתר .פרס היה המום .מה הוא רוצה ,הוא שאל .שאלתי את לוינסון
מה קרה? הוא השיב באדישות :שום דבר לא ייצא ממילא מהפגישה.
בדיעבד הוא צדק .אבל התנהגותו הדהימה אותנו".
כך לא נוהג פוליטיקאי .כך נוהג ,אולי ,מדריך של תנועת נוער.
היו שהשוו את יעקב לוינסון להווארד יוז ,המיליארדר האמריקני התימהוני ששנים רבות
הסתגר מעין הציבור ,ושגאוניותו הפיננסית העבירה אותו על דעתו .היו שראו בלוינסון אדם
נאיבי ,לפחות בתחום הפוליטי ,שלא חרג מעולם מתחום המדריך בתנועה .אין ספק
שבלוינסון היו גם היו שני היסודות הללו .שניהם לא הכשירו אותו להיות מנהיג פוליטי .שניהם
היו נקודת החוזק שלו וגם נקודת החולשה.
לאחר המוות כתב מוקי צור" :ולנו ,שהיינו בצידה של הסופה ,שראינו את פרפר הלילה
במעופו לקראת המטרה והוא מוכן לעמוד בתלאות ,להתגבר על רוחות ואנשים ולהקשיב רק
לאותות המכוונים ולא להאזין לקול השני ,המסיח את הדעת מן המרוץ ,לקול המתאבל על
שבר האדם ומגבלותיו וראינו אותו גם בידיעתו הפנימית שאך לא יגיע אל התכלית ,כשהוא
מתקפל בכאב ומוכן להסתער על עצמו .אנחנו לא נשכח את שעשה בדרך ,את המפעלים,
את הייסורים ,את הכאב".

פרק שלושים ואחד

העכבר ששאג
"אריה עזב את היער ומינה תחתיו עכבר למשול על היער .אמרו
ידידיו הטובים :מדוע מכל החיות רבות הניסיון ,בעלות השיניים
החדות ועזות הרוח ,בחרת דווקא בו ,בעכבר? חייך האריה ,פער
את לועו כאומר" :הן כוחי במותני ,שיני מחודדות לתלפיות ,ומי
כמוני יודע מה דרוש לממלכת היער?"

(ח"כ עוזי ברעם" ,אלגוריה מן הג'ונגל" ,פורסם ב"דבר",
כמה ימים לאחר מות לוינסון)
האכזבה מחוג בית ברל לא ריפתה את ידיו של לוינסון .הוא לא ויתר על האופציה הפוליטית,
אולי מפני שקיווה כי בכך ייתן יד להחזרת המערך לשלטון ,וחיפש דרכים לעזוב את הבנק,
מבלי שייגרם לו זעזוע .הבעיה הייתה למצוא לעצמו יורש של ממש ,שינהל את הבנק בלי עינו
הצופייה מרחוק .לוינסון עזב אמנם את הניהול הישיר של הבנק עוד ב ,5846-ופינה את
מקומו ,תחילה לנפתלי בלומנטל ולאחר מכן לאפרים ריינר .אך אותה עזיבה לא הייתה
סופית .לוינסון לא ראה את עצמו פורש מן הבנק ,וגם יורשיו הכירו במרותו ובסמכותו .הוא
המשיך לנהל את הבנק בדרך עקיפה ,באמצעות הטלפרינטר מניו יורק.
השמועה על כוונתו של לוינסון לפרוש מניהול הבנק ולמנות לעצמו יורש עשתה לעצמה
כנפיים ,הן בחוגים הפיננסיים והן בחוגים הפוליטיים .הכול ציפו לראות במי יבחר לוינסון.
מועמדותו של בלומנטל ירדה מן הפרק הואיל והוא התמסר אז לניהול כור .אפרים ריינר,
שהיה מועמד טבעי לתפקיד ,לא נראה בעיני לוינסון כמתאים .הוא העריך את כישוריו ,אך
סבר שהתפקיד גדול מדי עליו.
258
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"התשובה שמצאתי ",אומר לוינסון בדברים שאמר לי ערב מותו" ,היה שילוב של יו"ר מועצת
מנהלים פעיל בדמותו של ריינר ,אשר אמור היה ליטול על עצמו בנוסף למעורבות השוטפת
בנושאים העקרוניים גם את הייצוג הציבורי השוטף וגם את האחריות בנושא חו"ל ,יחד עם
יו"ר הנהלה מקצועי ,אשר יוכל להתמסר לניהול השוטף העסקי".
רבים ניסו אז לנחש במי יבחר לוינסון כיורשו .הוזכרו שמות רבים ,ונראה היה כי האיש בעל
הסיכויים הגדולים ביותר הוא עמירם סיון (שפרש אז מתפקיד מנכ"ל האוצר ,עם בואו של
יגאל הורביץ למשרד) .למרבית ההפתעה בחר לוינסון בגיורא גזית (ג'ורי) ,שעזב את תפקידו
כחשב הכללי של האוצר.
רבים עיקמו את האף כשנודע על בחירתו של לוינסון ,אחרים לא הבינו את שיקוליו ,ואף
הזהירו אותו מפני הצעד הזה .האזהרות היו מכמה סוגים .אנשים שהכירו את גזית
מעבודתם המשותפת איתו הזהירו את לוינסון מפני אופיו של האיש .אנשים פוליטיים הביעו
פליאה שלוינסון מפקיד את אחת מעמדות הכוח המרכזיות ,אם לא המרכזית ביותר של
המשק ההסתדרותי בידי אדם שלא צמח בתנועת העבודה.
מספר עמירם סיון" :כשנודע לי שיעקב מתכוון למנות את ג'ורי לתפקיד יו"ר הנהלת בנק
הפועלים ,באתי אליו ואמרתי לו' :יעקב ,אני מבקש ממך לשקול את הנושא בכובד ראש.
היזהר מן האיש הזה .כלפי חוץ הוא מחייך ומפגין נועם הליכות ,אבל הוא מסוכן' .יעקב לא
קיבל את דעתי ורק בשנה האחרונה לחייו הוא אמר לי' :אתה צדקת .אני מצטער שלא
שמעתי בקולך'"( .סיון התמנה ליו"ר מועצת המנהלים של תיעוש וחבר מועצת המנהלים של
הבנק).
איתן רף ,שמונה אז לחשב הכללי ,גם הוא הזהיר את לוינסון" :שוחחתי עם יעקב ואמרתי
לו שלדעתי עמירם צודק באזהרותיו .אך יעקב אמר לי' :עמירם מדבר כך כי הוא רוצה את
התפקיד לעצמו' .אך בדיעבד התברר לי שיעקב הצטער שלא שמע לאזהרותינו ,והתרשם
משום מה מדברי החנופה של ג'ורי כלפיו".
דוד קלדרון ,איש הסתרים של מפלגת העבודה" :זה היה מינוי של הפתעה .לא רצינו
להתערב ,אך לא הבנו מדוע איש שאין לו שורשים בתנועה ,ואין לו כל עורף ומאחז ,הולך
לתפקיד כזה .הייתה לי שיחה עם גזית ואמרתי לו במפורש' :אני לא מציע לך לקבל את
התפקיד .יעקב לא יישב מן הצד ויהיה תפקידו האחר אשר יהיה .הוא לא היה בנוי לשבת מן
הצד'".
משל טוען כיום" :לא הכרתי את גזית לפני שיעקב הציג אותו בפני אבל קיבלתי את שיקול
דעתו של יעקב כפי שעשיתי לגבי מינויים אחרים .הבנתי שניהול הבנק יהיה מופקד בידי
שלושה אנשים שיחליפו אותו".
אולניק אמר לי את הדברים הבאים על פרשת מינוי גזית" :כשיעקב סיפר לי על כך שהוא
רוצה להביא את ג'ורי לבנק ,כיבדתי את רצונו ,ואז הוא הציע את חלוקת העבודה בינינו ואמר
לי' :תראה משה ,אתם שלושתכם משלימים

רצח אופי
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איש את רעהו'( .בשלושתנו כוונתו הייתה לאפרים ריינר שהתמנה אז ליו"ר מועצת מנהלים,
אני כממלא מקום יו"ר מועצת המנהלים וההנהלה וג'ורי כיו"ר ההנהלה) .לוינסון אמר' :אתם
משלימים איש את רעהו ,והטריאומוויראט הזה יכול להוביל את הבנק והמערכת הפיננסית
לדברים חשובים '.בהשלמה הוא ראה שג'ורי בהחלט מוכשר לטפל בכל הניהול השוטף
והיומיומי של הצד העסקי וכל הדברים הקשורים בכך .אפרים יתפקד כיו"ר מועצת המנהלים
וכל מה שקשור בזה .ואמר לי' :אתה תהיה אחראי על הנושאים הכלכליים שאתה מופקד
עליהם ,על כל מערכת הקשרים עם העניינים התנועתיים בהסתדרות ,והעניינים הפנים
חברתיים וכל מה שקשור בעניינים של מערכת יחסי העובדים וההנהלה בבנק' ...ג'ורי אז
התייעץ ,שאל אם אני מייעץ לו לבוא לבנק .היו לו כמה הצעות ויעקב מציע לו לבוא לבנק .אני
המלצתי בכל לב ...כבר אז התרשמתי ממנו כאיש עניו ,צנוע ,כאיש בעל כישורים עסקיים,
והוא כמו כל אדם שצריך לבוא למערכת כזו מתלבט .הוא ראה בהחלט ביעקב אדם שיכול
להוביל מערכת ,וחשובה הייתה לו מאוד מערכת היחסים שלו עם יעקב .הוא העריך אותו ואני
חושב שהייתה הערכה הדדית ביניהם".
אכן ,אין ספק שלוינסון העריך את גזית והאמין בו ,והוא נתן לכך ביטוי גם בימים
האחרונים ,כשראה בגזית את האיש שתקע בו את החניתות כפר בזירה .וכך אמר עליו
לוינסון בדברים שהכתיב לי" :אף שלא צמח בתוך תנועת העבודה כריינר וכמוני ,הפגין (גזית)
לויאליות ,חברות והבנה מקצועית".
קרוב לודאי שלוינסון היה שקט גם משום שידע כי בתפקיד מזכיר חברת העובדים משמש
חברו משה בנקובר ,שגילה כלפיו נאמנות ,מסוג זה שלא הייתה אופיינית לאנשי אחדות
העבודה .בנקובר ,בניגוד לאולניק ,היה מוכשר ודינמי ובתקופה קצרה יחסית שבה מילא את
תפקידו הצליח לחולל תמורה ממשית.
במסיבת פרידה לרגל פרישתו מתפקידו וכניסתו של גזית העיר לוינסון" :הפעם פרישתי
היא סופית" .גזית כינה באותו מעמד את לוינסון" :מורי ורבי" וביקשו שבתפקידיו הבאים ידאג
תמיד לאינטרסים של המדינה וחברת העובדים.
האמון שרחש לוינסון לגזית היה ממש בלתי מוגבל .על אופי היחסים ששררו ביניהם ,עוד
בתקופה שקדמה לבואו של גזית לבנק ,ניתן ללמוד מן העובדה שלוינסון הוא האיש שניסח
לגזית את תשובותיו (כחשב הכללי של האוצר) לדברי ביקורת של מבקר המדינה .זה היה
אחד הסודות הכמוסים ומעטים ידעו על כך .לוינסון היה נפגש עם גזית לעתים קרובות .לא
פעם באו אנשים ללוינסון ומצאו את גזית יושב אצלו בחדר ואז נהג לוינסון לומר" :אתה יכול
לדבר חופשי ,כאילו דיברת רק אתי ".לאמנון בר נוי ,שהתמנה בינתיים לסמנכ"ל הבנק ,אמר
לוינסון ,עם כניסת גזית לעבודה בבנק" :תנהג בו כאילו מדובר בי ,בכל התחומים ".אמון בלתי
מסויג כזה הוא נדיר למדי אצל כל אדם ,אצל לוינסון
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הוא היה ממש חידה .לוינסון היה מעורב גם בחייו הפרטיים של גזית ,והתעשיין ישראל פולק
סיפר לי כי פעם קיבל טלפון מלוינסון בבקשה שיסדר עבודה לאשתו של גזית (אם כי בסופו
של דבר העניין לא יצא אל הפועל) .אפילו בינואר  ,5893כשללוינסון כבר היה צריך להיות
ברור שמשהו מתרחש סביבו ושגזית קשור בכך ,הוא בחר בגזית כאחד העדים החתומים על
הצוואה ,בה קבע כיצד יחולק רכושו לאחר מותו (העד השני החתום על הצוואה הוא רלף כהן
מאמפל).
כיצד ניתן להסביר את עיוורונו של לוינסון לגבי התוצאות הצפויות ממינויו של גזית לתפקיד
הבכיר? אין ספק שללוינסון הגיעו גם אזהרות לגבי הצדדים הפחות סימפטיים באופיו של
גזית – כאוסף מסמכים( .כך ,למשל ,מספר חנניה גיבשטיין ,ראש עיריית ראשון לציון
לשעבר" :נפגשתי פעם עם ג'ורי כשהוא היה חשב של האוצר ואני פרשן כלכלי של אחד
העיתונים .במהלך השיחה אמר לי' :יש לי כאן במגירה חומר נגד אחד מראשי האוצר ,שאם
אפרסם אותו ,האיש יהיה בצרות גדולות'").
ניתן לשאול הרבה שאלות על הקשרים בין השניים .מה מצא לוינסון באדם שמכל בחינה
כמעט היה היפוכו :נמוך קומה ,לבוש ברישול ,מרוחק מתנועת הפועלים ומהווי הארץ ,בעל
כושר ביטוי מוגבל בכתב ובעל פה ,גזית היה בן  51כשהגיע לארץ ,אחרי מלחמת הקוממיות.
הנער ,ששמו אז היה גרוס ,בא מאוסטריה לשם נמלטה משפחתו בעת מלחמת העולם
השנייה .הוא היה חסר השכלה ,עבד כפועל ואחר כך למד כלכלה ,פסיכולוגיה ומינהל עסקים
באוניברסיטה העברית .כשסיים את לימודיו החל לעבוד באגף המכס והבלו .שם הכיר את
יצחק שובינסקי שייבא חלקי משאיות ומכוניות כדי להרכיבן בישראל .גזית פרש מהמכס ועבר
לעבוד כמשנה למנכ"ל אוטוקרס .לפני התמוטטות המפעל חזר לשירות הממשלתי היה סגן
החשב הכללי ,ולאחר מכן עלה בדרגה והיה לחשב .זו הייתה התקופה הראשונה בה נפגשו
גזית ולוינסון .ספיר היה אז פטרונו הפוליטי של לוינסון ופטרונו הכלכלי של שובינסקי .לוינסון
מימן את אוטוקרס בהשראת ספיר אף כי ידע שמצב המפעל מעורער .הוא הבין היטב
שפרשה זו עלולה לשמש נשק פוליטי ממדרגה ראשונה בידיהם של אויבי ספיר .ואמנם ,יו"ר
ועדת הכלכלה של הכנסת ,עו"ד שמואל תמיר טען באחד מדיוניה:
"* הממשלה לא היתה מודעת די הצורך לנעשה בקונצרן אוטוקרס-ליילנד והתעלמה מן
הדיווח שקיבלו נציגיה על אי סדרים וליקויי ניהול .הניהול היה כושל ובזבזני בשיטות שאינן
מתאימות למפעל בהיקף כזה ,תשלום משכורות לעובדים הבכירים ותנאים אחרים ברמה
גבוהה מהמקובל או הסביר.
הוועדה רואה בחומרה רבה את עניין המעשים הבלתי אתיים שנתגלו לה תוך כדי
*
עבודתה .מדובר בין השאר ,בהאשמה נגד הנהלת החברה על מתן
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הטבות שונות לאנשים שעבדו אצלה או שהיו לה קשרים איתם.
הועדה רשמה לפניה את הודעתו של היועץ המשפטי לממשלה כי נמשכת בדיקת
*
החשדות בדבר עבירות על חוקי מס ההכנסה ועבירות אחרות שביצעו מנהליה הבכירים של
אוטוקרס".
הערות אלה ואחרות היו מכוונות להנהלה שגזית היה אחד מציריה המרכזיים ובודאי שלא
החמיאו לו .עוד לפני ההתמוטטות הוא חזר למשרד האוצר ופעל עם לוינסון למכירת המפעל
לקבוצת משקיעים בראשותו של איש העסקים יוסף קרמרמן.
הקנייה נעשתה בעזרת הלוואה ארוכת טווח לא צמודה שנתן האוצר לקרמרמן .גזית היה
מופקד מטעם האוצר על ביצוע חלק מן העסקה ,והוא עיבד את פרטיה עם לוינסון ועם
קרמרמן .בשנים שלאחר מכן התהדקו היחסים בין לוינסון לגזית ,השניים נהגו להיפגש מדי
שבוע לכמה שעות ,לשיחות שנעשו על ארוחה טובה ומשקה חריף .בתקופה זו למד לוינסון
להעריך את יכולתו המקצועית של גזית ואילו גזית למד להעריץ את לוינסון.
מספר אפרים ריינר" :ג'ורי העריץ את יעקב הערצה עיוורת ממש .אני זוכר שבאחת
ההזדמנויות באנו לביתו של יעקב לשיחה בענייני הבנק .ג'ורי ממש התבטל בפניו באותה
שיחה .הוא אמר אז ללוינסון' :אתה שייך לליגה הלאומית .ריינר ואני שייכים לליגה אחרת,
נמוכה יותר"'.
אליעזר שילוני (כיום יו"ר הרשות לניירות ערך ואז נציב מס הכנסה) מספר" :הייתי חבר של
ג'ורי ושל יעקב ,עוד בתקופה שג'ורי היה באוצר .ג'ורי היה בא אליו כל פעם למלון מוריה ולא
הפסיק להתפעל ממנו .הוא היה אומר לי' :יעקב הוא אחד האנשים הגדולים שפגשתי בחיי"'.
תקנות שירות המדינה (תקשי"ר) חייבו את גזית לעבור תקופת צינון בת חצי שנה לפני
כניסתו לעבודה בבנק .היועץ המשפטי של משרד האוצר עו"ד אריה מינקביץ ,שהיה בעבר
ידיד קרוב של ג'ורי ,אך התרחק ממנו ,לדבריו ,אחרי התאבדותו של לוינסון ,מגלה שגזית
הגיש בקשה לקצר את תקופת הצינון וזו אמנם נענתה.
וכך תאר לוינסון באזני את פרשת חילופי הגברי בבנק ב" :5891-תהליך החילופים הזה
היה קשה ביותר .כדי לאפשר את ביצועו חזרתי להיות יו"ר ההנהלה ,במקביל לתפקידי כיו"ר
מועצת המנהלים .בעמל רב שכנעתי את ריינר להתחיל ולהתמסר לפעילות בינלאומית
וציבורית .החל מ 5-באפריל  5891טרחתי להכניס לעבודה את גזית ,שהתמנה תחילה
למנכ"ל משותף ,והחליף אותי בתפקיד יו"ר הנהלת הבנק ב 5-בנובמבר  .5891גם בתקופה
שקדמה לכניסתו של גזית לתפקיד מנכ"ל משותף ,הוא עסק בתקופת הצינון שלו בהכשרה
לניהול בנקאי ,במסגרת סיורים בבנקים זרים בעולם ,ובסניפי בנק הפועלים במקומות שונים.
עובדי בנק הפועלים יודעים לספר כי בתקופת
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הכנסתו לעבודה של גזית ,מ 5-במרץ  5891עד ל 5-בנובמבר  ,5891עשיתי כל מאמץ כדי
שכניסתו תהיה חלקה ,ועל מנת שיצליח בתפקידו .יום עבודתי החל בשש בבוקר והסתיים על
פי רוב באחת בלילה ,שכן היה עלי לדאוג לניהול השוטף של כל המערכת הענקית
והמסועפת ,לארגן שינויים במבנה ההנהלה ,ולהתאימו למבנה הפעילות החדש ,המחולק בין
ריינר ןגזית .הייתי צריך גם לשקוד על מינויים של חברי ההנהלה ,אשר יתאימו לסגנון עבודתו
ואופיו של גזית .באותה עת הקדשתי את זמני לפעילות פוליטית וציבורית לקראת הבחירות
של ".5895
"תקופת העבודה המשותפת עם גזית וריינר הייתה בעייתית ,אך חברית .משך השנה
הראשונה מאז פרשתי מתפקידי כיו"ר מועצת המנהלים ,בעוד שאני התרכזתי בפעילות
הבנק בחו"ל ,תוך יישום תוצאותיה בארץ ,החלה חריקה בין ריינר וגזית .מיד לאחר מינויו של
ריינר כיו"ר מועצת המנהלים הודיע לו גזית כי הוא רואה בו יו"ר בלתי פעיל ,שכן אין הוא
מאמין באחריות קולקטיבית ,והוא מאמין רק באחריות ניהולית ,הנתונה בידיו של איש אחד.
הוא היה סבור כי יו"ר ההנהלה של הבנק משמש למעשה כמנהלו הבלעדי ,ואין בדעתו
להתחלק באחריות או בסמכויות עם אחרים .דעתו של גזית ,אשר סתרה את המבנה הניהולי
והחוקי של הבנק ואת תקנותיו הפנימיות ,לא התקבלה על ידי ריינר ,ובצדק .בין השניים החל
להיווצר מתח שהלך והחריף".
"ניסיתי במשך חודשים לגשר על חילוקי הדעות הללו ,כאשר הודעתי ברורות שאינני תומך
בתפיסתו החדשה של גזית .אולם גזית החליט לנהל מלחמת חורמה כדי לשמור על מעמדו
כשליט היחידי בבנק הפועלים .לימים יכריזו (עלי)' ,לא עוד ישלוט בבנק איש אחד."'.
" תקופת פעילותי הניהולית בבנק מצטיירת כתקופה של שלטון של איש יחיד מתוך עמעום
חלקם של האחרים .הצטיירות זו הייתה בעוכריי לאחר מכן .אולם האמת היא שאני הוא אשר
הפכתי את הנהלת בנק הפועלים לגוף פעיל מאוד ,הנושא באחריות קולקטיבית ומתחלק
לצוותי ניהול ,הפועלים כמעט יום יום .שום החלטה או נושא בעל משמעות פחותה מבינוני לא
התקבלה בבנק אלא על דעת מוסדותיו המוסמכים ולאחר שורת דיונים בצוותים המוסמכים
ובהנהלה המרכזית".
עד כאן עדותו של לוינסון ,שלמרבה הצער אינה שופכת אור על החידה.
מזווית אחרת רואה את הדברים כמובן גיורא גזית ,עימו נפגשתי לפני מותו של לוינסון
(אחרי המוות הוא השתמט מלהיפגש עמי) .באחת הפגישות ,שנעשתה בתיווכו של הדובר
החדש של הבנק ,אמנון הרציג ,אמר לי גזית" :מדוע הוא לא נותן לי לנהל את הבנק כראות
עיניי? הרי זה היה הסיכום בינינו .הוא הבטיח שלא להתערב ,והוא ממשיך לנהל את הבנק
מרחוק .אני לא אדם מסוגם של בלומנטל וריינר .אותי אי אפשר לכופף".
בשיחה אחרת אמר לי גזית" :חבל שלוינסון לא הולך להיות שר האוצר .הוא
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יכול להיות שר אוצר טוב .יש לו כושר מנהיגות ,והוא יוכל לכפות את דעתו על השרים".
מאוד ייתכן אכן שאילו היה לוינסון מתמנה לשר האוצר ,או לו היה אפילו רק מועמד המערך
לתפקיד (בלי שהמערך יגיע לשלטון) היו הדברים מתפתחים אחרת .אולי פרשת לוינסון לא
הייתה באה לעולם .סירובו של לוינסון להיות מועמד המערך לתפקיד הדליקה את הפתיל של
הפרשה שאחד מראשי בנק הפועלים הגדיר אותו כ"מכונית מלאה חומר נפץ נהוגה על ידי
מתאבדים שיעים ששמו אותה מול פתח הבנק שתתפוצץ".
תיאור הפרשה בפי גיבוריה הוא תיאור ראשומוני מובהק .אין ספק שגם לוינסון אינו מתאר
נכוחה את המציאות כשהוא מציג את עצמו כמנהל שהכניס דמוקרטיזציה לבנק הפועלים,
וכמי שהביא כל החלטה להכרעת ההנהלה .הוא היה דמוקרט נוסח בן גוריון .דהיינו :כולם
שווים אך הוא שווה יותר .הוא לא היה זקוק להגדרה כזאת ,המציאות הזו נוצרה מכוח
אישיותו .לכן ,אף שאמת דיבר כשתיאר את המבנה הארגוני שיצר בבנק הפועלים ,תיאור זה
ודאי איננו משקף את המציאות האנושית ששררה בו ,מציאות שבה הכול פעל בהתאם לרצונו
של לוינסון.
טעותו של לוינסון לגבי גזית הייתה בכך שהוא לא העריך את עצמאותו ואת חששותיו של
גזית מפניו .הוא לא הביא בחשבון את אופיו המיוחד של גזית ניצול השואה ,בעל יכולת
ההישרדות הבלתי רגילה ,עקשנות וכפיות טובה .אילו ידע גזית וידעו אחרים שלוינסון עוזב
את הבנק לנצח ,לא היה עולה בדעת איש לאסוף חומר נגדו ,לרדוף אותו ולהביאו לאן
שהגיע .אך לוינסון לא פנה לפוליטיקה .במקום זאת יצא לארצות הברית לנהל משם את
אמפל ,וגזית חשש – אולי לא בלי צדק – שלוינסון מתכוון להמשיך לנהל את הבנק משם ,כפי
שעשה בתקופה שבראש הבנק עמדו בלומנטל וריינר.
ארטור ישראלוביץ ,מנהל גזברות ההסתדרות ,מעיר באירוניה" :כשעקבתי מקרוב אחר
המאבק בין גזית ללוינסון נזכרתי במשל הצועני הידוע המספר על צועני ההופך למלך .צעדו
הראשון הוא להרוג את אביו כדי שלא ידעו מאין בא".
בעת שישב בביתו ברמת גן ,בשבועות האחרונים לחייו ,מסר לוינסון לפרסום ב"דבר"
תגובה על גל הפרסומים שהיה נגדו .וכך תיאר את הפרשה של מינוי גזית וכוונתו הוא
לפרוש " :מינויו של גזית בא לעולם בעקבות החלטה אישית שלי על פרישה הדרגתית וסופית
מקבוצת הבנק ,ועל תגבורת לאפרים ריינר ,בשל גידולה ומורכבותה של מערכת קבוצת
הבנק באותה עת .חשבתי אז על יצירת צוות משלים ורחב יותר ,שגם אני אוסיף לסייע לו עוד
תקופת מה בפריצה בתחום הבינלאומי ובנושא גיוס מטבע חוץ תוך שיתוף פעולה מלא ואמון
הדדי .בניגוד לציטוטי מקורבים בעיתונות בדבר סדרת עימותים – הרי העימות היחיד הממשי
נבע מסוגיית עיקרון הניהול בידי יחיד ,אשר אומץ על ידי
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יו"ר ההנהלה הנוכחי ,ומכישלוני לשכנע אותו בצורך בשיתוף פעולה מתמשך ואחריות
הדדית .עובדת המשך נוכחותי החלקית במערכת הפכה לגורם לחץ לגביו ,הגם שכל גישתי
הייתה קונספירטיבית וכל זמני הוקדש לקידום המערכת הכוללת של הבנק".
יש כאן שני משפטי מפתח" :כישלוני לשכנע אותו בצורך בשיתוף פעולה ממושך" ו"המשך
נוכחותי החלקית במערכת הפך לגורם של לחץ לגביו".
וכך הולכת החידה ומתבהרת .גם לולא היה לוינסון ענק כפי שהיה ,אריה מלך היער לפי
הגדרתו של עוזי ברעם במשל שלו ,גם לולא היה גזית בעל אישיות כפי שהוא (חנה זמר
מספרת כי כשמסר לה ברעם את המשל שלו לפרסום ,זמן קצר לפני ההתאבדות ,ניסתה
לשכנעו להמיר את המילה עכבר ב"חתול" או ב"שרץ" .אך ברעם התעקש :רק עכבר ,או שלא
תפרסמי ".זמר השאירה את העניין לשיקול דעת והרשימה עוכבה עד לאחר המוות .אז
פרסם ברעם כיצד העכבר התחבר אל הנחש ואל השועל כדי לפגוע באריה) .גם אם היה
מדובר פה בסתם אדם בכיר הנוטש את תפקידו ומעבירו לאחר ,היה כאן מקום לקונפליקט.
הסיפור חוזר על עצמו במערכות ציבוריות ,כלכליות ופוליטיות .האיש בעל הכוח נוטש את
תפקידו ,ולפתע מפנים לו כל ידידיו-במירכאות עורף ,כל אלה שהיו תלויים בו בעבר מחפשים
את היד החדשה ממנה יאכלו ,והאיש שבא במקומו מחפש דרכים לגלות עצמאות ,להשתחרר
מן הנטל.
אך כאן מדובר באמת בענק וביורש שלפי כל קנה מידה היה רחוק מקודמו במספרים רבים.
היה לו ליורש בהחלט מקום לחשוש שלוינסון לא מתכוון לעמוד מן הצד .עצם קיומו בתוך
המערכת ובשוליה ,היווה איום מתמיד על העצבים החשופים שלו .וכך נפתחה המערכה
החדשה בטרגדיה הבלתי נמנעת .שכן ,כפי שכתב עוזי ברעם" :אפילו ועדת חקירה לא תוכל
להפוך עכבר לאריה".
חודשים ספורים אחרי מותו הטרגי של לוינסון נפתחה מערכה לבחירת מזכ"ל מפלגת
העבודה .גזית התייצב בגלוי לצידו של ח"כ מיכה חריש שהתמודד מול ח"כ עוזי ברעם.
הייתה לו סיבה טובה לכך ,לדעתו :ברעם פגע בו קשות בשעה שצייר אותו בגודלו הטבעי מול
לוינסון.
ברעם זכה בהתמודדות ואחד מצעדיו הראשונים הייתה פגישה הפגנתית עם יו"ר מועצת
המנהלים של בנק לאומי ארנסט יפת.
בתוקף תפקידו החדש כמזכ"ל המפלגה היה עליו להיפגש כעבור זמן מה עם גזית .במהלך
הפגישה העיר לפתע גזית ,בשעה שישב על כסאו של לוינסון"… :אני כיום אחד המנכ"לים
החזקים במדינה .יש לי עוצמה במערכת של הבנק ופרט לשניים או שלושה אנשים בהנהלה
היושבים עדיין על הגדר כולם הולכים אחרי ותומכים בי".
ברעם" :בשעה שאמר דברים אלה לא יכולתי שלא להיזכר באלגוריה שכתבתי על האריה
והעכבר".

פרק שלושים ושניים

התהילה
"ביער עד של אגדות /על עץ אלון חסון /עורב עמד – ובמקורו/
גבינה סוג לוינסון /עברו שם כמה שועלים /הריחו הגבינה/...
אמרו :הואילה נא /הואילה נא עורב חביב לשאת קולך בשיר/...
אבל גבינת הלוינסון /בלוע נתקעה /וכך לא נשמעו קולות /...מה
יעשה אותו עורב /והוא חפץ לשיר? /בלע מיד את הגבינה/
מאומה לא השאיר /זהו ,המכשול הוסר /אין בעיות כעת/
והעורב בשיר מזמור /יכול קולו לתת /אך לא נשאר לו כלל קהל/
השטח התרוקן /בלי גבינת הלוינסון /את מי הוא מעניין? /מוסר
השכל /:אם כבר זכית בגבינה מסוג כזה נדיר /אחוז בה עד תום
הבחירות – שהשועל ישיר".

(אפרים סידון" ,דבר" )9350584
בסוף שנת  5891נדמה היה כי לוינסון הופך להיות התקווה היחידה של המערך .הליכוד
נמצא אז בתקופת שפל מבחינת דימויו הציבורי ,בעיקר בשל מדיניותו הכלכלית של יגאל
הורביץ .היה ברור שהנושא הכלכלי יהיה המרכזי במערכת הבחירות ההולכת ומתקרבת,
והצגת לוינסון כמועמד המערך לתפקיד שר האוצר הייתה יכולה להיות בעלת משמעות
אלקטורלית מכרעת .התפטרות הורוביץ מן האוצר ומינוי יורם ארידור במקומו ,בינואר ,5895
עוררו חששות כבדים במפלגת העבודה .אז לא ידעו אמנם עדיין איזו "כלכלה נכונה" מכין
ארידור באמתחתו .אך במערך ידעו עד כמה מוכשר ארידור ,עד כמה הוא מחוסר רסן ,עד
כמה הוא פוליטיקאי ממולח .לא ניחשו אמנם ,גם בחלומות הפרועים ,שיצליח במחי טלוויזיה
צבעונית לשנות את האווירה ברחוב למען
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הליכוד .אך די היה בחששות שהיו אז בכדי לחפש תשובה הולמת ומהר .לוינסון נראה אז
כתשובה המוחצת לכל הקלקלות הכלכליות שהמיט הליכוד על המשק .מימי ארליך ועד
כהונת ארידור" .מעריב" כתב אז במאמר ראשי" :לוינסון ,שלא התנסה עדיין בתפקידים
פוליטיים ,מצטייר בעיני רבים בציבור כמושיע כלכלי יחיד .קשה להצביע על מקור האמונה
הזאת ביכולתו של האיש ,אבל היא נהפכה לעובדה פוליטית".
הסתבר עוד כי חרף העובדה שלוינסון היה בבחינת נעלם לגבי חוגים רחבים בציבור
הישראלי הוא היה המועמד המועדף לתפקיד שר האוצר אחרי ארידור .במשאל דעת קהל
שערך בראשית  5895המכון למחקר של מודיעין אזרחי עבור העיתונים "מבט" ו"ג'רוזלם
פוסט" נשאלה ,בין היתר ,השאלה" :מי מתאים לדעתך לכהן בתפקיד שר האוצר?"
התשובות שנתקבלו היו :יורם ארידור –  ,25%לוינסון –  ,51%הורוביץ –  ,9.1%יעקובי –
 ,2.1%בלומנטל –  ,3%פרופ' בן-שחר –  .5%כל יתר האישים לא זכו אפילו לאחוז אחד של
פופולריות לכהונה זו.
ניתוח תוצאות המשיבים העלה עובדה מאלפת :על תומכי לוינסון נמנו הן בעלי הכנסות
נמוכות ,עובדי כפיים ובעלי הכנסה נמוכה והן בעלי הכנסות גבוהות ,השכלה אקדמאית
ועצמאיים .ממצאים אלה גרמו קורת רוח ליו"ר מטה הבחירות של המערך ח"כ אהרון הראל,
אשר היה חסר אונים כמעט מול "מדיניות ההוזלות" של ארידור שהבטיח להתמיד בה גם
אחרי הבחירות .לוינסון בישר ,אפוא ,על ראשית עידן של כלכלה שפויה.
ואכן ,הכול דיברו על מועמדותו של לוינסון לתפקיד שר האוצר מטעם המערך כעל דבר
ודאי .הופעתו של לוינסון בועידת מפלגת העבודה שהתקיימה בחודש ינואר  5895בקולנוע
תל אביב הותירה רושם עצום .נדמה היה שבידי המערך מצויים כל הקלפים .הצטרפותו של
האס – יותר מזה ,הג'וקר – בדמותו של לוינסון ,מבטיחה את הניצחון בבחירות ,אך כמו
בשתי הפעמים הקודמות בהן דובר בלוינסון כמועמד שר האוצר ,גם הפעם הסתיים העניין
בפיאסקו .האיש שזרח כמטאור בשמי הפוליטיקה מיהר לדעוך ולהיעלם ,ומכאן ואילך החל
השלב האחרון של ירידתו – הירידה מן הבמה בפוליטית ,מן הבמה הכלכלית ומבמת החיים.
בדברים שאמר לי ערב מותו לא הרחיב לוינסון את היריעה באותה פרשה .כל מה שאמר
לי היו המשפטים הבאים" :בינואר  5895נשאתי את נאומי המפורסם בקולנוע תל אביב,
במושב השני של מפלגת העבודה ,אשר בו פרשתי את התכנית הכלכלית והחברתית עבור
המערך .הייתי משוכנע ,כמו כולם ,שתפקיד שר האוצר בממשלת המערך החדשה יוטל עלי.
למרות שמועמדותי לתפקיד שר האוצר זכתה להדים חיוביים מעל המשוער בקרב הציבור
הרחב ,לא הסתייעה ההידברות שהייתה בין פרס לביני ,שבעקבותיה ירדה מועמדותי מעל
הפרק .עוד בטרם כישלון המערך בבחירות ,ותוך ראייתי המוקדמת
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שהמערך לא יצליח להרכיב ממשלה ,החלטתי להשהות את פעילותי הציבורית מתוך שלא
האמנתי כי תיתכן תמורה בתוך פרק זמן קצר ,והחלטתי להקדיש את עצמי לפיתוחה של
אמפל".
דברי לוינסון נשמעים לכאורה פשוטים ואמינים .הוא לא האמין שהמערך יצליח לחזור
לשלטון – תחזית שאימתה עצמה בסופו של דבר – והחליט להמשיך בפעילותו הכלכלית,
אולי על מנת לחזור לפעילות פוליטית כמה שנים מאוחר יותר ,כשיבשילו התנאים לכך.
אך יש משהו החסר בתיאור פשטני זה של העובדות .בראש ובראשונה אין החלטת
הפרישה הפתאומית עולה בקנה אחד עם הופעתו של לוינסון בוועידה .אין ספק :ההופעה של
לוינסון הייתה מאורע שניתן היה להגדירו כמאורע היסטורי ,אילו היה לו המשך .מספר דוד
קלדרון" :הנאום שלו היה רגע של התרוממות רוח ושל תקווה גדולה .כל התסכולים שהיו לנו
מאז ירדנו מהשלטון כאילו נעלמו כלא היו .הייתה תחושה כללית שהנה חוזרים לשלטון .אך
לוינסון ,שהופיע בשמינו כמטאור ,גם נעלם באותה דרך .למחרת הוועידה נסע לחו"ל ,ואיש
אינו יודע למה .בתוככי לבי התחלתי להבין שחוזרת כאן מהדורה שלישית של  5844ו,5844-
השנים שבהן היה כמעט שר אוצר וחזר בו ברגע האחרון".
חיים צדוק ,יו"ר הועדה המכינה של הועידה ,נזכר" :הייתה זו הופעה מחשמלת ,שהפיחה
תקווה רבה בלב הנוכחים .מפלגת העבודה הייתה זקוקה לדם חדש מסוגו של לוינסון ודווקא
כמיועד לתפקיד שר האוצר .בלבי התפללתי שלא תחזור התופעה של המועמדות ב5844-
שבה הייתי מעורב אישית."...
העיתונאי ישעיהו בן פורת כתב למחרת במאמר פרשנות שהוכתר בכותרת" :מחכים
ללוינסון"" :לא נעדר מומנט דרמטי שריתק את שלושת אלפי באי הועידה" ,נאום ההכתרה"
של יעקב לוינסון ,מועמד העבודה לתפקיד שר האוצר .משעות הבוקר עברה השמועה
שלוינסון עתיד לפתוח את הדיון הכלכלי .מרגע זה המתינו הכול להופעתו ,ואכן ,כאשר הוכרז
שמו ,והאיש הצעיר יחסית ,בעל ההופעה המגוהצת והאלגנטית ,ניצב לפני המיקרופון,
התמלא האולם עד אפס מקום והושלך הס .כאן אי אפשר היה לטעות :מפלגת העבודה
ציפתה ללוינסון והקשיבה לו בדריכות ובקשב רב .ויעקב לוינסון ,שהתפטרותו לפני שבוע
מתפקידו הבכיר בבנק הפועלים מכשירה את הקרקע לקראת הופעת הבכורה שלו בוועידה
לא אכזב .בעברית רהוטה ,בהרצאת דברים שוטפת ובביטחון עצמי של מי שיודע על מה הוא
שח ,חזר והשלים קווי מדיניות עקרוניים שהוא השמיע לפני חודשים בחוג סגור של המפלגה.
ההקשבה הדרוכה באולם ומחיאות הכפיים הממושכות ,היו סימן שהועידה "אימצה" את
יעקב לוינסון ,האיש המסתורי שנחשף זו הפעם הראשונה בפורום הרחב והעליון של
מפלגתו .המסקנה שנלחשה מפה לאוזן מאחורי הקלעים:
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עכשיו יקשה על יו"ר המפלגה שלא לשלב את יעקב לוינסון במקום מרכזי בצוות הבכיר".
מועמדותו האפשרית של לוינסון מטעם המערך גרמה לעצבנות רבה בליכוד .שר האוצר
דאז יורם ארידור אמר לי" :מכל גלריית המועמדים שהוזכרו על ידי המערך לוינסון היה
הרציני ביותר .היה זה טבעי שכיוונתי כלפיו את חיצי ,אך הוא נמנע מלהגיב".
גם יגאל כהן אורגד ,יורשו של ארידור בתפקיד שר האוצר ,ויחזקאל פלומין ,מי שכיהן כסגן
שר האוצר לצידו של שמחה ארליך ,לא החרישו .במסיבת עיתונאים שכינסו השניים מטעם
המועצה הכלכלית של הליכוד ,ניסו להמעיט בחשיבות הופעתו של לוינסון .אמר כהן אורגד:
"מה שנראה לכאורה כהצגת "אביב חדש" של לוינסון אינו אלא אוסף של עקרונות המוסכמים
על כלל המשק ,שבדרך ליישומם הגיע למסקנות הפוכות וחמורות".
פלומין החרה החזיק אחריו" :על העקרונות הללו אבד הכלח מזמן .לא שמענו חידושים
מסעירים מלוינסון".
לוינסון לא הגיב על דברי ביקורת אלה ואחרים ,ושתיקתו הזמינה הסתייגויות ממפלגת
העבודה.
אליהו אגרס כתב ב"דבר"" :אחרי הופעתו של לוינסון היה ברור :נאום זה היה הדבר
החשוב ביותר שאירע בוועידה .היה זה נאום של שר האוצר המיועד של תנועת העבודה,
הרואה את העבודה היוצרת כגורם המרכזי בבניית אדם ,אדמה וארץ ...אחרי נאום זה היה
ברור לעם כי לתנועת העבודה יש שר אוצר היודע את דרכו והדוגל בתורת כלכלה העולה
בקנה אחד עם ערכי הציונות הסוציאליסטית .היה בטחון שמיד אחרי הוועידה יורכב צוות
הנהגה ובתוכו יעקב לוינסון .מאז חלפו חמישה שבועות ,בינתיים עשה יורם ארידור מה
שעשה במשק .בנאום התקציב שלו עשה ללעג את תכניתו של לוינסון .וראה זה פלא :מפלגת
העבודה לא הגיבה .במקום זה באו שאלות מצדדים שונים :מדוע לוינסון אינו מגיב על מעשיו
ודיבוריו של ארידור?"...
אכן ,שאלה גדולה היא לאן נעלם לוינסון ומדוע נאלם קולו אחרי הנאום ההיסטורי בוועידה.
ההסבר הפורמלי להיעלמות לוינסון ולהיאלמותו היה שהוא לא הצליח להגיע לעמק השווה
עם שמעון פרס על תנאי הצטרפותו לרשימת המערך כמועמד לשר האוצר .בהודעה רשמית
שפרסמו השניים בתום הפגישה בה התברר כי אין עוד על מה לדבר ,נאמר" :לא נוצרו
התנאים למינויו של יעקב לוינסון" .לפי אחת הגרסאות אמר פרס ללוינסון בעת המשא והמתן
ביניהם" :אם אקבל את התנאים שלך אהיה חצי ראש ממשלה" .לפי אותה גרסה תבע לוינסון
זכות וטו לגבי מינוי שרים כלכליים ולהעניק לו זכות בלעדית בעיצוב המדיניות הכלכלית של
ממשלת המערך.
אם אכן אלה היו דרישותיו של לוינסון ,הרי שפרס צדק .לוינסון תבע לעצמו
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למעשה להיות מעין ראש ממשלה מקביל וצדק פרס באמרו כי די בכך אם יהיו ללוינסון
סמכויות כפי שהיו ללוי אשכול ולפנחס ספיר .נקודת מחלוקת נוספת שהייתה ביניהם ,לפי
אותן גרסאות ,נגעה לעניין הצוות המוביל של המפלגה .לוינסון דרש לפרסם מיד את רשימת
חברי הצוות המוביל ופרס התנגד ,בידיעה שדבר זה ישבש את כל המהלכים הפנימיים של
המפלגה ויטביע אותו בסערה שאין צורך בה.
האם בכלל התכוון לוינסון להיות שר האוצר בממשלה שיקים פרס ,או שמלכתחילה לא
הייתה לו כוונה כזו ,כפי שהאשימוהו כמה מיריביו?
יש הרבה סימנים לכך שכוונתו של לוינסון הייתה רצינית ביותר .מזכ"ל מפלגת העבודה,
ח"כ עוזי ברעם ,אמר לי" :כל אלה שאומרים כי לוינסון לא התכוון מעולם להיות שר האוצר
טועים .לקראת ועידת  5895פגשתי את לוינסון בלשכתו ,והוא הראה לי תוכניות פעולה
מוכנות בשורה של תחומים למקרה שייכנס למשרד האוצר .כדרכו הכול היה מסודר ,ממודר
ומסווג .הוא התכונן לתפקיד ביסודיות האופיינית לו".
אין צורך לומר שללוינסון הייתה משנה כלכלית-חברתית סדורה ,שעל פיה התכוון לפעול.
הוא פרש את תכניתו באותו נאום בוועידה ,תכנית שעיקריה חידוש הצמיחה ,גידול התפוקה,
חלוקה צודקת וחסכונית של המשאבים ,שימת דגש על תעשיה עתירת מדע ,שיבה לשיטת
התמריצים משולבת במיסוי נאות ,רמת התערבות אדמיניסטרטיבית גבוהה במשק שביטויה
המיידי צריך היה להיות הקפאת מחירים מיידית כדי לשים קץ לאינפלציה המשתוללת.
אך תכניתו של לוינסון בנאום הוועידה כללה גם עקרונות אחרים .בין היתר אמר" :העיקרון
הראשון והראשי הוא תשובה לראיית העבודה היוצרת כגורם מרכזי בבניית אדם ,אומה
וארץ" .אלה לא היו דברים מן הפה ולחוץ ,מס שפתיים שרגילים להשמיע באוזני עסקנים .זו
הייתה תפיסת העולם האידיאולוגית שלו ,אך היא הייתה מעוגנת בהבנתו את התהליכים
המשקיים .ניתן ללמוד זאת מנאום שנשא במסגרת פנימית של פעילי השכבה הצעירה של
מפ"ם ,עוד ב ,5848-ואשר תוכנו פורסם רק לאחר מותו .בנאומו אמר לוינסון בין היתר:
"הבעיה העיקרית של המשק הישראלי איננה פיננסית .אין מחסור בהון ,לא בעולם ולא
בישראל .העולם עדיין תומך בישראל וממשיך להלוות לה בלי בעיות מיוחדות .הבעיה
העיקרית של כלכלת ישראל היא שאלת כוח האדם .זהו המשאב היחיד ,הממשי ,העומד
לרשות המשק .אין לנו מחצבים ,לא נפט ולא ברזל ולא נחושת .העושר הטבעי היחיד שלנו
הוא האזרחים שלנו .בתחום זה אסור לנהוג בזבוז .צריך לנצל כל אדם".
יש לזכור כי הדברים נאמרו בתקופת יגאל הורביץ כשר האוצר ,תקופה בה נחשבה
האבטלה כמכשיר בלתי נמנע בשיקום המשק .ועל כך אמר לוינסון" :חובתה של החברה
לספק עבודה לכל האזרחים .אבטלה במדינת ישראל היא אסון כפול – גם מביאה לירידה מן
הארץ וגם מגבירה את התלות בגורמי
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חוץ ...להורביץ יש תקופת ירח דבש .אני לא יודע כמה זמן יעמוד לו הכוח .אם יעשה קיבוץ
גדול ,יעמוד בפני בעיות פוליטיות חמורות בתוך מפלגתו .אם לא יצליח ,תהיה אינפלציה
מטורפת .אינפלציה כזאת עלולה להוביל לדיקטטורה ...למפלגת העבודה אין ,לצערי ,תכנית
כלכלית מוסכמת חדשה".
על חלק זה בתפיסת העולם של לוינסון ניתן ללמוד מן היחסים בינו לבין מי שכאילו היה
יריב אידיאולוגי שלו – דוד לוי .למעשה הייתה קירבה רעיונית רבה מאוד בין השניים,
שהעריכו מאוד זה את זה ,אף שמעולם לא נפגשו( .לוינסון ביקש לקיים פגישה חשאית עם
לוי בביתו ברמת גן ,וביקש ממני לארגן את הפגישה .היה זה אחרי שקרא את הביוגרפיה
שכתבתי על דוד לוי .מסיבות טכניות לא יצאה הפגישה אל הפועל ,ודוד לוי מצטער על כך עד
היום) .אמר לי לוי על לוינסון" :תמיד הערכתי וכיבדתי אותו ,אף כי לא נזדמן לי לפוגשו פנים
אל פנים לשיחה של ממש .נפגשנו רק פעם אחת בעת שהייתי יו"ר הנהלת סיעת תכלת לבן
ובאתי אליו עם יורם ארידור לבנק לשיחה עניינית קצרה".
לוינסון גם הוא הביע באוזני לא פעם דברי הערכה לדוד לוי ,ראה בו מנהיג אותנטי
ובתקופת "בדיחות דוד לוי" הביע את סלידתו מכך שאנשי הקיבוצים תרמו לאווירת
ה"עליהום" על לוי (ובין היתר הציבו רמקול ליד ביתו באמצעותו השמיעו את הבדיחות
הנלוזות על האיש) .באחד הימים אמר לי לוינסון" :אילו דוד לוי עמד בראש המערך ,כל
המדינה הייתה נראית אחרת".
מה מנע בכל זאת מלוינסון להיכנס לנעלי שר האוצר ולנסות להגשים את החזון הכלכלי
חברתי שלו?
ניתן לומר שלוינסון נרתע שוב מחשיפה ציבורית ומכל הכרוך בכניסה לתוך העיסה
הפוליטית הדביקה .הבחירות להסתדרות נערכו כזכור לפני הבחירות לכנסת וירוחם משל
נבחר למזכיר ההסתדרות .הפעם ,שלא כבבחירות הקודמות ,התנגד לוינסון – שלמד
בינתיים להכיר את משל מקרוב – למועמדותו של משל .גם לפני כן לא נמנה משל עם אוהביו
הגדולים של לוינסון ,עתה הוא הפך להיות אויב מוצהר שלו( .משל" :ידעתי שהוא פסל את
מועמדותי לכהונת מזכ"ל ההסתדרות ב ,5895-זה היה אחד התנאים שהוא הציג לפרס.
ברור שלא יכולתי להכיר לו טובה על כך" .משל ברר מילים עדינות ,למעשה מאז אותה
פרשה ,ולאחר שהמערך נכשל בהתמודדות לכנסת ונשאר לו רק השלטון בהסתדרות ,הפך
משל למרכז הכובד של הפעולה האנטי לוינסונית ,אך על כך ידובר עוד).
משל היה רק אחד היריבים שארבו בפינה .כבר סופר על כך שלוינסון צבר לעצמו שורה
ארוכה של אויבים ,וכשאלה הריחו שהוא עשוי להיות שר האוצר מיהרו להרים ראש .מבול
של מכתבי השמצה הציפו את מערכות העיתונים ואת לשכותיהם של שרים ,חברי-כנסת
ואישי ציבור .האם החשיפה הפחידה אותו? האם האויבים שארבו בפינה הרתיעו אותו?
מוקי צור אמר לי" :שאלתי אותו פעם בגילוי לב :מדוע סירבת לפרס .הוא
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השיב לי ' :יש לי הרושם שפרס מתכוון לנצל אותי ואחרי שאפתור לו את הבעיות הכלכליות
של המדינה הוא ידחק אותי אל מחוץ לממשלה .כנראה ששני אנשים כמונו לא יכולים לסחוב
עגלה אחת'".
נפתלי בלומנטל אמר :יעקב ,כדרכו ,רצה תמיד את השלמות ורצה להצליח בכל תפקיד
שמילא .המועמדות שלו לתפקיד שר האוצר הייתה צריכה להיות הפסגה האישית שלו .הוא
התכוון לכך ברצינות אלא שבסופו של דבר לא הגיע לעמק השווה עם פרס".
חיים צדוק" :היינו מאוחדים בדעה שיעקב הוא המועמד המועדף והטוב ביותר שהמפלגה
יכולה להציג לקראת הבחירות הקרובות .לפי גרסתו של יעקב הוא דרש מפרס למסור בידיו
את הסמכות לקבוע את הקו הכלכלי-חברתי של הממשלה ואת ההכרעות לגבי מינויים שונים.
הוא רצה שהכול יהיה מסוכם מראש עם פרס .אך פרס לא היה מוכן לכך ואמר שרק אחרי
שתקום ממשלה יתקבלו ההחלטות המתאימות .ניסיתי להשפיע על פרס ללכת לקראת יעקב
אך פרס אמר לי כי הן מוגזמות ובדעתו של לוינסון להוציא מידיו מראש את השליטה על
התחום הכלכלי".
כאשר נשאל פרס בשעתו מדוע אינו מפרסם בפומבי את הסיבות להורדת מועמדותו של
לוינסון השיב" :אין כאן שום סוד ,אבל בכל תרבות פוליטית מוכרחים להיות חלקים
דיסקרטיים ואלה הם ,בדרך כלל ,הנושאים הנוגעים לתחום האישי .אין בינינו כל קרע ואף
אחת מהסיבות שפורסמו היא לא הסיבה שבגללה לא יכהן לוינסון כשר האוצר .היו לנו
שיחות גלויות לב והנוסח שהשתמשתי בו "שלא נוצרו תנאים" ,משקף בנאמנות את סיכום
דעתי בנושא זה" .בתשובה לשאלה אחרת באם הפרשה תגרום נזק לדימוי האישי שלו השיב
פרס" :בשגרה הפוליטית הקיימת יתכן שכן .האנשים אינם מתעמקים מספיק בתהליך
הדמוקרטי של חיי המפלגה .איוש תפקידים זהו תהליך רגיש שבנוי יותר על ניואנסים מאשר
על חילוקי דעות".
גרסה מפורטת יותר מופיעה בספרו הביוגרפי של העיתונאי מתי גולן "פרס"" :לוינסון היה
איש מפלגת העבודה ,אולם תמיד נזהר שלא להזדהות עם אף אחד מן האישים שהתמודדו
על הנהגת המפלגה .למרות זאת פרס טיפח אותו כאדם המיועד לכהן כשר האוצר בממשלה
שיקים .משום כך הופתע פרס מאוד כאשר נפגש עם לוינסון באמצע חודש מרץ  5895כדי
לסכם את עניין המינוי .לפני שהוא נותן את הסכמתו ,אמר לוינסון ,הוא רוצה לדעת מי הם
שאר האנשים שלהם יעד פרס תפקיד בממשלה .הוא לא הסתפק בשמותיהם של המיועדים
לתיקים הבכירים או הכלכליים ,הוא דרש לדעת מראש את הרכבה של הממשלה כולה .פרס
השיב כי אין הוא יכול להתחייב בעניין הזה משני טעמים .האחד :הדבר תלוי בתוצאות
הבחירות .השני :גילוי כוונותיו בשלב זה עלול לגרום לסערה במפלגה .למרות שלא אמר זאת
במפורש נתן לוינסון לפרס להבין שבתנאים אלה אין הוא מוכן לקבל על עצמו את התפקיד
המיועד של שר
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האוצר .התרשמותו של פרס הייתה כי לוינסון ,מסיבות שהיו ידועות רק לו ,נאחז בנימוק זה
כדי לחזור בו מהסכמתו המקורית לקבל את המינוי .הידיעה על נסיגתו של לוינסון לא איחרה
להתפרסם בכלי התקשורת .הנזק שהיא גרמה למפלגת העבודה ,לפרס עצמו ,נראה כבד.
כדי לצמצמו מיהר פרס להציג בפני הציבור צוות כלכלי :המיועד לתפקיד שר האוצר – פרופ'
חיים בן שחר ,סגן שר האוצר – נפתלי בלומנטל ,שר המסחר והתעשייה – גד יעקובי .למרות
איכותו הגבוהה של צוות זה לא היה בכוחה להפיג את הטעם המר שהותירה נטישתו של
לוינסון" .עד כאן גרסתו של פרס.
ללוינסון הייתה גרסה שונה" :אמינותו של פרס הייתה נושא שנוי במחלוקת" הסביר לי,
"יתכן שהייתה לו כוונה להציגני בפומבי כמועמד לתפקיד שר האוצר ,אבל היו לי ספקות באם
הוא מתכוון באמת ובתמים להעניק לי חופש פעולה .בינו לביני לא שררה מעולם כימיה והוא
ידע היטב שאני ספקן לגבי דברים מסוימים שאמר ועשה" .לוינסון הזדרז להכחיש באוזניהם
של כמה אישים במפלגת העבודה כאילו פסל את מועמדותם לממשלה שבה ישתתף .אחד
מהם היה גד יעקבי.
מספר יעקבי" :הוא התקשר אלי טלפונית ואמר לי במפורש" :לא הייתה לי ואין לי כוונה
לפסול אותך .אתה יכול להאמין לי"".
יעקבי גילה עוד כי באותם הימים שבהם הוזכרה מועמדותו של לוינסון לשר האוצר
התקשר אליו פרס ושאלו באם יאות להציג את מועמדותו לתפקיד זה" .השבתי לו בשלילה",
מגלה יעקבי" .הוא שאל אותי  -מדוע? אמרתי לו" :אני לא מוכן להתמודד עם המועמדות של
לוינסון .אני מוכן להתמודד איתו".
אחרי שנפלה מועמדותו של לוינסון לא חזר פרס על הצעתו ליעקבי .תחילה ביקש למנות
כמועמד לשר האוצר את נפתלי בלומנטל ,אשר כיהן כמנכ"ל קונצרן כור .בלומנטל נועץ עם
לוינסון לפני שהשיב בחיוב לפרס .כעבור כמה ימים חזר בו פרס והציע לבלומנטל מועמדות
של סגן שר האוצר ואת התפקיד הבכיר יותר הציע לפרופ' חיים בן שחר ,לשעבר נשיא
אוניברסיטת תל-אביב .בן שחר ובלומנטל לא הסתירו קודם לכן את תמיכתם הפומבית
במועמדותו של לוינסון.
אלא שיעקב לוינסון לא "ערק" מהזירה הפוליטית .הוא הבטיח לפרס לשמש כיועץ מיוחד
שלו בנושאי כלכלה ,אם ירכיב את הממשלה ובמקביל נרתם למערכת הבחירות והופיע
במקומות שונים בארץ .הוא עוד קיווה לחזור לעולם הפוליטי במועד מאוחר יותר ואולי תחת
מועמד אחר.
במבט לאחור נראה כי אילו הייתה מועמדותו של לוינסון נשארת על כנה עד לבחירות לא
היו מניחים לו אויביו .הם היו עושים הכול כדי להבאיש את ריחו ברבים והייתה כבר בידיהם
"תחמושת כתובה" .שמחה ארליך היה מתגלה לבטח בעת מאבק על השלטון כידיד בעירבון
מוגבל והמסמך שנשא את שמו היה מתגלגל בברכתו לכיוונים שונים.
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נראה שבכל אחד מן התי אורים הללו יש משהו מן האמת על הסיבה שהרתיעה את לוינסון
מלקבל את התפקיד ברגע האחרון .אך דומה שעל הסיבה העיקרית לא עמד איש .זו נעוצה
בפער בין המצוי והרצוי בעולמו של לוינסון .הצלחתו של לוינסון בעולם הבנקאי יצרה אשליה
לגבי היכולת שלו בתחומים אחרים .אין ספק :הבנקאות הייתה תפורה על אופיו ומידותיו של
לוינסון .עולם מלא מאבקים ,קשיים ,סיכונים ,תחכומים ,אך עולם בו הוא יכול לשלוט ,עולם בו
הכל נעשה באמצעים הסמויים מן העין .עולם בו הוא כמעט ריבון לעצמו ולא תלוי
במשוגותיהם של פוליטיקאים.
העולם הפוליטי הוא היפוכו הגמור של העולם הבנקאי .זהו עולם של שיחות סרק
אינסופיות ,של בלבולי מוח עם מזכיר מועצת פועלי זרנוגה ועם נשיא פועלי המחט .זהו עולם
של אינטרסים ופשרות ,עולם של שמור לי ואשמור לך .עולם של אמנות האפשר בתוך
מציאות מלאת סתירות .התנאים שהציג לוינסון לפרס לא התקבלו לא רק משום שפרס סירב
לקבל אותם ,אלא משום שאובייקטיבית אי אפשר היה לקבל אותם .לוינסון לא התחשב
באילוצים של פרס ,בצורך שלו לפצות את המחנות השונים האורבים לו מכל עבר – החל
ממחנה רבין וכלה בשרידי מחנה אלון ,דרך אנשי הקיבוצים ,המושבים ,העדות ,הנשים,
הערים ,ומי לא .פרס לא יכול היה להיענות ללוינסון ,לא רק מפני שלוינסון תבע לעצמו
סמכויות של חצי ראש ממשלה .הוא תבע לעצמו סמכויות אלו בלי לקבל על עצמו את
הסייגים ,המגבלות והבעיות שיש לחצי ראש הממשלה השני .לוינסון גם העמיד את פרס
במצב בלתי נסבל .פרס איננו בן גוריון שיכול היה לתת (ולמעשה גם נתן) יד חופשית לשר
האוצר שלו .בן גוריון יכול היה להרשות זאת לעצמו .פרס ,שנלחם בעור שיניו על מנהיגותו,
לא יכול היה לקבל תכתיב של לוינסון הפוגע למעשה בסמכותו ,ואין פלא שפרס מלכד את
לוינסון למצב שבו למעשה נאלץ לפרוש מן המועמדות.
עמוס ערן אמר על כך" :יעקב לוינסון הזכיר לי תמיד שחקן ביליארד מהשורה הראשונה.
הוא היה פוגע בכדור אחד כדי להכניס חמישה כדורים אחרים למקומות המתאימים" .נראה
אפוא שלוינס ון הבין בחושיו הבריאים כי במסגרת הצרה שמתכוון להותיר לו פרס לא יוכל
לפעול בידיים חופשיות.
מערכת הבחירות התנהלה אפוא בלי לוינסון במרכזה .יו"ר מטה הבחירות ח"כ אהרון
הראל גילה כי הדאגה החלה לכרסם אצלו מרגע שלוינסון נעלם מהכוורת של המועמדים
הבכירים .בן שחר הוא אמנם כלכלן מבריק ,איש אשכולות ובעל כושר ביצוע ,אך הוא לא היה
לוינסון .המערך נכשל והליכוד חזר לממשלה.
לוינסון עמד על פרשת דרכים .הדרך חזרה לבנק כבר הייתה חסומה בפניו והוא החליט
נפשית להיפרד ממנו לתמיד .את השנתיים הקרובות החליט להשקיע באמפל ,להגשים את
החלום האמריקני הגדול שלו ,ואולי משם להניח את התשתית לשיקום המשק הישראלי .הוא
לא ויתר גם על האופציה הפוליטית.
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בארץ השאיר – בצד שובל ארוך של אויבים – גם קומץ של ידידים ,ובראשם את איש אמונו
מוסה חריף ,שאמור היה להיות הגשר בין עולמו החזוני של לוינסון לבין הריאליה הפוליטית,
בין החריפות הגאונית שלו לבין קרקע המציאות.
כשניספה מוסה חריף ,ב 56-בינואר  ,5893אמר לוינסון על קברו" :הייתה זו מסכת יחסים
שנבעה לא רק מרקע הצמחייה הדומה ,אלא משימוש נדיר ברגש ,תוך רתימתו לאתגר
האינטלקטואלי המתמיד ולמושגי יסוד ועקרונות ,הנוגעים לחיי אדם וחברה ולמושגי מהות
העשייה בישראל .אינני יכול על כן ,לפרוט למילים את תחושת האסון במישור האישי".
כבר אז ידע כנראה לוינסון כי מותו של חריף הוא סוף הדרך הפוליטית גם בשבילו.
תמונתו של מוסה שהייתה קבועה מאז על שידה ליד שולחן עבודתו הזכירה לו זאת פעמים
רבות עד אין ספור.

פרק שלושים ושלושה

אמפל
"בעת עבודתך בבנק קנית לעצמך אויבים רבים החוששים מפניך
גם כיום ,כשאינך בבנק .הם ימשיכו לחשוש מפניך גם כשתהיה
מונח מתחת ללוח של שיש"

(דברים שאמר גיורא גזית ללוינסון)
"נוצר תהליך עצוב ומיותר של מאמץ בלתי נדלה להרחיק אותי
מבנק הפועלים ,תוך רתימה הדרגתית של אנשים שונים לשימוש
באמצעים פסולים ובמעשי תועבה נגדי .הם לא האמינו כנראה
ברצוני הכן לפרוש מקבוצת הבנק ,למרות שהודעתי זאת בפומבי
ובשיחות בארבע עיניים".

(יעקב לוינסון ,דברים על סף המוות)
הטרגדיה הלוינסונית התקרבה למערכה האחרונה שלה .ולפני הקרשצ'נדו האחרון ,שהגיע
לשיאו בירייה הבודדת אל הרקה ,שורה אווירה כמעט פסטורלית .לוינסון עזב את הבנק ,נטש
זמנית את האופציה הפוליטית ,והתחיל להתמסר לחלום האמריקני ,בניית אמפל כמעצמה
כלכלית שתשמש מנוף למשק הישראלי .למטרה זו הוא הרחיב את המשרד הישראלי של
אמפל ,וקיבל לעבודה כישרונות מזהירים ובראשם יורם רוזנפלד ,עו"ד גיל ליידנר ,מייק
אפשטיין ואחרים במשרד בניו יורק עבד צוות מקביל שבו בלטו שלמה רכט והלל פלד .הוא
עצמו בילה את החלק הארי של זמנו בארצות הברית ,אך הגיע לעתים קרובות לארץ,
למעשה עיקר מעייניו היו בארץ .עובדה :את משפחתו לא נטל עימו לשם ,כי הרי לא החליט
להשתקע בארצות הברית .כל האופציות נשארו עדיין פתוחות.
224
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קל לתאר תסריט שבו התקופה האמורה הייתה הופכת לנקודת זינוק להצלחה מזהירה.
תסריט אחד :לוינסון מרחיב את אמפל והופך אותה למנוף אדיר להשקעות בישראל .הוא
עושה באמפל מה שעשה בבנק הפועלים עשר שנים קודם לכן .בגאוניות הפיננסית שלו,
ביכולתו לגלות כישרונות ולרתום אותם לעבודה חסרת ליאות ,בתעוזה למבצעים מסוכנים אך
מחושבים ,היה מראה למדינת ישראל מה אפשר לעשות בארצות הברית ,מה ניתן להפיק
מארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות .בחוברת שכתב באותה תקופה על ישראל כ"מודל
לחברה דמוקרטית בכלכלה מתפתחת" הוא אומר בין היתר" :ניתן להניח שלמרות כל הבעיות
המהוות חלק בלתי נפרד של חיי היומיום במזרח התיכון ,כלכלת ישראל תגיע לרמה כזו של
תפוקה ותשיג היקף כזה של סחר בינלאומי ,שמקומה בין המדינות המפותחות בעולם יהיה
מובטח .כן תוכל ישראל להיות הדגם לפיתוחו של אזור בלתי מפותח למדינה דמוקרטית
ויעילה".
אלה לא היו דברים שנאמרו רק כדי לשכנע משקיעים זרים ,אם כי זאת הייתה מטרתם.
לוינסון האמין בכל מילה שאמר.
יכול היה גם להיות תסריט אחר :לוינסון מניח בחו"ל את התשתית לתכניתו האמריקנית
הגדולה ,אך חוזר לארץ כדי להיכנס לפעילות פוליטית .הוא מנווט את כלכלת ישראל בכיוון
של שגשוג ,הופך לשר האוצר שהעלה את המשק הישראלי על דרך המלך של יעילות ,פריון,
צמיחה ושגשוג .מכאן הדרך קצרה לראשות הממשלה.
תסריט אפשרי אחר :לוינסון פורש הן מן הפעילות פוליטית והן ממשק העובדים ופונה
לעסקים פרטיים .קהיליית העסקים הבינלאומית כבר הכירה אותו היטב והיו מוכנים להציע לו
משכורות עתק ושותפויות בעסקים משגשגים .רק שיבוא .מספר על כך עוזרו יורם רוזנפלד:
"אני יודע שהציעו לו לא פעם שותפויות בלי שיכניס אגורה שחוקה אחת .תעזוב את חברת
העובדים ,את הכול ,אמרו לו ,ותבוא אלינו .תהיה שותף .הוא יכול היה להפוך מיליונר בן
לילה .תוך יום היו מקיפים אותו עשרה מיליונרים .הוא אמר לי' :שאני אעשה דבר כזה? מה
יאמרו?'".
באותם ימים ,של ערב הדמדומים ,של הרגע לפני האחרון ,נדמה היה שכל האופציות היו
פתוחות .אפילו לוינסון חשב כך .הוא לא הביא בחשבון את מה שהשאיר אחריו בבנק ,הוא
שכח את האויבים שרכש לעצמו במרוצת השנים .הוא גם איבד את העניין בנעשה בבנק .כל
אלה הביאו אותו אל מתחת לשיש ,והתסריט של המציאות היה התסריט הטרגי.
ניתן בהחלט לומר שלוינסון הוא שכתב לעצמו את התסריט הזה .אילו יכול היה להשלים
בלב שלם עם עזיבת הבנק ומסירתו בידי יורשיו ,ייתכן מאוד – כמעט ודאי – שאחד משני
התסריטים האחרים היה מתגשם .אך לוינסון לא היה מוכן להשלים עם כך נפשית .בנק
הפועלים היה יותר ממפעל חייו ,הוא היה
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חלק מהווייתו ,מנשמתו ,מעצמיותו .המחשבה שמישהו אחר מנהל אותו ,לא כפי שהוא חשב
שצריך לנהלו ,לא נתנה לו מנוח .והצרה היא שלא נמצא בעולם אדם כלשהו שמסוגל היה
להיות במקום לוינסון בבנק הפועלים ,ושלוינסון יהיה מרוצה ממנו.
איש לא כפה את גיורא גזית על לוינסון .הוא בחר בו כיורש ,וכפי שכבר סופר בפרקים
קודמים ,הוא העריך את כישוריו ,נתן בו אמון בלתי מוגבל ,סמך על יכולתו ועל נאמנותו .בין
השניים שררו גם יחסי ידידות עמוקים ,ודומה היה שהוא המתאים ביותר למלא את מקום
לוינסון מכל הבחינות.
אך לא כך היה .לוינסון המשיך לקבל דיווחים בניו יורק על הנעשה בבנק ,והתעדכן גם בעת
ביקוריו התכופים בארץ .לא ברור אם הדיווחים היו מיוזמתם של האנשים מנאמניו בבנק או
שהוא עצמו ביקש לדעת מה קורה .יש להניח ששתי האפשרויות גם יחד אירעו .לא חלף
הרבה זמן וגזית החל לחוש את נשיפתו של לוינסון בעורפו .הוא חשש שלוינסון מתכוון
להמשיך לנהל את הבנק מניו יורק ,כפי שעשה בתקופת בלומנטל וריינר.
מה שקרה בהמשך הוא הלוז של הטרגדיה ,הוא הנושא שמומחים דשו בו ללא הרף ימים
ולילות ,הוא הנושא שבהיסטוריה הלא מפוארת של פרשיות בישראל יירשם כ"פרשת אמפל".
על אמפל ,תהליך הקמתה ,מקומה במשק הישראלי והתקוות שלוינסון תלה בה כמנוף
כלכלי למדינה כבר סופר בפרקים הקודמים .מה שהתרחש באותה תקופה הוא סיפור חדש,
סיפור על מפלצת – יעקב לוינסון שמה – הטווה באמצעות אמפל מערכת של קורים ,שנועדו
ללכוד את מדינת ישראל ולמצוץ ממנה את לשדה.
מהלך הדברים ,כפי שתואר על ידי גזית ואנשיו ,נשמע פשוט לגמרי .לוינסון ,שחשש לאבד
את השליטה על הנעשה בבנק מצא פתרון גאוני ,אופייני ללוינסון – להוציא את אמפל
משליטת בנק הפועלים .בשנת  5893הוא ביקש להעביר החלטה במועצת המנהלים של בנק
הפועלים לפיה תצא חברת ההשקעות אמפל בהנפקה לבורסה האמריקנית ותהפוך לחברה
ציבורית .במקביל הוא מציע להשוות את זכויות ההצבעה של בעלי כל מניות אמפל ,דבר
העלול לפגוע בשליטתו של בנק הפועלים בחברה.
גזית פיתח תיאוריה ,שלפיה מטרתו האחת והיחידה של לוינסון הייתה זו :הוצאת השליטה
על אמפל מידי בנק הפועלים .נוצר ,אפוא ,עימות גלוי ראשון בין גזית לבין לוינסון ובעקבות
שורה של פגישות בין השניים מסתמנת פשרה :אמפל תגייס הון בארצות הברית אך זכויות
ההצבעה של הבנק במניות אמפל לא ייפגעו.
כאן טרח מישהו לשלוח מכתב אנונימי למפקחת על הבנקים ,גליה מאור ,שהחליפה זמן
מה קודם לכן את עודד מסר ,שכלל האשמות בדבר כוונה להוציא את אמפל משליטת בנק
הפועלים .המשמעות הפשוטה של האשמה זו –
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מבריחים הון משליטת מדינת ישראל .המפקחת החלה לבדוק את הנושא באורח יסודי.
"תפקידי הוא להיות מעורה בדברים משמעותיים המתרחשים בבנקאות הישראלית" – היא
מסבירה.
בסיבוב הראשון של המאבק בין לוינסון וגזית יצא גזית מנצח .זהו ,אולי ,הכישלון הראשון
של לוינסון במאבקיו בתוך משק העובדים ,והכישלון הצורב פי כמה מפני שהוא נגרם לו על
ידי בן טיפוחיו"( .מי זה גזית" ,אמר באותם הימים" ,אני בכלל המצאתי אותו").
"באריה מת בועט גם החמור" ,אומר הפתגם .התבוסה של לוינסון עוררה מרבצם הרבה
חמורים שחיכו בחוסר סבלנות להזדמנות הזו .לוינסון הכול יכול ,לוינסון האיום והנורא שאיש
אינו מצליח להתמודד איתו ,גם הוא פגיע .והיו רבים ,רבים מאוד ,שרצו לפגוע בו .החלו
להציף את גזית ב"חומר" על לוינסון והוא לא דחה אף אחד מהם על הסף .לימים יאמר גזית:
"שערותיי סמרו למקרא החומר שהוגש לי" .חבריו של לוינסון טענו כי החומר לא בא אל גזית
מכוח עצמו .גזית עצמו עמל וטרח שיגישו לו אותו והיה אף מוכן לתת תמורה ,לפחות
במקרהו של סימונסון שקיבל חוזה עבודה ארוך בניגוד לחוקת ההסתדרות .בפגישה שהייתה
אז בין לוינסון לבין גזית הופיע לוינסון לראשונה בעמדה נחותה .הוא כמעט ביקש על חייו.
לגזית הוא אמר" :עליך להורות לפקידים להפסיק לחפש אותי ולאסוף חומר נגדי" .ואילו גזית
השיב לו" :בעת עבודתך בבנק השארת לעצמך אויבים רבים החוששים מפניך גם כיום
כשאינך בבנק .הם ימשיכו לחשוש מפניך גם כשתהיה מונח מתחת ללוח שיש" .העובדה
שלוינסון הכניס משפט זה למכתב הפרידה שלו ("מי שמכהן כיו"ר הנהלת בנק הפועלים אמר
לי מספר פעמים' :רוצים אותך תחת לוח שיש' .הוא אמר זאת לפחות לעוד אדם") מלמדת עד
כמה פגע בו המשפט הזה ,ואיזה תפקיד גורלי הוא מילא בטרגדיה שלו.
ואז החל להופיע גל השמועות והלחישות על "כל סודות אמפל" .הפרסום הראשון
בתקשורת היה בחודש מאי  – 5895חודשיים לאחר שהוסרה מועמדותו לתפקיד שר האוצר.
העיתונאי יאיר קוטלר פרסם ב"מעריב" ריאיון עם סגן ראש הממשלה שמחה ארליך שכלל
רמיזות על המסמך שנימסר לו בשעה שכיהן כשר האוצר .למרות שקוטלר לא ציין במה
מדובר עורר הפרסום סערה וגורמים שונים גילו התעניינות רבה בנושא .כמה אישים פנו אל
ארליך ושוחחו עימו בדרך כלל בארבע עיניים .אחד מהם היה גיורא גזית ,שיחסיו עם לוינסון
באותה עת היו תקינים .המסמך היה מוכר ,כנראה ,לגזית מתקופת עבודתו במשרד האוצר.
האם הוא פעל בשליחותו של לוינסון? אם כך נראה הדבר תמוה ,מאחר שללוינסון היו,
כמפורט בפרקים קודמים ,קשרים הדוקים עם ארליך ולא היה לו צורך בתיווך .האם ניצל גזית
את ההזדמנות כדי לבחוש בקדירה תוך שהוא משחק תפקיד כפול? לכך אין סימוכין .אבל
דבר אחד ברור :ארליך היה פוליטיקאי משופשף והצטיין בערמומיות גדולה .הוא הבין היטב
שניתן לנצל
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את החומר בתקופת ערב הבחירות אבל ברגע האחרון נרתע מחשש לתגובתו של לוינסון.
מאוחר יותר ,כשהפרשה הגיעה לשיאה ,הפך טפטוף הלחישות לגל של פרסומים ,ממש
מבול .הפרסומים הללו היו מורכבים ומסובכים .הם לא אמרו כלום לקורא הפשוט שאינו
מתמצא בסודות הבנקאות הבינלאומית ,והיו ניכרים בהם טביעות האצבעות של מי שמסר
את הפרטים לפרסום .לא היה מדובר שם בנושאים שחקירה עיתונאית רגילה יכולה לחשוף.
היו אלה פרטים ופרטי פרטים חסויים ,הנמצאים במסמכים הנשמרים בכספות .היה ברור
שמישהו טרח למסור את החומר לעיתונאים .מומחים שקראו את הפרסומים בעיתונים אמרו
שאין בהם ממש .האיש ברחוב חש ש"משהו רקוב כאן".
אם לסכם את הפרסומים הללו ,הרי הצטיירה מתוכם תמונה עכורה של מעשים אפלים
שכולם הצביעו לעבר האשם העיקרי :יעקב לוינסון .הפרסומים הללו אמרו שבנק הפועלים
התרוקן בשנים האחרונות מחלק גדול מנכסיו .חברות ומפעלים שהיקף מאזניהם מיליארדי
דולרים הועברו לחברת אמפל אשר שליש מהשליטה עליה נמצא בידי חברה לוקסמבורגית
שמאחוריה עומד בנק האיגודים המקצועיים במערב גרמניה .עוד נאמר כי עסקות נכסי דלא
ניידי רבות בין אמפל לבין בנק הפועלים שנעשו בשיקאגו ,בבואנוס איירס ובניו יורק נעשו
לטובת אמפל .שריווחי אמפל גדלו פי שלושה בשנתיים ורוב הכספים הועברו לידי משקיעים
אמריקנים.
היו שניסו להניע את לוינסון להשיב מלחמה שערה ולהגיב בפרסומים נגדיים .מספר על כך
יורם רוזנפלד ,מחבריו הקרובים של לוינסון" :כשהתחיל הסיפור ,התייצבנו אצלו מספר
חברים ואמרנו לו" :תביט ,במה בעצם כל העניין? בסך הכול יושב לו שם פקיד אחד בבנק
ומטפטף חומר לעיתונים .מה כל הסיפור? אנחנו לא יכולים לעשות אותו הדבר? אנחנו לא
יכולים לטפטף? תראה ,אמרנו לו ,הלא לך יש חברים טובים ,בעלי איכות גבוהה בהרבה מזו
של אלה היושבים שם .מדוע לא להגיב? למה לא לפעול? אבל הוא מיד היה משיב בצורה חד
משמעית :אסור להגיד שום דבר .פעם אחת ,תחת לחצנו ,התחיל להגיד .אני יכול לספר?
הרי אפשר למלא ספר ...ועצר בעצמו .לא רצה גם בנסיבות אלה להתיר את לשונו".
על עבודתם המשותפת סיפר לי יורם רוזנפלד" :לפני שבא לאמפל הכרתי אותו היכרות
שטחית .לאחר שבא נאמר לי שהוא רוצה לראות אותי והבנתי שהוא מבקש להקים צוות
מקצועי שיווסת ויטפל בהשקעותיה של אמפל בארץ .ישבנו כשעתיים ושוחחנו על כל נושא
שבעולם ,החל מהיסטוריה וכלה בענייני כספים .בסוף השיחה אמר לי' :אנחנו הולכים לעבוד
יחד' .הוא לא שאל ,הוא קבע עובדה .לא יכולתי לסרב לו ,לחצנו ידיים וכך החלה מסכת
יחסים מיוחדת שנמשכה עד יום מותו .לפני שהכרתיו רבים הזהירוני מפניו ,אך בהיכרות
מקרוב הוא נתגלה לי באור שונה לגמרי .הוא לא היה דיקטטור ,כפי שהציגו אותו .הייתה לו
מידה עצומה של פתיחות ונכונות להשתכנע .יחד עם זאת למדתי ממנו
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מהי דבקות במטרה .הוא אמר לי' :אין דבר כזה שלא להצליח .אם אתה לוקח על עצמך
משימה – אתה חייב לבצע אותה בצורה היעילה ביותר' .יעקב הקים שני צוותי עבודה
מקצועיים ,אחד בניו יורק והשני בארץ שעימו נמניתי אני .הוא ניצח על המלאכה בצורה
יוצאת מן הכלל ,הן בנסיעותיו התכופות לשני הכיוונים והן בשיחות היומיומיות ובמערכת
תקשורת יעילה ומסועפת .מעולם לא ראיתי רמה כזו של ניהול ,איני יודע אם אראה עוד".
בהזדמנות אחרת סיפר יורם רוזנפלד" :הוא היה כמו מנוע שלא מפסיק פעולתו לרגע.
עשרה ימים פה עשרה ימים בניו יורק .כל יום מ 9-בבוקר עד  8בערב .טיסות הלוך ושוב.
לילה אחד הוא צלצל לביתי .השעה הייתה  55בלילה :הוא דיבר מניו יורק .תשמע ,אמר,
מחר אני מגיע .תארגן לי פגישה ב 9-בערב עם זה ועם זה .העניין לא היה כל כך חשוב
ובוודאי בלתי דחוף .שאלתי ,עכשיו להתחיל לצלצל לאנשים? אמר לי כן .תאמר להם שאני
ביקשתי .חלק מאותם אנשים כלל לא הכרתי .אנשים עסוקים כולם .מכובדים .למחרת
התייצבו כולם ב 9-בערב .המטוס שלו נחת ב 6-בערב .עד תחילת הישיבה הוא ענה על
תזכירים".
אין תמה ,אפוא ,שקצב עבודתו המטורף הניב פירות .אמפל סיימה את שנת  5893ברווח
נקי של  51מיליון דולר (לעומת  8מיליון דולר ב .)5895-סך נכסי החברה באותה השנה היה
 856מיליון דולר בהשוואה ל 694-מיליון דולר ב.5895-
בין ההשקעות של אמפל 14% :מהבעלות על מפעל ביודקס העוסק במחקר ובפיתוח
מוצרים בתחומי המיקרוביולוגיה ,הביולוגיה וכו' 41% ,מחברת יעל העוסקת בפיתוח ובשיווק
של מוצרי תוכנה 41% ,מהבעלות על מפעל אורלייט המייצר מוצרי מתכת 52% ,מהבעלות
של חברת אביק 11% ,מהבעלות של חברת יכין מטעים ועץ ונייר 64.9% ,מהבעלות על
חברת מלונות מוריה ועוד .אמפל העניקה באותה תקופה הלוואות כספיות גדולות לשורה של
מפעלים ביניהם :כור ,כימיקלים לישראל ,טלרד ,שיכון עובדים ,צים ,תנובה ועוד.
הצוות האמריקאי אינו חוסך שבחים מפעילותו המקבילה .החשב שלמה רכט אומר:
"הכרתי את יעקב בארץ בתקופה שעבדתי בחברת ההשקעות של הבנק .זמן קצר אחרי
שמיקד את פעילותו באמפל ,שהפכה למרכז עולמו .הוא מצא מסילה לליבותיהם וכיסיהם של
משקיעים אמריקאיים והחברה נכנסה לתקופה של תנופה".
הלל פלד" :הסיורים של המשקיעים בארץ היו לגביו אירוע חגיגי .הוא לא היה מאלה
ה"מורחים" משקיעים ומאחזים את עיניהם .היינו צריכים להכין חומר מהימן ומדויק והוא טרח
ועמל שכל סיור יהיה מאורגן מתחילתו ועד סופו בצורה מושלמת".
אבל גורלו של לוינסון נחתך כבר לשבט.
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גם דרמטורג גאון לא יכול היה להמציא את השתלשלות האירועים ואת גלריית הדמויות
כפי שהופיעו בפרק האחרון של הטרגדיה הלוינסונית .כך ,למשל ,הופיעו לפתע על הבמה
הצמד ריגר-פישמן ,ששמם קשור במפולת הגדולה של הבורסה .כפי שכבר סופר ,יוסי ריגר
עבד בשעתו בבנק הפועלים והתגלה כמוח מזהיר .אחת ההשמצות שהופיעו על לוינסון
הייתה שריגר הוא שלימד את לוינסון את סודות הפיננסים ותודות לו פרח בנק הפועלים כפי
שפרח .האמת היא שריגר הוא מסוג הכישרונות שלוינסון ידע לדלות ולטפח ,ואכן הפיק ממנו
תועלת רבה – בין היתר השתמש בשיטה שלו להערכת יעילותם של סניפים.
ריגר פרש מבנק הפועלים ב 5844-ופנה לעסקים פרטיים ,הקים לאחר מכן את השותפות
עם אליעזר פישמן ,רואה חשבון מקצועי ויועץ של התנועה הקיבוצית .השניים החלו לרכוש
מניות של גופים שונים (ביניהם של חברת הסנה) והיו בין הגורמים המרכזיים ליורה הרותחת
של הבורסה התל אביבית עד להתמוטטותה.
פנייתו של לוינסון לאמפל הדליקה נורה אדומה אצל כרישי הבורסה התל אביבית .כולם
הבינו שכל מקום שלוינסון מניח את ידו עליו הופך לזהב .ראשונים הבינו זאת ריגר-פישמן
שהחלו לרכוש מניות רבות של אמפל .הקף רכישותיהם היה כזה שנפוצו שמועות ,ללא בסיס
עובדתי ,שהם מתכוונים אפילו להשתלט על אמפל .פישמן עצמו התפאר באוזני מכריו:
"אנחנו הולכים על לוינסון ונגיע רחוק".
האמת היא שריגר ,כאיש עסקים ממולח ,שהכיר את שיטות עבודתו של לוינסון ,הבין
שלוינסון עשוי לנקוט צעדים שיביאו לכך שכל מי שיחזיק במניות אמפל ירוויח .הידיעה על
הרכישות של ריגר-פישמן הגיעה ללוינסון והוא ביקש לברר את העניין.
מספר אמנון בר נוי" :לוינסון ביקש ממני לדבר עם ריגר ולשאול אותו מה כוונתם ,ואם הם
מבקשים להזיק לו .ריגר השיב לו כי יש להם רק  54אחוז של המניות וכי הם רכשו אותן כי
הם מאמינים בלוינסון וביכולתו" .ואכן ,השניים עשו ברכישה זו עסקה מוצלחת ולימים מכרו
את מניותיהם ברווחים ניכרים .כפי שיסופר בהמשך ,לימים יואשם לוינסון כי "ניפוח" מניות
אמפל נועד למלא את כיסיו או את כיסיהם של אנשים שחפץ ביקרם.
מה היא האמת מאחורי פרשת אמפל?
ייתכן שהאמת המלאה לא תיוודע לעולם .על מדוכת הפרשה הזו ישנו כבר עשרות רואי
חשבון מומחים ,פרקליטים ממולחים ,כלכלנים בני סמכא ,ולא הצליחו להתיר את הפקעת.
לוינסון היה מוכן בשעתו לתת הסברים על פרשת אמפל ועל כל הסתעפויותיה .הייתה לו
רתיעה לעשות זאת באוזניהם של זיגל וחוקריו ,פונקציונרים מפלגתיים ,וועדות שממנים
יריביו בבנק" .יש דברים שגם לזיגל אסור לספר" נהג לומר" .יש נושאים שהם דיני נפשות
שאסור שיראו
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אור ,ושאפשר לחשוף אותם רק במסגרת שיפוטית בלתי תלויה היודעת להעריך ,להבין
ולשקול דברים .והחשוב ביותר :לשמור על סודיות".
זהו הרקע לדברים שאמר לי לוינסון בימים האחרונים .הדברים כולם אמת ,אף כי אין בהם
כל האמת .אין בהם פרטים היכולים להזיק למדינה ,לבנק הפועלים ,למשק העובדים .אין
בהם דברים על עבירות על חוקי מדינות ,על קרנות סודיות .הוא רק העיר" :הם הרי יודעים
במה מדובר" .ב"הם" התכוון לכל אותם אנשים שבימים האחרונים היפנו לו עורף ונטשו אותו,
עזוב ובלי כוחות ,כדברי השיר ,וכפי שעשו לאביו דור אחד קודם לכן על אותו רקע.
וכך תיאר באוזני לוינסון את הרקע לפרשת אמפל:
"עוד לפני כישלון המערך בבחירות (באמצע שנת  )5895החלטתי להשהות את פעילותי
הציבורית( .זאת) ,מתוך ראייתי המוקדמת שהמערך לא יצליח להרכיב ממשלה .לא האמנתי
כי תיתכן תמורה בתוך פרק זמן קצר ,והחלטתי להקדיש את עצמי לפיתוחה של אמפל".
"נטלתי על עצמי משימות בינלאומיות חדשות על פי בקשתם של גזית וריינר ,מתוך הנחה
כי כעבור שנתיים-שלוש תגיע העת לפרוש גם מזאת ,ולהתפנות לאופציה הציבורית-פוליטית.
...סוכם שבמקביל לטיפולי באמפל אמשיך לשמש כיועץ כללי לבנק הפועלים ואעמוד
לרשות הנהלתו ,וכן אסייע לסניף הבנק בשווייץ .דבר זה בא לדי ביטוי במכתב שהבנק נתן
לי ,ושבו נאמר כי אשמש בתפקידים אלה כל עוד אחפוץ בהם.
"קרוב לשנה התנהלו העניינים על מי מנוחות ,כאשר הקפדתי לקיים קשר מתמיד עם
אנשים שונים ,ובראש ובראשונה עם גזית ,באמצעות פגישות דחופות ,קשר טלפוני
והתכתבויות .היה מקובל על גזית ועלי ,שאין שום אינפורמציה חסויה ממנו ,והוא טרח
להדגיש כי מקובל עליו שאעמוד בקשר עם אנשי הבנק השונים ,אשר יחזיקו אותי בתמונה
לפי הצורך .במרוצת הזמן התברר כי יש פער בין שיטות העבודה שלו לשלי .אצלי היה הדגש
על מתן אינפורמציה מלאה לכל הנוגעים בדבר ,ואילו הוא העדיף שלא להיכנס לפרטים .גזית
לוקה בקשיי תקשורת ,מאחר שאין הוא מחשיב תקשורת באמצעות התכתבות או שיחות
טלפוניות ,ועומד על קיומן של שיחות בעל פה בארבע עיניים ,שאין עימן סיכומים בכתב.
הדבר התחיל ליצור בהדרגה קשיי תקשורת בגלל נסיעותיי התכופות.
"עלי להדגיש כי האחריות שלי כלפי הבנק הייתה מעל לכל .משום כך מצאתי לנכון,
בהזדמנויות שונות ,להעיר לו על נושאים שונים ולהביא לתשומת לבו עובדות שונות ,ואף
ללחוץ עליו לטפל בנושאים שונים .מצד שני ,המשיכו גורמים שונים לפנות אלי ,שלא ביוזמתי,
והדבר הזה היה למורת רוחו של גזית ,אשר ראה את עצמו כשליט יחיד בבנק.
"החל להיווצר בהדרגה מתח ביני לבין גזית ,ולקראת סוף  5893הגיע המתח
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לידי כך שהודעתי לו שלא אמשיך לסייע (לבנק) בשניים-שלושה תחומים ,לאחר שהוא החל
להביע מורת רוח גלויה לגבי מעורבותי בהם .נושאים אלה לא נגעו כלל לתחומים שבהם הוא
עסק ,אך הוא לא נמנע מלרתום מכונה אדירה להוכחת אי תקינות הפעילות מצידי.
"באותה תקופה התעורר גם עניין הויכוח לגבי אמפל ,צורת מבנה הבעלות שלה וספיחים
שונים הקשורים בה .הייתי מודאג מאוד מהחקיקה הבנקאית החדשה בארץ ,אשר קבעה כי
כעבור ארבע שנים מאז נחקק החוק (ב ,)5895-יצטרכו בנקים מסחריים להסתלק משליטה
בחברות שעיסוקן אינו בתחום הבנקאות.
"אני הצעתי להקים חברת אחזקות ,שתהיה בבעלות חברת העובדים ,ואשר ניתן יהיה
להעביר אליה את השליטה בבנק הפועלים ,ובנפרד את השליטה בחברות בלתי בנקאיות,
ולהגיע בשעת הצורך למבנה דומה לזה של איי.די.בי( .שהיא חברה לאחזקות בנקאיות שבנק
דיסקונט בבעלותה .כמו כן היא הבעלים של איי.די.בי .פיתוח המחזיקה מפעלים לא
בנקאיים).
"גזית לא גילה עניין בכל הנושא ,והותיר בידי את הטיפול בהקמת חברת האחזקות ,אך
ניסה באורח חשאי למנוע את השלמתה .בסופו של דבר הוקמה החברה אך לא הופעלה ,שכן
גזית חשש שריינר יתפוס את השליטה בכל החברות הבלתי בנקאיות שתועברנה לחברה".
"כאשר הבחנתי בכך שאין גזית מוכן להפעיל את החברה הזו ,וכי הוא מונע את הפעלתה,
זנחתי את הרעיון והצעתי פתרון שונה ,באמצעות מניות השליטה ,המקנות  11אחוז שליטה
באמפל.
"על פי הצעתי ,אמורות היו המניות להתחלק בין בנק הפועלים לבין בנק האיגודים
המקצועיים המערב גרמני  ,BFGשבאותה עת היו בידיו כדי שליש ממניות אלה ,אשר כמובן
לא הקנו לו שום השפעה מעשית .הנחתי הייתה ,כי אם תוגשם תכנית זו ,תיווצר שותפות
באמפל ,דוגמת השותפות בבנק קונטיננטל (הבנק שהוא בבעלות משותפת ,11%-11% ,של
בנק הפועלים ובנק האיגודים המקצועיים המערב גרמני) .מבחינה חוקית לא תהיה לבנק
הפועלים חריגה מחוקי הבנקאות הישראליים ,תובטח לו אפשרות האיחוד המאזני עם אמפל,
וכך לא תתנתק אמפל משליטת בנק הפועלים ,ותהיה קשורה אליו בזיקה ישירה .את
השליטה בבלוק המניות הרגילות ,המקנות שליטה של  11אחוז באמפל ,אספתי במשך שנים
בעמל רב .לפני כניסתי לבנק היו לבנק הפועלים  51אחוזים בתוך הבלוק השולט של 11
אחוז .עניין השליטה של בנק הפועלים באמפל היה בראש מעייניי.
"החל להיווצר פרדוקס .אני נאבקתי כדי להבטיח את השליטה של בנק הפועלים באמפל,
ולא הייתי ער לכך שגזית בשיחות סמויות ,בסיועו של משה אולניק (מנכ"ל משותף של
הבנק) ,החל להציג את מגמתי כניתוק אמפל משליטת בנק הפועלים ,דבר שהיה היפוכה של
האמת".
"דבר זה התגלה לי אחר כך .לימים התגלה טיעון פרדוקסלי מעל דפי העיתונות
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בהשראת הנהלתו הנוכחית של בנק הפועלים .לפיו – מצד אחד היוותה אמפל נטל על בנק
הפועלים וסובסדה על ידו ללא מצרים .ומצד שני ניסיתי כביכול לנתק את אמפל מהבנק
ומשליטתו .לא הבחנתי אז כי השיחות בין גזית לביני בעניין זה ,שהגיעו תמיד למבוי סתום,
היו לגביו כעין נושא להתחלת מאבק בשלבים נגדי ,שילבש אחר כך פנים חמורות מאוד.
בשיחותיו עימי לא העלה מעולם את הטיעון שאני מנסה כביכול להרחיק את אמפל משליטת
הבנק ,אלא רק רמז רמיזות ,שכל שינוי במבנה אמפל עלול לעורר מורת רוח ,מבלי לפרט
למה ומבלי לנמק מעולם .פעם רמז על מסמך ארליך ,שהוכן כנראה על ידי עמוס ברגנר,
אחרי פרישתו מבנק הפועלים והצטרפותו לבנק לאומי בחו"ל .מסמך זה הועבר לארליך על
ידי אדם שרצה את רעתי .זה היה דו"ח שכלל ניתוחים מגמתיים והסתמך על בחירה
סלקטיבית של דו"חות פורמליים של אמפל בארצות הברית .הוא נועד להוכיח כיצד נהנים
כביכול בעלי המניות הזרים של אמפל מרכושם של בעלי מניות של בנק הפועלים .ארליך
העביר את המסמך לבדיקה ,והגיע אחר כך למסקנה כי מסמך זה נטול חשיבות במהותו ,ואך
העביר אלי העתק ממנו.
ממצאי המסמך פורסמו בשעתו ב"מעריב" מבלי שצוין שמה של אמפל .מזכיר חברת
העובדים דאז ,משה בנקובר ,כתב מכתב חריף לארליך ,שבו הוא דחה מכל וכל את
ההאשמה שאמפל נועדה להעברת נכסים לחו"ל .ארליך לא הגיב על המסמך ,ובכך תמה
פרשת המסמך באותה עת".
"כעבור זמן התברר כי ארליך התייחס למסמך זה כאל מסמך השמצה ,והגיע למסקנה
שאין צורך שיהיה מקום לטפל בו במישור הממשלתי והממלכתי .הוא הבין היטב כי חברת
אמפל מהווה פוטנציאל אדיר לגיוס מטבע חוץ ומשקיעים לישראל .ארליך הבין כי לטובת
המדינה חשוב מאוד לחסל את העיסוק בעניין זה ,כדי לא לפגוע בחברה שלמדינת ישראל יש
ענין בשגשוגה .לא הפריע לארליך לעשות שימוש במסמך ,ברמזים ,במלחמת הבחירות.
זאת ,למרות שידע את האמת( .זו הייתה עוד הוכחה עבור לוינסון עד כמה אפשר לסמוך על
ידידים כמו ארליך – א.א.).
"הייתה מסורת באמפל שאחת למספר שנים החברה מזמנת את חברי מועצת המנהלים
לביקור בארץ .לאמפל לא היו הרבה השקעות ישירות בארץ ,וביקורים אלה נועדו להגביר את
נכונות תומכי אמפל בארצות הברית להגדיל השקעותיהם בארץ".
"בראשית  5893העלה אחד מחברי מועצת המנהלים של אמפל הצעה לשנות את הנוהג
הזה ,מאחר שכעבור שנים של ביקורים בארץ שוב לא היו הסיורים כאן בבחינת אטרקציה.
אותו חבר הציע כי תישקל אפשרות לכנס פעם פעמיים בשנה ישיבה של מועצת המנהלים
באחת הערים הראשיות בארצות הברית במקום בניו יורק ,אשר בה מתכנסת מועצת
המנהלים כרגיל .הצעה זו אומצה
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בעיקרון ,והוחלט לקיים את הכינוס הראשון בלוס אנג'לס ,בחודש נובמבר  .5895ההחלטה
בדבר קיום האירוע התקבלה זמן רב לפני המועד הנ"ל .באירוע בלוס אנג'לס הושקע מאמץ
ארגוני גדול ,שכן הוא עמד להימשך שלושה ימים בהשתתפות כל המי ומי של חברת אמפל.
"האירוע הצליח מאוד מבחינת יחסי הציבור של אמפל .מאחר שבנוסף לחשיפה הגדולה
נחשפה לראשונה פעילותה של אמפל ,שהציגה את תוצאות עסקיה בשלושת הרבעים
הראשונים של השנה ,שהיו מצוינות .באותה הזדמנות הוכרז על הדיבידנד החצי שנתי
המקובל ,ולבסוף דובר על הכוונה לרשום את מניות אמפל בבורסה האמריקנית על בסיס
שינוי תכנית מבנה ההון שתוארה קודם.
"חשיפה רבתי זו הביאה לגל התעוררות מיידי וגואה במניות ,אשר נסחרו מעבר לדלפק
ועוד בטרם נעשתה כל פעולה ,לבד מהזמנות אסיפה כללית של בעלי המניות לשם אישור
פעולות ,גאה מיד ביקוש אדיר למניות ,ומחירן עלה בתוך ימים ספורים מ 5.61-דולר למניה
 CLASS Aליותר מחמישה דולר למניה .נוכח עליית מחירי המניות וגודל הביקושים גילתה
עתה הנהלת הבורסה נכונות לרשום את מניות אמפל למסחר ,גם אם לא יאוחדו זכויות
המניות הרגילות עם אלה של ה .CLASS A-נוצר מצב שאיפשר את המשך קיומם של שני
סוגי המניות ,כשהמניות הרגילות יוכלו לאפשר הצבעה בבלוק ,ולהבטיח את שליטת בנק
הפועלים גם להבא ,ללא צורך של השקעה מצד הבנק בסכומים גדולים ,במקביל לכל
ההנפקות של מניות או של רכישה על ידי אחרים .הסכומים שנדרשו על ידי בנק הפועלים
בכדי להבטיח את שליטתו יהיו נמוכים בהרבה ביחס לתכנית שהותוותה קודם לכן על פי
הצעתו של גזית.
"לאור זאת ננקטה פעולה לדחיית האסיפה הכללית של בעלי המניות ,כדי לגבש תכנית
אלטרנטיבית ,ברוח הדרישות החדשות של הנהלת הבורסה .האסיפה נקבעה לחודש מרץ
 5892במקום לינואר .5892
" עם שובי לישראל נתקלתי בגל של חשדנות מצד גזית ומצד עוד מספר מצומצם של חברי
הנהלת הבנק ,לגבי עליית שערי המניות ולגבי השינוי שהצעתי בקשר למבנה ההון ,ברוח
הדרישות החדשות של הנהלת הבורסה האמריקנית .גזית וחברי הנהלה אחרים באו בדברים
עם הנהלת בנק ישראל בצורה שלוותה באווירה של חשדנות .המפקחת על הבנקים ,גליה
מאור ,שקיבלה מידע בלתי מסודר על השינויים הצפויים במבנה ההון של אמפל פנתה
בשאלה לבנק על השינויים הצפויים ואף כתבה לבנק ,אולי על פי הזמנתו (של גזית) מכתב
המבקש הבהרות.
"לימים פורסם בעיתונים כי המפקחת התערבה" ,על פי בקשת הבנק" ,כדי למנוע את
ביצוע התכנית הראשונה של שינוי מבנה ההון .אולם האמת היא שהיא ביקשה הבהרות
כאשר אותה תכנית כבר לא הייתה מכוונת לביצוע ,ולא הייתה שום סכנה של אובדן שליטת
בנק הפועלים באמפל .המפקחת לא מנעה שום
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אובדן שליטה של הבנק ,אלא סמכה ידיה על התכנית החדשה שהייתה נושא הדיונים עימה.
"אווירת החשדנות בבנק נמשכה ,והיה צורך בשורת דיונים ארוכה ומיגעת ,רצופה קשיים
מצד הנהלת הבנק ,כדי להביא תכנית זו לכלל ביצוע .בעמל רב התקבלו האישורים מהנהלת
הבנק ליישומה ,וסופסוף התאפשרה פעילות רישום מניות אמפל בבורסה האמריקנית,
באפריל .5892
" דבר זה חייב את בנק הפועלים להשקיע כשניים ורבע מיליון דולר במניות רגילות נוספות
של אמפל ,אשר תמורתן הושקעה מיד ברכישת נכס של בנק הפועלים בארץ ,כך שאף
פרוטה לא הוצאה מהארץ .הנכס שבו מדובר הוא בניין הסניף של בנק הפועלים ברחוב
ארלוזורוב .בעקבות פעולה זו נעשתה למעשה החלפה של נכס בנכס ,על בסיס של הערכת
שמאי מוסמך .כל פרטי העסקה דווחו לכל הרשויות ,וקיבלו את כל האישורים הדרושים בארץ
באופן גלוי ומוסבר.
"רישום המניות בבורסה האמריקנית התקבל בשוק שם בהתלהבות רבה .היקפי המסחר
במניות אמפל עלו חיש מהר בממדים מדהימים ,ומחירי המניות  ,CLASS Aאשר ירדו מאז
נובמבר  5895לכשלושה דולר למניה ,עלו עתה עד לשישה וחצי דולר למניה.
"התפתחות חיובית ומרשימה זו שוב עוררה גלי חשדות בהנהלת בנק הפועלים (בארץ),
אשר ניתן להסבירה על רקע המאבקים האישים ,החשדנות והניסיון לחפש מניע נסתר שכלל
לא היה קיים ,להצלחת הרישום של מניות אמפל בבורסה האמריקנית.
"בשלב זה של הדברים הייתה כבר מערכת היחסים ביני לבין חלק מחברי הנהלת הבנק
במגמת הידרדרות ,וזו לוותה ,כפי שכבר סיפרתי ,בפעולת איסוף חומר נגדי ,בהשראתו של
גזית .אני ראיתי בפעולה האחרונה בעניין אמפל סיום נאות לפעילותי ,ורציתי להשתחרר
מתפקידי בקבוצת הבנק .הודעתי על כוונתי לפרוש ב 25-בדצמבר  .5892האמת היא שהיה
בכוונתי לפרוש עוד לפני פעולת הרישום בבורסה ,הואיל וקצתי במאבקים ,בחוסר האמון
ובכל תופעות הלוואי שלהם ,והיו לי מספר הצעות קוסמות לניהול וייעוץ פיננסי בהיקף
בינלאומי גדול.
"היה זה ירוחם משל ,שתבע ממני בתוקף ובמפגיע להימנע מפרישה .בעקבות לחציו
הסכמתי לדחות את פרישתי ,לא בלי לבטים ,לסוף  ,5892דבר שהתקבל במורת רוח גדולה
על ידי גזית ואולניק.
"תבעתי אז כי ייקבע מראש סדר החלפתי ופרישתי ,כי ייפסקו הרינונים אודות החומר
שנאסף עלי ,וכי ייקבעו הליכי תיאום לגבי פעילות אמפל ,כל עוד אני משמש יו"ר שלה ,וזאת
במסגרת צוות תיאום ,או גוף אחר שייקבע בבנק ובהשתתפותו .כן דרשתי שייקבע סופית מי
יחליף אותי ,וכי יתאפשר תהליך הכנסה מסודר לעבודה .כן תבעתי כי אם יש בידי גזית איזה
חומר נגדי ,שזה ייבדק לאלתר ותתברר משמעותו ,בכדי שיושם קץ לרינונים על נושאים
שכלל לא
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פורטו ולא הובהרו .אך מאומה ממה שתבעתי לא נעשה ,והדברים התגלגלו אחרת".
עד כאן דברי יעקב לוינסון ,דברים שנאמרו בשבועות האחרונים לחייו.
יו"ר הנהלת הבנק גיורא גזית והמנכ"ל משותף לשעבר של הבנק עמוס ברגנר סירבו להגיב
על האשמותיו של לוינסון כלפיהם.
זמן קצר לפני מותו של לוינסון ,ב ,54.5.94-פרסם יו"ר הנהלת הבנק גיורא גזית חוזר
פנימי לידיעת עובדי הבנק בעיצומו של "מסע לחישות" ובו הופיע הקטע הבא המדבר בעד
עצמו" :כל הנכסים שהעביר הבנק בעבר לחברת אמפל ושזכו לפרסום נרחב באמצעי
התקשורת יועדו לקדם אינטרסים חשובים של הבנק ושל המדינה ,תוצאות שאכן הושגו
בצורה מרשימה .בחשבון הכולל אין להניח שנגרמו נזקים של ממש כתוצאה מפעולות אלה
ויש מקום לדעה שהיפוכו של דבר הוא הנכון ".אבל בפומבי פורסמו ,כאמור ,דברים מסוג
אחר לגמרי.
חודשיים אחרי מותו אישרה מועצת המנהלים של אמפל את המאזן האחרון של החברה
בתקופת ניהולו של לוינסון.
המאזן הראה על גידול ניכר בהיקף פעילותה של החברה בשנת  5892ועל רווח נקי של 56
מיליון דולר.
במאזנו הפרטי העגום של לוינסון נרשמה הצלחה זו כהישג נוסף שיש למחקו ולבטל את
קיומו.

פרק שלושים וארבעה

השקיעה
"ליעקב היה מיתוס של כוח .מיתוס זה טוב כל עוד עומד מאחוריו
כוח אמיתי .יעקב הפחיד אנשים במשך שנים ולא השכיל להבין
שפחד זה גורם לאנשים להתחבר נגדו .הוא חשב שהוא בלתי
פגיע ולא הבין מה קורה בצד השני של המתרס ,לאחר שעזב
את הבנק".

(עו"ד שמואל ארנר ,לשעבר היועץ המשפטי של סולל-בונה)
שנת  5893היא השנה בה החלה שקיעתו של יעקב לוינסון .ליתר דיוק :זו השנה שבה
נקבעו העובדות שחרצו את גורלו .גורל חיה פצועה הנרדפת עד מוות בידי ציידיה.
האירועים המרכזיים בשנה זו ,מנקודת מבטו של לוינסון ,היו פרישתו הסופית מן הבנק,
התמסרותו לאמפל והקמת חברת יו.אס.אי ,.שנועדה להיות מנוף להגשמת החלום האמריקני
הגדול שלו.
אך בעת שלוינסון היה עסוק כולו ורובו בעניינים האמריקניים שלו ,רחשה הקלחת בעורפו.
גזית השתלט סופית על הבנק ונחלץ מפיקוחו של לוינסון ,אך הבנק הלך מדחי אל דחי.
גדולתו של לוינסון ,בעת שניהל את הבנק ,הייתה בכך שהוא הצליח לרכז בתוכו את כל
המערכת הכספית של חברת העובדים ,ומשך לקוחות נוספים באמצעי פיתוי מקוריים.
בתקופתו של גזית החלה בריחה גדולה של כספים מבנק הפועלים ,תחילה ברחו הגופים
הכלכליים של הקיבוצים והמושבים ,ואחריהם גורמים רבים אחרים .גזית לא הצליח למנוע
דליפה זו .המושבים והקיבוצים השקיעו מאות מיליוני דולרים מחוץ לבנק ,כולל השקעות
211
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מסוכנות בבורסה .בבנק התפתח תהליך מסוכן :מצד אחד נהנו לקוחותיו מאשראי זול ואילו
את הכספים שלהם השקיעו מחוץ לבנק.
דבר זה גרם לכך שבשנת  5892שילם בנק הפועלים כשני שלישים מכל קנסות הנזילות
של המערכת הבנקאית ,שעה שהבנק היווה אז רק שליש מן המערכת.
גרוע מזה .לא רק שכספי המערכת המשקית של תנועת הפועלים ברחו מן הבנק ,אלא
שחלק מהם הופעלו נגד האינטרסים של הבנק .הקיבוץ הארצי ,שהוא אחד מבעלי המניות
של בנק הפועלים ,מימן למעשה את פעולותיה של קבוצת ריגר-פישמן נגד הבנק ,בעזרתו של
יוסי גנשר ,איש הקיבוץ הארצי .בין היתר השתמש ריגר בכספים אלה בשני ניסיונות שלו
להשתלט על חברות של בנק הפועלים .הוא הצליח להגיע לאחזקה של  41אחוז ממניות
חברת הביטוח הסנה ,וכן הצליח להשתלט על רבע ממניות החברה להשקעות של בנק
הפועלים .בשני המקרים דרש ייצוג בהנהלת החברות הללו ,מכוח המניות שבידו.
הידרדרותו של בנק הפועלים לא נעלמה מעיני צמרת חברת העובדים .פרשת הסנה,
פרשת החברה להשקעות ,שלאחריהן נוספו עוד פרשיות (כמו מתן אשראי של  81מיליון
דולר לחברת ארקיע ,וכן אובדן אגד כלקוח של הבנק) – כל אלה הטילו צל כבד על יכולתו של
גזית להמשיך ולנהל את הבנק .הוחלט אפוא להחזיר למועצת המנהלים של הבנק את
הסמכויות שניטלו ממנה בשעתן ,כדי שזו תוכל לפקח על ההנהלה .כמו כן הוחלט למנות
כמה חברים מהנהלת הבנק כדי שיסייעו לגזית בניהול השוטף.
נקבעה ישיבה של מועצת המנהלים של הבנק כדי להחליט בנושאים אלה .כמה שעות לפני
כינוס מועצת המנהלים הצליח גזית לטרפד את התכנית .הוא קרא לכמה מחברי מועצת
המנהלים והודיע להם שיש לו חומר פלילי נגד לוינסון .התרגיל הצליח .הדיון בנושא נדחה
וכדור השלג של ההאשמות נגד לוינסון התחיל להתגלגל ,כשאל העלילה מצטרפים אויביו
בבנק משכבר הימים ואויביו הפוליטיים ,ובראשם מזכיר ההסתדרות ,ירוחם משל ,שכבר
החל להכשיר את הקרקע לקראת פרישתו מתפקיד המזכ"ל ,ופזל לתפקיד יו"ר מועצת
המנהלים של הבנק.
במה הואשם לוינסון על ידי גזית וחבריו? מדוע לא יכול היה לוינסון להפריך את ההאשמות
הללו בפומבי?
דורשי רעתו ידעו יפה כי יש נושאים שהשתיקה יפה להם בתחום הבנקאי ולא איש כלוינסון
ישיב למאשימיו על ידי הפצת מסמכים בנקאיים חסויים .אפילו הדברים שאמר לי בימיו
האחרונים ,היו מסויגים ומוגבלים .הוא לא גילה לי את כל הסודות ,גם כשידע שהדברים
שמסר לי ערב מותו היו בחזקת צוואתו המוסרית שנועדה להוכיח את ניקיון כפיו .כדי לנסות
ולברר את האמת – לא את כולה – לכך אין סיכוי ,אבל לפחות את רובה – נפגשתי עם
עשרות אנשים
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בארץ ובחו"ל ,נברתי בערימות של מסמכים שניתן להגיע אליהם ,במטרה לגלות את קצה
הקרחון של האמת הגדולה ששמה חפותו של יעקב לוינסון.
ההאשמה הראשית ,שהתקבלה על דעתם של הדיוטות ,הייתה שלוינסון "גונב" את הבנק
ומעביר את נכסיו לחו"ל .האשמה זו הייתה כלולה במסמך ארליך המפורסם ,שחובר בידי
עומס ברגנר ושנידחה על הסף על ידי ארליך ,על ידי בנק ישראל ועל ידי כל מי שיד ורגל לו
בעניינים בנקאיים.
מה הייתה פעולתו של לוינסון בארצות הברית שעליה יצא הקצף?
פעולתו הראשונה הייתה להפוך את אמפל לחברה אטרקטיבית מנקודת מבט של המשקיע
האמריקני .דבר זה איננו קל במציאות הכלכלית של ארצות הברית ,שם משליכים לכלא על
מעשים שעושים הספקולנטים בבורסה התל אביבית .אך לוינסון הצליח לעשות את הדבר,
ובאורח חוקי ,תוך שהוא מנצל לשם כך את המשאבים של בנק הפועלים .פעולה זו הוצגה
כריקון בנק הפועלים מנכסיו במסמך ארליך ,אך כבר הוכח למעלה מכל ספק שהבנק לא ניזוק
מכך( .כך למשל הואשם לוינסון שהעביר לאמפל נכס של בנק הפועלים .הנכס בו מדובר היה
סניף בנק הפועלים ברחוב ארלוזורוב .לנעשה נרכש הנכס על ידי אמפל תמורת השקעת
הבנק במניותיה .הערכת הנכס נעשתה ,כאמור ,בידי שמאי מוסמך ,וכל פרטי העסקה דווחו
לכל הרשויות וקיבלו את האישורים .שום פרוטה לא יצאה מן הארץ ורק הוחלף נכס בנכס.
זאת אישר באוזני גם היועץ המשפטי של משרד האוצר ,עו"ד אריה מינקביץ).
אך הצלחתו של לוינסון בארצות הברית עוררה את עניינם של כמה מכרישי הבורסה התל
אביבית .יוסי ריגר ,שהכיר היטב את יכולתו של לוינסון ואת שיטת פעולתו – ואשר מאז עזב
את בנק הפועלים הקים לעצמו מערכת פיננסית אדירה – החל לרכוש מניות של אמפל
בבורסה האמריקנית .הוא השקיע ברכישה זו מיליוני דולרים ,בעת שכל מניה הייתה שווה
דולר אחד .הדיבידנד ששילמה אמפל הספיק כדי לכסות את הריבית ששילם ריגר לבנקים
מהם לווה את הכספים לצורך ההשקעה .התכנית של ריגר היתה גאונית בפשטותה .הוא
תכנן להשתלט על מספר כזה של מניות (שניתן היה לרוכשן בגלל פיזורן הרב בבורסה)
שבאמצעותן יוכל לכפות על אמפל שינוי תקנותיה ,כך שזכויות כל המניות יהיו שוות .עד אז
הוחזקו מניות ההכרעה של אמפל בידי חברת העובדים ,ואילו המניות הרגילות שנסחרו
בבורסה לא היו שוות להן בכוחן .אפליה כזו אינה מקובלת בארצות הברית ,ולריגר היה סיכוי
טוב להשיג את מבוקשו .יותר מזה :ריגר ידע שגם אם לא ישיג את מבוקשו ,ייפול בחלקו
נתח שמן בניסיון למנוע ממנו את תכניתו ,דבר שיעלה את ערך המניות שבידיו.
וכך בדיוק קרה .לוינסון הריח עד מהרה לאן מועדות פניו של מי שהיה חברו לעבודה
משכבר הימים ,והשקיע מאמצים רבים לבלום את התכנית .תחילה ניסה לוינסון לפעול בדרכי
נועם .הוא שלח שליחים לריגר וניסה לשכנעו ,אך ריגר
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עמד על שלו ואף הזהיר כי אם ינסו להפריע לו ,בדרכים האסורות על פי החוק האמריקני,
הוא לא יהסס לתבוע את בנק הפועלים לדין בארצות הברית.
פעילות מסוג אחר הייתה הקמת תאגיד ואדוזי בשם "זברה" שהיה בשליטת בנק הפועלים.
התאגיד רכש בהדרגה מניות של אמפל וכשכמות המניות בידי התאגיד הגיעה ל 1%-הן
נמכרו לבנק הפועלים או לבנק המזרחי .פעולת התאגיד לא השפיעה על עליית מחיר המניה
בשוק במשך כל אותה תקופה ( + 1.81 – 5.11למניה) .עם סיום פעילותה מכרה "זברה"
לבנק המזרחי כמות גדולה של  311,111מניות במחיר  $2מניה.
מנכ"ל בנק המזרחי אהרון מאיר אומר על כך" :קנינו ומכרנו מניות אמפל במסגרת
הפעילות השוטפת של הבנק ומבלי לשמש כמתווך או כגורם המופעל על ידי מישהו .עובדה
היא שעד היום יש לנו חבילת מניות .נכנסנו להשקעה באמפל מאחר שבתקופתו של לוינסון
הייתה אמפל השקעה מעניינת .ידענו שהיא עומדת להירשם בבורסה האמריקאית וחשבנו
שזה נכון להשקיע במניות האלה והדבר נעשה במהלך עסקים רגיל .כל הפעולות היו
באמצעות הצינורות המקובלים בשוק ההון".
ידידותם האישית של לוינסון ומאיר הייתה לרועץ במהלך איסוף החומר על ידי גזית .הוא
החל לראות באהרון מאיר איש קש של לוינסון והחל לרדוף אותו עד חורמה.
גילה אהרון מאיר" :גזית עשה הכול כדי לחסל אותי ואמר לי במפורש שלא ישקוט ולא ינוח
עד שיביא לסילוקי מהבנק .הוא סירב להגיב על פעולות אלה ואחרות .בהזדמנות מסוימת
אמר לי" :אנחנו עושים עסקים ולא מעוניינים בפרסומת .חלק מהדברים הנאמרים עלינו
נכונים ,לדברים מסוימים גם אין רגליים ,אבל לפעילות סביב חברת אמפל היו ידיים ורגליים".
לוינסון פעל במהירות .הוא ידע שהשתלטות של ריגר על אמפל תשמיט את הקרקע מתחת
לרגליו ,ולידי ריגר ייפול נתח שמן ,גם של נכסים רבים בישראל .לעזרתו גייס לוינסון את בנק
האיגודים המקצועיים הגרמני ,שהשתלט על כשליש ממניות אמפל והבטיח את השלטון
בחברה לקבוצת בנק הפועלים .בכך הוכיח לוינסון שוב עד כמה הרחיק ראות בקשרים
הפיננסיים שפיתח עם בנק זה .יד ימינו באותה עת ,חיים ברגשטיין אומר" :גזית לא יכול היה
לבלוע שיש מערכת יחסים מיוחדת בין הבנק המרכזי ובנק הפועלים באמצעות לוינסון והוא
נאלץ להזדנב אחריו".
כל הפעולות הללו גרמו לכך שמניות אמפל המריאו לגבהים דמיוניים במושגים של הבורסה
האמריקנית ולריגר לא היה כדאי להשקיע ברכישתן .די היה לו במה שהרוויח מעצם רכישת
המניות ומכירתן.
אך כאן נתקל לוינסון בבעיה קשה .למימון כל הפעולות הללו נדרש כסף רב ,ולפי החוקים
האמריקנים אסור היה לבנק הפועלים ,או לכל גוף הקשור באמפל ,לממן את הפעולות הללו.
לצורך זה הפעיל לוינסון את הסניף השוויצרי של בנק

214

אריה אבנרי

הפועלים ,שאינו כפוף לחוקי ארצות הברית ,וכספים זרמו מסניף זה לארצות הברית .זו לא
הייתה פעולה על טהרת החוקיות ,לפי חוקי ארצות הברית ,ואלה שביקשו חקירה פומבית
בפרשת אמפל ידעו זאת ,וידעו מדוע לוינסון מנוע מלהשיב להם.
כאן המקום אולי לומר כמה מילים על הסניף השוויצרי של בנק הפועלים .הסניף הוקם ב-
 5846בעקבות מאמצים של לוינסון ,שהבין כי בלי סניף כזה אין להעלות על הדעת פעולה
כספית בינלאומית ראויה לשמה של בנק הפועלים .לא היה קל אז לקבל רישיון לבנק מן
השלטונות השווייצריים ,ולא היה קל גם לפתוח אותו .ולטר סימונסון ,אשר מונה למנהל
הבנק ,הביא לבנק כמה עסקים לא מוצלחים ביותר והבנק הפסיד באשראי שנתן לחברת
אומגה השוויצרית ובעוד עסקאות .מי שדחף את עסקי הבנק בשוויצריה היה חיים ברגשטיין,
שמונה לחבר מועצת המנהלים הישראליים שליד הבנק מיד עם היווסדו ,ויעקב לוינסון שמונה
ליועץ לבנק והמשיך בתפקיד זה גם אחרי שפרש מתפקידיו בבנק הפועלים .ברגשטיין סיפר
שסימונסון עורר בעיות רבות .אנשי הבנק בתל אביב ,שעסקו בענייני חוץ ,וכן ראשי בנק
ישראל ,תבעו את החלפתו ,משום שהוא התנהג כאילו הוא גוף מתחרה בבנק התל אביבי
ומנסה לחבל בו .לוינסון ביקש להרחיק את סימונסון ,ולא הסכים לתביעותיו בדבר תנאי
הפרישה ( .הוא ביקש שיובטח עתידו עד הפנסיה וסימונסון שמר טינה ללוינסון על כך .בסופו
של דבר קיבל סימונסון מגזית את כל התנאים שדרש).
אך גולת הכותרת של ההאשמות נגד לוינסון הייתה פרשת יו.אס.אי .לפי הפרסומים
בעיתונות הייתה זו מזימה שטנית של לוינסון – להקים חברה פרטית שהוא יהיה מנהלה,
ושדרכה יזרים את המיליונים אל כיסיו .ואבי אבות הטומאה של יו.אס.אי – .כך ניתן היה
להבין מפרסומי השטנה – הייתה פרשת "גרניט הכרמל להשקעות".
כאן המקום להזים אחת ולתמיד את העלילה הזו.
חברת יו.אס.אי .הוקמה כדי לבצע דברים שאמפל לא יכלה לבצע – להשקיע בעסקים
בארצות הברית( .על אמפל נאסר הדבר ,הואיל ולפי תקנותיה נועדה לגייס כספים להשקעות
בישראל בלבד) .החברה נרשמה על שמם של אנשי מפתח באמפל .מבחינת החוק האמריקני
לא הייתה החברה מסונפת לאמפל ,ולכן היה מותר לה לעשות עסקים בארצות הברית .אך
בשל הזהות בין ראשי אמפל וראשי החברה החדשה הייתה זו בפועל שלוחה של אמפל
ופעלה ככזו .זו הייתה התחכמות שעקפה את החוק האמריקני מבלי לעבור עליו .ברור שעל
הקמת החברה ידעו יו"ר הנהלת הבנק גיורא גזית וסגנו משה אולניק .על הקמת יו.אס.אי .גם
דווח למועצת המנהלים של אמפל אשר גם אישרה הסכם בין אמפל ליו.אס.אי .לפיו תהיה
אמפל יועצת של יו.אס.אי .ותהיה לה הזכות להחזיק ב 1-אחוז של כל השקעה של יו.אס.אי.
שתבוצע בישראל .באותה ישיבת מנהלים הוסבר כי באמצעות יו.אס.אי .ניתן יהיה להשיג
השפעה במפעלים
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וחברות אמריקניות ולהעביר לישראל טכנולוגיות מתקדמות.
ההאשמות לפיהן יו.אס.אי .היא חברה פרטית שנועדה להעביר כספים לכיסו של לוינסון
הופרכה על פניה עוד בטרם הגיעה פרשת לוינסון לשיא התקשורתי שלה .אך המעלילים לא
הרפו .אם את הסיפור של יו.אס.אי .קשה היה למכור ,הרי שסיפור אחר נראה היה כביכול
יותר חזק ,בחזקת "תפסנו את הגנב" .הסיפור נוגע לפרשת גרניט ,והנוסח של הפרסומים
בעיתונים היה" :מדוע הורה יעקב לוינסון ב 5893-להעביר מניות המייצגות  4.6אחוזים
מהשליטה בחברת הדלק סונול מקבוצת בנק הפועלים לחברת יו.אס.אי .שהוא היה מנהלה".
ההסבר הפשטני של העלילה היה :כשהיה ניגוד אינטרסים בין חברת יו.אס.אי .שלוינסון היה
מנהלה לבין חברת אמפל שהוא היו"ר שלה ,פעל לוינסון בניגוד לאינטרסים של אמפל ,כאילו
כדי להעשיר את כיסיו .וזה היה אחד הנושאים שהוטל על ועדת רוטמן-סיון לבדוק.
עסקת גרניט מסובכת מכדי להסבירה על רגל אחת ,והמעלילים בנו על כך הרבה .אביא
כאן ,אפוא ,את הסבריהם של ראשי יו.אס.אי .המעורבים בעסקה מראשיתה .הם מסבירים:
"חברת גרניט נוסדה בקיץ  5891ביוזמתו של איש העסקים האמריקני סם נאמן .זאת,
בעקבות ההצלחה העסקית של חברת דנות באותה תקופה .נאמן פנה ליוסי ורדי ,שפרש זמן
קצר קודם לכן מתפקידו כמנכ"ל משרד האנרגיה ,וביוזמתו של ורדי גויסו יתר מייסדי גרניט –
דוד קוליץ מחברת אלול ,שמואל שנקנר ,זכריה דרוקר ,יהושע ליבוביץ מחברת ח.ל.ב ,.גד
זאבי וישעיהו לנדאו והאחים שמואל ויהודה (יולי) עופר .כל אחד מהמייסדים התחייב
להשקיע בחברה סכום של עד מיליון דולר ,וכך יצאה גרניט לדרך במטרה לחפש פרויקט
רציני להשקעה.
"בינואר  5895נוצר קשר בין גרניט לבין משפחת בלפר האמריקנית ,בעליה של חברת
סונול .הקשר נוצר באמצעות יוסי ורדי על סמך אינפורמציה שהגיעה לבעלי מניות בגרניט,
לפיה יהיו בני משפחת בלפר מוכנים למכור את סונול .מחיר כל העסקה היה  44מיליון דולר.
גרניט שילמה ממקורות בעלי המניות סכום של  349אלף דולר ויתרת הסכום גויסה מהלוואה
שקיבלה גרניט מבנק הפועלים .כל אחד מבעלי המניות בגרניט נדרש לערוב אישית לסכום
של  431אלף דולר ובנוסף שועבדו המניות לבנק הפועלים".
"האינטרס של בנק הפועלים בעסקה ,בנוסף לאספקט הבנקאי הרגיל ,היה להגדיל את
חלקו של הבנק בפעילות הכספית של משק הדלק בארץ .כדי לוודא שאכן יוכל לממש את
שאיפתו זו דרש הבנק שגרניט תצרף את אמפל כשותף ,דבר שיאפשר לבנק השפעה בניהול
גרניט ,וממילא בניהול סונול ,וכן ,בהיות אמפל גורם חוץ ,יאפשר המרת הרווחים למטבע
חוץ .אמפל קיבלה אופציה להיכנס כשותפה בגרניט במרץ  ,5895ומימשה את האופציה
בספטמבר אותה שנה ,על פי אותו מחיר ששילמו מייסדי גרניט.
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"יוסי ורדי ושותפו יורם אלמוגי לא היו בשלב זה בעלי מניות בגרניט ,אלא החזיקו באופציה
שאופשרה להם לרכוש מניה בגרניט בתנאים שווים למייסדים .אופציה זו הייתה ברשותה של
חברת טכנולוגיות בינלאומיות – השקעות שבבעלותם של השניים.
"מיד לאחר רכישת סונול פרץ בגרניט מאבק על השליטה בחברה .מצד אחד עמדו נאמן,
ורדי ועופר ומן הצד השני היו האחרים – כלומר ליבוביץ ,לנדאו ,דרוקר ,קוליץ ודנקנר .בנק
הפועלים צידד בקבוצת נאמן-ורדי-עופר בגלל התנגדות דנקנר ,מנהיג הקבוצה שכנגד ,למתן
יחס העדפה לבנק הפועלים בסונול.
"עם החרפת המאבק בגרניט החליטו ורדי ואלמוגי לממש את האופציה שלהם מיד ,מחשש
שבגלל היחסים העכורים בחברה תיפגענה זכויותיהם ,אם יעכבו את מימוש האופציה.
השניים פנו לבנק הפועלים בבקשה למימון הדרוש לצורך מימוש האופציה .הבנק ,מצידו,
דרש מהם ערבויות אישיות .לאור התנגדותם למתן ערבויות אישיות הסכים הבנק לבסוף
לספק להם את המימון הדרוש ,בתנאי שיסכימו לצדד עם הבנק ועם נאמן במאבקים
הפנימיים בגרניט .בספטמבר  5895הודיע הבנק לגרניט כי הערבויות מצידם של ורדי
ואלמוגי סופקו לשביעות רצון הבנק ,והבנק מצידו נתן לורדי ארכה של  531יום לספק את
הערבויות הנדרשות .כחלוף הזמן פנה ורדי אל עוזי ורדי זר ,מישנה למנכ"ל בנק הפועלים,
וניסה לברר איתו את עניין הערבויות שהיה על ורדי לספק .בפגישה סוכם שורדי ינסה למכור
חלק ממניות גרניט (או ממניות טכנולוגיות בינלאומיות ,החברה שהחזיקה במניות גרניט)
למשקיע שיוכל לספק את הערבויות.
"בשלהי  5895ניהל ורדי מו"מ עם מספר משקיעים פוטנציאליים ביחס למכירת חלק
מהאחזקה בגרניט .בתחילת  5893פנה אדם קימרלינג ,עוזר למנכ"ל בנק הפועלים ,אל ורדי
ואמר לו כי הבנק איתר משקיע מתאים ,אך סירב למסור לורדי את זהות המשקיע .ורדי עמד
על כך שלפני שיסכים ,עליו לדעת מיהו הגורם שבו מדובר ,ולבסוף נאות ורדי זר ,הממונה על
קימרלינג ,לגלות לורדי שהבנק הוא הוא הרוכש המבקש לקנות לעצמו את המניות באמצעות
חברת קש .ורדי סירב בכל תוקף להסדר המוצע בנימוק שהעברה כזו תעמיד אותו במצב לא
נוח כלפי יתר משקיעי גרניט .ורדי זר הדגיש שהבנק מוכן שההעברה תעשה בצורה מוסווית
לחברה שלא ניתן יהיה לקשר עם הבנק ,אך ורדי סירב בכל תוקף להערמה מסוג זה".
"לאור הקשיים בגיוס משקיע פנה ורדי אל יעקב לוינסון .ורדי הסביר ללוינסון שאינו מוכן
למכור לבנק בשום צורה ,גלויה או מוסווה .לוינסון ניסה לשכנעו שיסיר את התנגדותו,
וכשנוכח כי ורדי תקיף ואינו מוכן להתפשר בנקודה זו ,העלה לוינסון את האפשרות שהקונה
תהיה חברת השקעות פרטית ההולכת ומוקמת בארצות הברית ,ואשר לבנק אין בה שליטה
ישירה או עקיפה ,וכל הקשר שלה עם הבנק הוא קשר של עבודה עם אמפל .לוינסון אמר
לורדי
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שלגבי החברה הזו (הכוונה הייתה ליו.אס.אי ).יוכל ורדי להצהיר במצפון נקי שלא העביר
מניות לבעל מניות אחר בגרניט.
"לאחר משא ומתן נחתמה ביולי  5893עסקה בין טכנולוגיות בינלאומיות ,חברתו של ורדי,
לבין יו.אס.אי ,.על פיה רכשה האחרונה מחצית ממניותיהם של ורדי ואלמוגי בטכנולוגיות
בינלאומיות ובתמורה שולמה מחצית המחיר ששילמה טכנולוגיות עבור מניות גרניט ,בצירוף
ריבית .בנוסף לכך התחייבה יו.אס.אי .לשאת בעצמה בכל ההשקעות הנוספות שתידרשנה,
עד לגובה של מיליון דולר ,מבלי לפגוע בחלקם של ורדי ואלמוגי.
לפי דרישתו של ורדי כלל ההסכם הצהרה מפורשת מטעם יו.אס.אי .שהיא איננה בשליטת
בנק הפועלים בשום צורה .עותקים של טיוטת ההסכם בכל שלבי המשא והמתן ,וכן עותק
ההסכם הסופי נמסרו לעוזי ורדי זר.
"עוד טרם החתימה ,ולמען הסר ספק של ניגוד אינטרסים ,ביקש יעקב לוינסון חוות דעת
משפטית מלורנס לפקוביץ ,היועץ המשפטי של אמפל ובנק הפועלים בניו יורק .בתחילת יולי
 5893נתן לפקוביץ חוות דעת כתובה הקובעת כי אין בעסקה בין יו.אס.אי .וטכנולוגיות
בינלאומיות משום ניגוד אינטרסים ואין מניעה לביצועה .העסקה נחתמה ב 58-ביולי .5893
"בתחילת  5892החליטה מועצת המנהלים של גרניט להגדיל את השקעות הבעלים
בחברה וזאת מטעמים הקשורים בחוק למיסוי בתנאי אינפלציה .במקביל התחילו האחים
עופר להגדיל את חלקם בגרניט ,וזאת לצורך השגת שליטה בחברה .לאחים עופר היה הסכם
חשאי עם אמפל ,לפיו ישתפו פעולה בניהולה של גרניט .האחים עופר אכן רכשו את מנייתו
של סם נאמן ,וכן את מחצית המניה השייכת לגד זאבי ,שותפו של ישעיהו לנדאו .אחרי
רכישות אלה היו לאחים עופר  33.631אחוזים ממניות גרניט ולאמפל  36אחוזים .כלומר
ביחד  49.631אחוזים ,מעט מתחת לדרוש לשליטה מוחלטת בחברה.
"לאור התפתחויות אלה נערכה שיחה בין ורדי ללוינסון ,ובה סוכם שהמהלך העדיף
מבחינה עסקית הוא לנסות ולממש את ההשקעה בגרניט על ידי מכירת המניות לאחים עופר.
ורדי פתח במשא ומתן עם יולי עופר ,שבמהלכו הודיע לו כי די לו ברכישת מחצית המניה
(שמייצגת  4.5אחוז ממניות גרניט ,שדי בהן להביא אותו עם אמפל לשליטה) .ורדי הבהיר לו
שהמדובר במכירת מניה שלמה ,ואז גייס עופר לעניין את ישעיהו לנדאו .לנדאו לא ידע ,עד
אז ,כי שותפו ,גד זאבי ,מכר בסתר את מחצית מניתם המשותפת לעופר ,וזה הבהיר ללנדאו
שהוא עלול להישאר ללא ייצוג במועצת המנהלים ,שכן בשליטתו רק מחצית המניה".
מסיבה זו נאלץ לנדאו להצטרף לרכישה ,ובסופו של דבר סוכם על מכירת מניות גרניט
שבבעלות טכנולוגיות בינלאומיות השקעות תמורת הסכום של  2.4מיליון דולר בחלקים שווים
לאחים עופר מצד אחד ולישעיהו לנדאו מצד שני .התמורה התחלקה בחלקים שווים בין ורדי
ואלמוגי לבין יו.אס.אי.
"מצב האחזקה בגרניט ,אחר עסקה זו ,היה כדלקמן :האחים עופר 34.41
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אחוז; אמפל  36אחוז; ליבוביץ ,לנדאו ,קוליץ ,דרוקר ,דנקנר –  8.31אחוז כל אחד.
"בדרך זו הפכו האחים עופר לבעלי המניות הגדולים בגרניט ,ומכוח ההסכם בינם לבין
אמפל היו לבעלי השליטה בפועל בגרניט ובאמצעותה בסונול.
"המסקנות מעסקה זו הרלבנטיות לפרשת לוינסון הן כדלקמן :מעולם לא הייתה לבנק
הפועלים או לאחת משלוחותיו הזדמנות לרכוש מניות נוספות בגרניט במחיר המקורי ,וזאת
לאחר סירובו התקיף של ורדי למכור את מניותיו לבנק ,ואפילו בצורה מוסווה.
"כמאמר דו"ח החוקרים הבלתי תלויים שנתמנו בניו יורק לחקור את ההאשמות' :מעולם לא
עמדה לאמפל ההזדמנות לרכוש את מניות טכנולוגיות בינלאומיות (בעלת המניה בגרניט)
בגלל סירוב המוכר ,למרות שלוינסון ואחרים ניסו לשכנע את ורדי למכור את מניותיו לבנק או
לחברה בת שלו.
"לוינסון לא רק שלא מעל באמון הבנק ,אלא שבנסיבות הקיימות עשה את הצעד העסקי
הנכון ביותר .דהיינו; קנה את המניות עבור גוף שהיה מקורב למערכת (דהיינו יו.אס.אי).
והוקם על מנת לסייע לה באותם מקרים בהן עסקות לא יכולות להתבצע על ידי הבנק או
שלוחותיו מסיבה כלשהי.
"הנהלת הבנק ידעה על העסקה ופרטיה בכל שלב והסכימה לכל פרטי העסקה .הרווחים
שהרוויחו ורדי ויו.אס.אי .לא היו בלתי סבירים .לפני העסקה אתם קנה עופר מניות מסם נאמן
ומגד זאבי במחירים דומים .יש לזכור שקניית המניה הזו על ידי עופר מסרה לידיו את
השליטה בפועל בסונול".
עד כאן עדותם של יודעי דבר ,שעל אף אריכותה ומורכבותה ,היא כאמור רק קצה הקרחון
של סיפור חפותו של לוינסון.
עדות אחרת ,השופכת אור על הפרשה מזווית שונה ,היא של עוזי ורדי זר ,כיום יו"ר מועצת
המנהלים של סניף בנק הפועלים בשווייץ ,ואז היה האחראי לשירותי מימון משולבים בבנק.
אומר ורדי זר בעדותו" :ניתן לומר שעד עסקת גרניט לא הטלתי מעולם דופי ביושרו ולא
הייתי מעלה על הדעת שהוא מסוגל לשלשל כספי ציבור לכיסו .גם כיום אני מתקשה להבין
זאת ,ועד שלא יוכיחו לי בצורה חותכת וחד משמעית איני מקבל זאת .למעשה לא ידעתי כלל
על חברת יו.אס.אי ,.ולראשונה שמעתי מפי יעקב הערה שממנה נתן לי להבין כי עלי לנהוג
בחברה זו כמו לגבי אמפל ,ומאחר שאמפל היא חלק בלתי נפרד מבנק הפועלים הבנתי
שהדברים אמורים גם לגבי חברה זו .אני בצעתי את עסקת הרכישה עבור המערכת של
הבנק ,ולאחר מכן הסביר לי יעקב שהעביר את הרכישה לזכות חברת יו.אס.אי ...יעקב
הסתיר ממני עובדות וגם הטעה אותי בעובדות ולדעתי נהג שלא כהלכה בנושא ...עד היום
אני לא מוכן לקבל את הגרסה שלפיה הוא שלשל כספים לכיסו .הדבר אינו מתקבל על דעתי
ואם חלילה יתברר לי כי
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אמנם כך היה זו תהיה עבורי רעידת אדמה שתשבש אצלי את כל האיזון שיש לי ביחסי
לאיש".
סיפור פרשת גרניט שופך אור על מורכבותן של העסקות בהן מדובר ,על הקלות בה ניתן
לסלף את פני הדברים ,ועל חוסר האונים שבו מצא עצמו לוינסון כשרצה להתגונן מפני
ההאשמות שהוטחו נגדו.
בעת שעסק לוינסון באותן עסקות מסובכות ,שחלק מהן מתואר בעדותו של ליידנר ,רחשה
כאמור הקלחת בעורפו .מאי שם ניתן האות כי לוינסון כבר חסר שיניים ,כי הוסרו מחלפות
ראשו .הכתובת על הקיר הייתה אירוע שולי לכאורה – פרשת הספר על תולדות הבנק.
היוזמה לכתיבת הספר יצאה מן הבנק בשנת  .5895פרופ' צבי יעבץ מאוניברסיטת תל
אביב ,ששמע על כוונה זו של הבנק ,המליץ על אסיסטנט שלו במחלקה להיסטוריה,
העיתונאי אריה חשביה .העבודה נמסר לחשביה על ידי לוינסון עצמו ,לאחר שבירר פרטים
אודותיו .הספר נועד להיות סיכום הישגי הבנק ,אך באורח טבעי בלטה בו תרומתו המכרעת
של לוינסון ,אף שלדברי חשביה לא התערב כלל בכתיבת הספר .כשהושלמה כתיבת הספר
הוא נמסר לדפוס וכבר עמד לראות אור ,אך מישהו נתן הוראה לגנוז אותו וכל עותקי הספר
נעלמו ,פרט לעותק שמסר לי לוינסון ימים ספורים לפני מותו .בעת שקרה הדבר לא עמד
לוינסון על מלוא משמעות המעשה שהייתה בעצם דה-לוינסוניזציה של בנק הפועלים .רק
בסוף ימיו חש עלבון צורב על המעשה הזה ואמר לי" :ראה לאיזו שפלות הם הגיעו .אני
משביע אותך להביא מספר זה את כל אותם דברים שביקשו לגנוז"( .כאשר שאלתי את
אולניק על הסיבות שגרמו לגניזת הספר השיב המנכ"ל המשותף של הבנק" :אני שומע על
כך בפעם הראשונה")
גניזת הספר הייתה רק הכתובת שעל הקיר .מאחורי הקלעים נעשו צעדים רבים נוספים
שהחלישו את מעמדו של לוינסון .נוצרו מגעים עם מנהל הבנק בשווייץ ,ולטר סימנסון,
שכאמור נטר איבה ללוינסון .חיים ברגשטיין ,נאמנו של לוינסון ,נוטרל בהדרגה – הן
מתפקידו כיו"ר מועצת המנהלים של הבנק בשווייץ והן מתפקידו כאחראי על פעולות הבנק
בחו"ל .יורשו של ברגשטיין ,עוזי ורדי זר ,למרות שהאמין כאמור בלוינסון קיבל את התזה של
ההאשמות שהוטחו נגדו ואמר לי" :אף אחד אינו מנוע מלתת הסברים למעשים שעשה
בכספי המוסד ויהיה מעמדו אשר יהיה ,הסברים שלצערי יעקב נמנע מלתת ושאני מקווה
שלאחר שיתבררו – הנושא הרי בחקירה משטרתית – לא יקלקלו את דמותו של יעקב בעיני".
גם אישים שנחשבו בעבר לנאמניו של לוינסון החלו להתקרב לגזית ,ביניהם היועץ
המשפטי של הבנק ,עו"ד אביב לוין .נשארו ללוינסון אמנם אנשים נאמנים בהנהלת הבנק כמו
אבי אולשנסקי ,ריצ'רד ערמון ,אפרים ריינר ,עמוס ערן ,רלף כהן ,גדעון אופיר ואליהו מרגלית.
אך רבים רבים אחרים נעלמו.
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והגרוע מכל :יד ימינו של לוינסון ,אמנון בר נוי ,עזב את הארץ ויצא בשליחות הבנק לקנדה.
בכ ך איבד לוינסון את האיש שיכול היה לקרוא עבורו את המפה ולהזהירו מפני מהלכים
הנעשים נגדו.
אחד האירועים המסעירים בחייו של לוינסון היה בסוף שנת  ;5893אחרי המשבר בבורסה.
היה זה כאשר פנה אלי באחד הימים לוינסון בבקשה שאפגיש אותו בסודיות מוחלטת עם שר
האוצר יורם ארידור .הופתעתי מאוד מבקשה זו.
שאלתי אותו" :לשם מה הפגישה?"
לוינסון" :הוא עושה טעויות חמורות וכלכלת המדינה נהרסת .אני חייב להזהיר אותו ולתת
לו סיוע וכמה עצות".
"אתה מבין את משמעות צעדך .הרי אתה איש מפלגת העבודה והיית מועמד לשר האוצר.
המפלגה שלך מנסה להפיל את הממשלה בכל דרך ומשתמשת בכישלון הכלכלי כדגל ,ואתה
בא להציל את הליכוד?"
לוינסון" :תמיד פסלתי גישה כיתתית צרה .טובת המדינה עומדת מעל לכל .מפלגה אינה
קודש הקודשים .אבל אני מבקש ממך שהפגישה תהיה סודית".
מילאתי את בקשתו והשבעתי את ארידור שלא לפרסם את דבר קיומה של הפגישה .הם
נפגשו לשיחה ממושכת בארבע עיניים שלא בנוכחותי ואחריה מילאו פיהם מים.
רק כעבור כמה חודשים אמר לי לוינסון" :אילו הוא היה שומע בקולי הכול היה נראה
אחרת .הצעתי לו עזרה בגיוס כספים לחידוש הצמיחה הכלכלית ושיקום המשק והבעתי
הסתייגות מכמה צעדים כלכלים שלו .לצערי לא היה לזה המשך .אתה רואה בעצמך לאן
התגלגל המשק הישראלי .חבל שלא שמע אז בקולי .הייתה לי כוונה לסייע בידו".
ארידור אמר לי" :הייתה לנו פגישה טובה .שמעתי מה שיש לו להציע ,אבל אני לא יכול
לפרט מה היו השיקולים שלי".
ההידרדרות של משק המדינה נמשכה ביתר שאת.
בינתיים חלו תמורות בחברת העובדים שהחלישו את מעמדו של לוינסון .מזכיר החברה,
משה בנקובר ,שהיה מנאמני לוינסון ,לקה בשטף דם במוח ופרש מתפקידו .במקומו בא משה
אולניק למלא את התפקיד באורח זמני .בתקופה זו ,שארכה כתשעה חודשים ,המשיך אולניק
גם לעבוד בבנק .בתוקף תפקידו כמזכיר חברת העובדים היה הממונה של גזית ואילו בתוקף
תפקידו בבנק היה גזית ממונה עליו ,מצב בלתי נסבל שלגבי לוינסון היו לו תוצאות טרגיות.
(אולניק אמר לי בשיחתנו" :היה מדובר על מינוי זמני בלבד של איש שלאורך שנים מילא
תפקידים ציבוריים ,חזקה עליו שיידע לשמור ולהישמר מניגוד אינטרסים").
לוינסון לא רצה לרדת לרמתו של ורדי זר ,ורק אמר לי" :נעליו של חיים היו גדולות עליו
והוא גילה בורות בחלק מהעסקים הבינלאומיים של הבנק .הוא עשה יד אחת עם גזית
וסימונסון כדי לפגוע בי .ורדי זר הוא בעל לשון
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חלקלקה וחנפן .הוא משתלב היטב ברמת הניהול והמוסר של הבנק".
על אותה תקופה אמר לי לוינסון" :בתקופת כהונתו של אולניק כמזכיר חברת העובדים הוא
לא הצליח להקים דבר ,לא פתר שום בעיה אחת לרפואה ונכשל בכל התחומים אשר בהם
עסק .לפני שפרש עשה הכול כדי שרע נעוריו ,דני רוזוליו ,יתמנה במקומו והוא יוכל לברוח
מתפקידו בהנחה שרוזוליו ישמש לו כמגננה וכמכשיר באותה הילולה של חוסר מעש והישגים
מדומים ...הוא היה והינו ההבטחה שלא קוימה בין שלושת נערי ישראל גלילי – אולניק
רוזוליו ויהודה רותם( .האחרון) הוא היחידי מבין השלושה שהפך לאישיות יוצרת והפגין
הישגיות בתפקידו כמנכ"ל צים .שני חבריו האחרים לדרך שאפו אל השלטון הפוליטי מבלי
שהיו להם נתונים אלמנטאריים ליצירה עניינית ואשר פרט לנאמנותם לכת של עצמם לא
חידשו שום דבר ולא הוכיחו שום יכולת יצירה ובנייה תנועתית ממשית .לגביהם הייתי מטרד,
שכן הייתי לא רק גורם של כוח והפגנת יצירה חסרת תקדים ,אלא גם בשל היותי יוצא איחוד
הקבוצות והקיבוצים ,ומעמדי המיוחד בחלק זה של מה שקרוי כיום תק"ם .קשרי הרוחניים
והענייניים עם אותם מנהיגים נדירים שצמחו מן האיחוד כמו מוסה חריף ז"ל ,הקנו לאותו
חלק של התק"ם כוח רב ,משמעות והבטחה של מנהיגות עתידית ,לא רק של התנועה
הקיבוצית אלא אף של תנועת העבודה בעת חידושה .מותו הטרגי של חריף סילק את האיזון
העדין בין יחסי הכוחות .השגיאות שעשיתי בקשר למינוים של אולניק ושל גזית לבנק
הפועלים והיווצרות הברית הבלתי קדושה בין משל ,גזית ואנשי הקיבוץ המאוחד ,חשפו אותי
הדרגתית כמיועד לטבח על מזבח האינטרסים האישיים שלהם ,תוך נקיטת כל אמצעי
התעתועים האפשריים ועד ניסיון ההכפשה ,כשהמטרה היא ברורה  -לחלל את כבודי,
להשפילני ולהביאני לדרך ללא מוצא".
איש העסקים מוריס קאהן ,אחד השותפים הבכירים בחברת יו.אס.אי .הטוען כי כל
פעולותיו בחברה ,לרבות מערכת הקשרים עם הבנק ,היו כשרות לחלוטין ,עקב מקרוב אחר
לוינסון בעת שקיעתו.
הוא אומר " :באותה תקופה נראה בעיני יעקב ככלב פצוע הנרדף על ידי ציידים .הם לא
יכלו להרשות לעצמם להשאירו במצב הזה והמשיכו לרדוף אחריו ,עד שחיסלו אותו סופית"...

פרק שלושים וחמישה

הנקמה
"אם לא רצח פיזי ,הרי רצח אופי – היה גם היה .רצח אופי
אינטנסיבי ,הכפשת שם זדונית ,יש בהם כידוע ממידת הרצח...
את כל מפעלו ,את עבודת חייו ,את המוניטין שצבר בעמל
וביושר ,את כל אלה רמסו וכיסו ברפש".

(יורם רוזנפלד ,באזכרה ביום השנה למותו של יעקב לוינסון)
ראשיתו של תהליך הכפשת שמו של לוינסון קשור בהידרדרותו של הבנק ,ובניסיונות שעשה
לוינסון לתקן את המצב .בתקופות שבהן ניהלו ריינר ובלומנטל את הבנק הם קיבלו באורח
טבעי את התערבותו של לוינסון מרחוק .הם לא ראו עצמם שווי ערך ללוינסון ,לא כפרו
בכישרונותיו ובסמכותו ,וקיבלו את עצותיו ואת הנחיותיו .לא כן גזית .הוא לא ראה עצמו
ממלא מקום זמני ללוינסון (כפי שהיו קודמיו) אלא יורש במלוא מובן המלה .למרות שלוינסון
הכריז שוב ושוב כי פרישתו מהבנק סופית ,חשש גזית שלוינסון אינו מתכוון לכך ברצינות ,כי
כוונתו להמשיך לנהל את הבנק בשלט רחוק ,ולאחר מכן לחזור ולהשתלט על הבנק .גזית
נטרל את ריינר ואת אולניק ,שהיו אמורים למעשה לנהל את הבנק יחד עימו ,והצליח לסכל
ניסיון של לוינסון להדיחו (בעזרת כמה מתומכי לוינסון בהנהלת הבנק) .אך הוא לא הסתפק
בכך ופתח במה שכונה לימים "איסוף החומר" נגד לוינסון .זו הייתה מערכה שהגיעה לשיאה
בהתפוצצות "פרשת לוינסון" באמצעי התקשורת ,והסתיימה במוות הטרגי על גג הבית
ברחוב בר כוכבא ברמת גן.
לוינסון תיאר את התקופה הזו ,בה ראה מרחוק כיצד מפעל חייו נתון בידי
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אדם שלדעתו נמצא בלתי מתאים לתפקיד ,במלים הבאות" :האחריות שלי כלפי הבנק הייתה
מעל הכול ,ומשום כך מצאתי לנכון ,בהזדמנויות שונות ,להעיר לו על כך ולהביא לתשומת
ליבו עובדות שונות ואף ללחוץ עליו לטפל בנושאים שונים .מצד שני ,המשיכו גורמים שונים
לפנות אלי שלא ביוזמתי ,ודבר זה היה בניגוד לרצונו של גזית ,אשר ראה בעצמו שליט יחיד
בבנק".
אכן ,גזית היה שליט יחיד בבנק ,וככזה עמד לרשותו כוח אדיר .לוינסון השתעשע זמן מה
ברעיון שיצליח לקצץ מעט בכנפיו של גזית .הוא פנה לריינר והציע לו לתבוע מחדש את
הסמכויות שגזית נטל ממנו ,ולהחזיר לקדמותו את המצב שהיה בעת כניסת גזית לבנק,
דהיינו :שהסמכויות יתחלקו בין גזית ,ריינר ואולניק (שפרש בראשית  5892מתפקיד מזכיר
חברת העובדים ופינה מקומו לדני רוזוליו) .הדבר היה בחודש מרץ  .5892מועצת המנהלים
של הבנק כונסה בהתראה של  43שעות ,כשעל סדר היום הונחה הצעת החלטה של הרחבת
סמכויות מועצת המנהלים וקיצוץ סמכויות ההנהלה .גזית הבין שהמטרה העיקרית של
ההצעה הזו היא להביא להדחתו ,על ידי כך שיתפטר במחאה על אי האמון בו .או אז פנה אל
ארבעה מחברי הדירקטוריון – עמוס ערן ,עמירם סיון ,איתן אבניאון וגדעון אופיר – והודיע
להם על החומר שנצבר בידיו והמצביע על חש דות לעברות פליליות שביצעו לוינסון וברגשטיין
בבנק .הדיון בהצעה לקצץ בסמכויות גזית לא התקיים עוד לעולם.
מספר איתן אבניאון" :גזית אמר לנו באותו מעמד כי לא אכפת לו מה יקרה לבנק ,והוא
יעשה הכול כדי לחשוף פרשיות שבהן מעורב לוינסון ואשר לדעתו יש להן אופי פלילי .נדמה
לי שהוא השתמש בביטוי' :אני אעשה הכול כדי להרוס אותו'".
עמוס ערן" :הלשון שבה נקט גזית הייתה קשה והיה ברור כי הולך למאבק ללא פשרות,
הוא טען שחברי מועצת המנהלים נושאים באחריות לכל פעולות הבנק".
עד לרגע זה עוד שררו יחסים קורקטיים ,לפחות כלפי חוץ ,בין לוינסון לבין גזית .השניים
נפגשו לעתים די מזומנות ,בעיקר בענייני אמפל (כל הפגישות התקיימו במשרדי אמפל בתל
אביב .לוינסון לא היה מסוגל ,נפשית ,לבקר בבית בנק הפועלים ולראות את גזית יושב על
כסאו) .מכאן ואילך נוצר הקרע בין השניים שהלך והעמיק ,והתפתח העימות ,לחיים או
למוות .גזית נלחם על חייו ממש .איש לא ידע שבשבילו זאת מלחמת חיים .הוא אולי חש
זאת בתת הכרתו.
הגילוי החיצוני של הקרע בין השניים היה בגל פרסומים בעיתונים ,תחילה על כישלונות
הבנק ולאחר מכן על עצם קיום הקרע והחשדות המכוונים כלפי לוינסון .הפרסומים על
כישלונות הבנק היו פרסומי אמת – איבוד השליטה על הסנה ,איבוד עסקת אגד (ליבוא
 5511אוטובוסים מחברת מרצדס)
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לבל"ל ,הפסדים לארקיע ,מעבר הקיבוצים מהחזקת כספם בבנק לעסקים עם ריגר-פישמן,
איבוד הקשר עם בנק המזרחי ועוד.
גזית חשד שידו של לוינסון מאחורי הפרסומים על כישלונות הבנק .הוא אמר אז" :זהו מסע
מאורגן בקנה מידה אדיר ,שהחל בקילוח דקיק והתפתח לזרם עז" .באותה תקופה נמצא
עוזרו לשעבר של לוינסון אמנון בר נוי בקנדה ,וגזית העלה השערה שבר נוי מתדרך
עיתונאים ממקום מושבו באמצעות שיחות טלפון בינלאומיות ,מבלי שהיו לו הוכחות לכך.
האם עמד לוינסון מאחורי הפרסומים על כישלונות הבנק?
מי שהכיר את המציאות הבנקאית מקרוב ואת האווירה ששררה במדינה מאז פשיטת
הרגל של מדיניות "הכלכלה הנכונה" ,פרי המצאתם של שר האוצר יורם ארידור ועוזריו ,ידע
אודות ההתעניינות סביב השוק המוניטרי .הכישלונות של בנק הפועלים היו בהיקף כה
מונומנטאלי ,ובנושאים שאי אפשר להסתירם ,עד שלא היה צריך מישהו לדחוף את
הפרסומים .אם להאמין לטענה שלוינסון הוא שעמד מאחורי הפרסומים ,צריך להניח שגם
מתוך קברו הוא ממשיך במלאכה זו ומעביר מידע לעיתונאים .די לעבור על העיתונים משנת
 ,5894כדי למצוא עשרות ואולי מאות ידיעות על הסתבכויות של בנק הפועלים.
רוב הידיעות הללו באו ממקורות גלויים .בעיקר משאילתות שהוגשו בוועדה המרכזת של
ההסתדרות על ידי סיעות האופוזיציה .הואיל וחלק מן הפרשיות שפורסמו בשנה לאחר מותו
של לוינסון נוגעות גם לפרשיות שאירעו לפני מותו כדאי לעקוב אחריהן.
כך ,למשל ,הגיש ח"כ יעקב שמאי ,יו"ר סיעת הליכוד בהסתדרות ,את השאילתא הבאה
למזכ"ל ההסתדרות ,ישראל קיסר :מי בהנהלת בנק הפועלים החליט לתת הלוואה של 3.1
מיליון דולר לחברת הברוקרים מוריץ טוכלר בתקופת משבר הבורסה? האם עו"ד מוריץ הוא
פרקליטו של מנכ"ל בנק הפועלים שווייץ ולטר סימנסון? האם יש קשר בין ההלוואה הנ"ל
לעובדה שסימונסון מסר עדות בפרשת יעקב לוינסון? מי החליט לתת לסימנסון קביעות וחוזה
עבודה עד הפנסיה?
ובנובמבר  5894שאל שמאי את קיסר :מי עומד מאחורי החברה הזרה אוויאיישן סרוויסט
שרכשה את מניות ארקיע תמורת  11מיליון דולר? האם אתה מוכן להתחייב בכתב שאין זו
חברת קש של בנק הפועלים שהוקמה במטרה למחוק הפסדים של ארקיע ,קרי חברת
העובדים ,באמצעות תרגיל פיננסי? האם המשקיע האלמוני ,שהוא הבעלים של החברה
הנ"ל ,הוא מורי גולדמן מטורונטו ,בעל מפעלי הבירה מבשלת שיכר לאומית?
ובאותה תקופה מגיש ח"כ רן כהן ,יו"ר סיעת שלי בהסתדרות ,שאילתא ארוכה לקיסר ,בה
נאמר בין היתר" :במכתב שנכתב אליך על ידי קבוצת עובדי בנק הפועלים ,מחודש ספטמבר
שנה זו ,שאני מניח שאכן הגיע לידיך ,מצוינים החשדות שלהלן:
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 .5קיום קשר בין שרגא רוטמן לבין גיורא גזית להענקת אשראי בלתי הגיוני מטעם בנק
הפועלים לסולל-בונה ובכלל זה בדרכים בלתי חוקיות .הבנק שילם על כך ביוקר רב.
 .3סולל-בונה הקים חברות בחו"ל אשר קיבלו הלוואות בעשרות מיליוני דולרים כדי לרכוש
בהן מניות אשר היו קודם לכן בידי סולל-בונה בארץ .מעשה זה הינו עקיפה של הוראות
בנק ישראל ביחס למתן אשראי.
 .2סולל-בונה ביצעה רכישת מניותיה היא על שם חברת פסיפיק ,על חשבון סיכון ההון של
הבנק .המניות נופחו ויצרו אשליה של הון עצמי .פעולה זו לא דווחה לשום גורם מוסמך
והיא – מבחינת ביטחונותיה – מפוקפקת.
 31 .4מיליוני דולרים שניתנו על ידי בנק הפועלים כהלוואה לחברת ...סאגיטריוס
אינטרפרייזס קורפ' אשר רכשה מניות של סולל-בונה על ידי עצמו ,וזאת ללא דיווח
לבורסה 91 .אחוז מערך הכסך ירד לטמיון ולא נרשם בספרי החשבונות של סולל-בונה או
בנק הפועלים.
מצוי בידי חומר מפורט על עסקות בנק הפועלים ,לפיו הועברו סכומי עתק בסדר גודל של
 41מיליון דולר מהבנק אל קרן התק"מ בע"מ דרך חברות פיקטיביות בחו"ל וזאת בניגוד,
ותוך הפרת תקנות מטבע חוץ וכן תוך העלמה של חריגה אדירת ממדים מנפח האשראי
המוקצה לבנק ותוך דיווח כוזב לבנק ישראל.
מסמך אחר ,שכפי שהבנתי משיחה בעל פה מצוי ודאי גם בידך ,מבהיר את פרטי פרשת
הרכישה של  36אחוז ממניות חברת דלק במחיר הגבוה פי שישה מן המחיר בבורסה של
אותן מניות נסחרות ...פרשה זו מעוררת חשד של הקמת חברות קש בחו"ל הרשומות
בואדוז ,פנמה ומקומות אחרים בבעלות תושבי חוץ לכאורה ,אלא שהם פועלים כמיופי כוח
של בנק הפועלים לכל צורך ועניין...
פרשה נוספת היא פרשת גיל אלקטרוניקה שהסתבכה בקשיים כספיים בסדר גודל של
עשרות מיליוני דולרים .בנק הפועלים ,בראשות החבר גיורא גזית ,נחלץ לסייע לו ,תוך סיכון
סכומי עתק על חשבון ציבור העובדים שהבנק אמור לשרת ועל חשבון יציבותו הפיננסית של
הבנק...
נמצאים בידי שני מסמכים ...המצביעים על פעולות חמורות ביותר של הצגת מאזנים
מזויפים ומטעים ,אשר מטרתם הייתה לכסות על הפסדים (עשרות מיליוני דולרים) ,על
הקמת חברות פיקטיביות בחו"ל תוך עבירה על חוקי מדינת ישראל...
בנוסף לאלה עולה מן המסמכים כי הבנק נשא בהפסדים כבדים הרבה יותר מאשר דווח
לציבור ולשלטונות וכי למעשה הבנק הפסיד ,מעבר למה שדווח ,עוד כמאה מיליון דולר .והרי
מכאן נובע שלא רק שהבנק עבר על החוק ,אלא אף נשא בתוצאות חמורות ביותר,
שמשמעותן הפסדים לגוף המהווה את המנוף הפיננסי למשק העובדים ולהסתדרות כולה...
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בנוסף לכל האמור לעיל ,עלי להודות כי הן מן החומר הכתוב הנמצא בידי והן משיחות עם
עובדים בבנק עולה כי המצב החברתי ויחסי האנוש בקרב עובדי הבנק הינם ללא נשוא .נאמר
לי כי קיימת אווירה של חשבון ופחד ,של אי אמון בהנהלה ובעומד בראשה וכן קיימת אווירת
משבר פיננסי המסכן את הבנק".
עד כאן דברי ח"כ רן כהן בשאילתא שהגיש למזכ"ל ההסתדרות ב 32-בדצמבר ,5894
עשרה חודשים לאחר מותו של יעקב לוינסון .דברים המדברים בעד עצמם ואינם טעונים
פירוש.
רוב הפרשיות המוזכרות בשאילתא ורבות אחרות ,היו ידועות ללוינסון בשעתו .ניתן לומר
כי לבו נקרע כאשר למד לדעת עד כמה טעה בבחירת יורשו .גזית ,שייחס את יוזמות לוינסון
להדחתו לא כניסיון להציל את הבנק אלא כניסיון לחזור ולנהל אותו ,אמר לעיתונאים:
"ממעמד של 'סופר מנהל' נהפכתי לכישלון מוחלט" .דהיינו :בעבר ראה בו לוינסון "סופר
מנהל" והנה לפתע הוא רואה בו כישלון מוחלט .לוינסון מיהר להגיב על דברים אלה באומרו
כי מעולם לא ראה בגזית סופר מנהל .הוא האמין בכישוריו לפני שהביא למינויו למנהל הבנק,
אך מיד כשנוכח בתוצאות הראשונות של פעולותיו ראה בו כישלון ,וכך ראה את כל תקופת
כהונתו בבנק .בשיחות עם ידידים השתמש לוינסון כלפי גזית בכינויים קשים יותר .הוא קרא
לו" :עריץ קטן"" ,חתול" ,ועוד.
הפרצה שנוצרה במערכת כתוצאה מהשגיאה שעשה גזית ,נוצלה על ידי הצמד ריגר-
פישמן ,הממלאים תפקיד נכבד בדרמה הלוינסונית .כפי שכבר סופר בפרק הקודם ,הייתה
התערבותם בענייני אמפל אחד הגורמים לצעדים שנקט לוינסון ,ואשר גרמו לעליית מניותיה
של אמפל .גזית היה פחות מתוחכם ומכאן הנזקים שנגרמו לבנק.
סיפר לי אליעזר פישמן ,שותפו של יוסי ריגר" :התחלנו להתעניין באמפל מאז שיעקב הגיע
לחברה .ידענו היטב שהוא יזניק אותה למעלה .ואמנם לא טעינו .קנינו חבילת מניות .לי וליוסי
היו  54אחוזים ולאברהם פילץ עוד כ 6-אחוזים .בסך הכול הייתה לנו חבילה של כ31-
אחוזים .שילמנו  41סנט עבור מניה .האמת היא שיעקב התרגז עלינו מאחר שחשש שאנו
עומדים לסגור עליו .למעשה יכולנו להכתיב פעולות שונות באמפל ,בין היתר משום שהיו לנו
 41אחוזי מניות בחברת ההשקעות של הבנק וכן בחברת הסנה .את מניות אמפל נאלצנו
למכור אחרי המשבר החמור של הבורסה והמפולת .מכרנו את המניות שלנו באמפל תמורת
 4דולר המניה ,וכך הצלחנו להיחלץ מהפסדי מפולת הבורסה .יעקב היה מודאג מהפעילות
שלנו .אנחנו צוות בלתי צפוי ,הוא לא ידע מה התוכניות שלנו וחשש שיטענו כי הוא מסייע לנו
להתעשר מאמפל .אין לי מושג אם הבנק הגרמני נכנס כדי לנטרל אותנו ואין לי מושג מי קנה
את המניות שלנו.
"עוד בשעה שיעקב היה באמפל חשנו שהוא מודאג ממה שקורה בבנק .הוא
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לא אמר אמנם דברים מפורשים ,אבל באוויר ריחפו טענות קשות על דרך הניהול של הבנק.
אנחנו החזקנו חבילות נכבדות של מניות הסנה ושל חברת ההשקעות של הבנק .פנו אלינו
מקרן ההשקעות של הקיבוץ הארצי בבקשה למכור את המניות שבידינו .זה לא היה לחץ
אלא רק משאלה .אמרו לנו כי לא ייתכן שמניות של חברה בת של בנק הפועלים ושל חברת
ביטוח השייכת לחברת העובדים יעברו לידי הסקטור הפרטי .אכן ,הצלחתנו לרכוש מניות של
שני גופים אלה בהיקף כזה היתה חוסר אחריות של בנק הפועלים ,שלא עמד על כך במועד.
הסכמנו למכור .תחילה מכרנו את המניות של חברת ההשקעות ואחר כך ניהלנו משא ומתן
עם גזית .הסיכום היה :או שנאפשר להגדיל את הון החברה ונרד במניות שלנו ,או שנמכור
אותן כליל ונקבל תמורה מלאה .אבל הוא לא כיבד את ההסכם ועד היום לא קיבלנו פרוטה.
חברת העובדים סיכמה עם שורה של גורמים הסתדרותיים שיקנו ממניות הסנה ,אבל עד
היום לא בוצע .אצל יעקב דבר כזה לא היה קורה".
על פרשת מניות הסנה אמר לי איתן אבניאון ,לשעבר מנכ"ל הסנה" :כל פרשת מניות
הסנה הייתה שערורייה גדולה ,חוסר אחריות מצד גזית .לא היה חסר הרבה שההסתדרות
תפסיד את חברת הביטוח" .ח"כ רפי אדרי ,יו"ר מועצת המנהלים של חברת שיכון עובדים
מגלה" :נכון שהייתה התחייבות של הגופים ההסתדרותיים הגדולים לרכוש מניות הסנה; אבל
אנחנו לא מזדרזים".
פרשה אחרת הקשורה באותה תקופה ואשר נחשפה רק אחרי מותו של לוינסון קשורה
בחברת דלק .המדובר הוא ברכישת מניות חברת דלק בשווי הגבוה פי שישה מערכן
בבורסה .על עסקה תמוהה זו ביקשה גם הנהלת הבורסה הסברים (ובתשובה קיבלה מהבנק
הסבר שזכה לביקורת שלילית).
ח"כ יעקב שמאי ערך מחקר יסודי בנושא זה וכתב לקיסר:
"בנק הפועלים רכש בחשבון ניירות הערך שלו עצמו במשך השנים  5892-5893מניות רבות
בבורסה לניירות ערך בתל אביב .השקעות אלו כללו רכישת מניות רבות משל :דנות ,פי.בי.,
טפחות ,דלק ,בנק משכן ואחרות .הרכישות שנעשו משיקולי מדיניות עסקית ריתקו אליהן
סכומי כסף גבוהים מאוד בשקלים.
משהלכו ותפחו גירעונות הנזילות בשקלים במשך  ,5892הפכו ההשקעות השקליות הנ"ל
לאבן רחיים על צוואר הבנק שכן מחיר השקלים עלה בשיעורים של מאות אחוזים (בשל
גירעונות הנזילות הבנקאית בבנק ישראל).
הפתרון שגובש לצורך "שחרור" השקלים היה בהעברת מקורות המימון להשקעות אלו
ממקור שאינו שקלי .כיוון שגם האשראי המט"חי מוגבל בתקרות אשראי שנקבעו על ידי בנק
ישראל – נמצאה הדרך בצורת השקעת כספי מטבע חוץ שאינם בתקרת הנפח המט"חי;
הוקמו חברות זרות הרשומות במקומות נוחים כגון ואדוז ,פנמה ומקומות דומים שהם
בבעלות תושבי חוץ ,לכאורה .מאחר שאנו עוסקים בחברות קש – הבעלות הפורמלית
הרשומה ומחזיקי
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המניות בחברה הם אכן תושבי חוץ ,אלא שהם פועלים כמיופי כוח של בנק הפועלים לכל
עניין וצורך; ניהולן המעשי של חברות אלו נעשה מישראל וההוראות ניתנות על ידי חברי
הנהלה מסוימים בבנק הפועלים בישראל .וכך תוך הפרה של הוראות הדין בישראל רכשו
חברות זרות את תיק ניירות הערך הישראליים אשר היה לבנק עניין בהם ,והזרימו שקלים
ארצה .החברות הזרות היו זקוקות למימון רב לצורך ההשקעה בניירות הערך האמורים –
סכומים של עשרות רבות של מיליוני דולרים של ארצות הברית .זאת כאשר הונן העצמי היה
אפסי .לשם כך לוו חברות אלו את הסכומים הגבוהים מבנקים מסחריים שכמובן היו לא
אחרים מאשר בנקים וסניפים בקבוצת ...בנק הפועלים בחו"ל; וכדוגמה הלווה בנק הפועלים
(שווייץ) בע"מ ,הסניף בלונדון ואחרים לחברות קיקיוניות מעין אלה .אלא שכידוע כללי
הבנקאות המקומיים בחו"ל מחייבים מתן ביטחונות על ידי לקוחות בחברות כנגד האשראי
שקיבלו ,במיוחד כשמדובר בעשרות מיליוני דולרים .מה ,אם כן ,עשו? שיעבדו לשם כך את
המניות הישראליות שנרכשו כבטוחות לאשראי שניתן.
משבר המניות הביא לירידת שערים דרסטית בבורסה לניירות ערך בתל אביב ,ובעקבות
כך צנחו מחיריהן של מניות רבות ובכלל זה המניות שהוחזקו בידי החברות הזרות עבור
הבנק.
עם הגיע מועד פרסום הדו"חות הכספיים השנתיים ניצב הבנק בפני בעיה :אם יוערכו
המניות הבטוחות בחברות הזרות על פי מחירי הבורסה (ועוד לפני הפעלת מקדם ביטחון
מקובל) ,הרי הוא יראה כי בחברות הזרות נמצא אשראי ענק אשר מולו חוסר משווע
בביטחונות .כיוון שהמניות הללו הינן כל רכושן של החברות יאלץ הבנק לרשום את הפער
בביטחונות כהפרשה לחובות אבודים .הואיל וכאמור המדובר הוא בסכומי ענק של עשרות
מיליוני דולרים וכדי להימנע מהצגת הפסדים נוספים מעבר למה שמתחייב מהפעילות
העסקית של  ,5892בחר הבנק בדרך שונה :דרך זו ננקטה למשל ,לגבי מניות חברת דלק:
הבנק רכש במועדים שלאחר תאריך המאזן  25.53.92מניות דלק מהחברה הזרה
שהחזיקה בהן .כדי להימנע מרישום הפסדים בה" ,חייב" היה הבנק לרכוש מניות אלו
במחירים שיאפשרו לחברה הזרה לכסות את האשראי שקיבלה לצורך רכישת המניות
מהבנק (כולל הריבית) .כך יצא כי הבנק קנה מניות במחירים של פי שישה(!) משוויין בבורסה
תוך שהוא מסביר זאת ב"הערכה כלכלית של חברת דלק" .בצורה כזו הפך הבנק את רכישת
מניות דלק להשקעה אותה ניתן "להפחית" על פני מספר שנים ובכך לפרוש את ההפסד
ששולם בגין המחיר המופרז על פני מספר שנות דו"ח חשבונאי ובכך לדלל את ההפסד בגין
מדיניות השקעות כושלת ולא אחראית.
כל הסיפור האמור הוסווה במאזן הבנק ל 25.53.92-בדרכים שונות כדי למנוע גילוי באורח
נאות ואמיתי ,תוך שמבוצעות עבירות שונות לאורך הדרך הנ"ל .הקמת חברות בחו"ל בניגוד
להוראות הפיקוח על המט"ח ,ביצוע פעולות
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שלאחר תאריך המאזן כדי להציגו בצורה שונה באורח רטרואקטיבי ותוך הסתרת עובדות
שונות מהציבור; לא כל העסקות מהסוג הנ"ל הוצגו כדוגמת דלק וחלקן נסתרות עד היום!
סגן שר האוצר לשעבר חיים קופמן אמר כי לפי הערכתו הפסיד בנק הפועלים מהעסקה
הזו כ 31-מיליון דולר .יו"ר סיעת הליכוד בהסתדרות ,ח"כ יעקב שמאי ,תבע שהנושא יימסר
לחקירה בידי גוף בלתי תלוי שאיננו שייך לוועדת הביקורת .זאת ,משום שלדברי שמאי ,יו"ר
ועדת הביקורת ,נסים בכר ,הועסק בשווייץ בשכר מטעם הבנק ,ולפיכך אינו יכול להיחשב
לבלתי נוגע בעניין.
עוד פרשה תמוהה הייתה מתן הלוואה גדולה לצדיק בינו ,מנכ"ל הבנק הבינלאומי הראשון,
שאיפשרה לו לרכוש מניות של הבנק כשהוא מנהל ולהרוויח מיליוני דולרים .כששאלתי את
גזית על כך הוא השיב "נהגתי בבינו כבלקוח רגיל .הוא איש עסקים מוכשר .מה יש ,אם
אעזוב את הבנק אוכל לעבוד איתו" .כאשר נודע ללוינסון על דברים אלה של גזית הוא אמר
לי" :אין מה לעשות ,זהו האיש" .למזכ"ל ההסתדרות ישראל קיסר יש דעה משלו" :בנק
הפועלים לא נועד להלוות כספים למטרות ספקולטיביות ,אעשה הכול כדי שתופעות כאלה לא
תחזורנה על עצמן".
צדיק בינו סירב להרחיב את הדיבור על ההלוואה ואמר לי" :לא היה בכך משהו חריג"
(כאשר ביקשתי להיפגש עימו על מנת ללמוד על מערכת יחסיו עם לוינסון העדיף לשלוח לי
מכתב קצר ובו כתב ,בין השאר" :התרשמתי מאוד מאישיותו ומדרך ראייתו את הבעיות
הכלכליות של המשק הישראלי .הוא היה בנקאי מוכשר ומהמובילים במשק הישראלי" .יותר
לא הוסיף .מערכת יחסיו עם גזית הייתה חשובה לו יותר מסיבות מובנות.
אכן ,זהו האיש .ותשובתו של גזית על הביקורת שנמתחה על מחדליו בבנק הייתה אחת:
איסוף חומר .על הדרך בה בוצעה המלאכה השחורה הזו של איסוף החומר נגד לוינסון יש
בידי עדות ממקור ראשון של עו"ד צבי אפרת ,שהצטרף לבנק כמה חודשים לפני כן ,ועמד
בראש המחלקה לשי רותי מימון משולבים ועסקות בינלאומיות של הבנק .אפרת היה בעבר
אש ענף הדין הבינלאומי בפרקליטות הצבאית .כשפרש מתפקידו ביקש להתמנות כיועץ
משפטי של משרד החוץ אך נדחה .זמן מה עבד במחלקה המשפטית של האו"ם ולבסוף עבר
לבנק הפועלים.
על החקירה שהוטלה עליו הוא מספר" :בחודש פברואר  5892קרא לי גזית וסיפר לי
בקצרה על כך שבשווייץ התגלו ממצאים מסוימים הנוגעים ליעקב לוינסון .לא הייתה לי הזכות
האישית להכיר קודם לכן מקרוב את לוינסון ,אך אני יודע שהוא היה משכמו ומעלה .גזית לא
מסר לי במה מדובר ,הוא רק אמר כי את הפרטים מסר לו מנהל הסניף בשווייץ ,ולטר
סימונסון .הוא אמר לי' :אתה לא הכרת את יעקב ואינך מכיר אותי ,אין לך מעורבות רגשית
בנושא .סע לשווייץ .תראה את החומר ,תחזור ותגיד לי מה דעתך' .מאחר שהתקבלתי לבנק
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בסך הכול חודשיים שלושה קודם לכן לא ראיתי לעצמי זכות לסרב .נסעתי לשווייץ .את
סימונסון כבר הכרתי קודם לכן מעסקות שבהן טיפלתי .הוא היה מאוד סגור .הוא סיפר לי,
באופן מאוד כללי ,על קיומם של חשבונות מסוימים בציריך שהתנועה בהם עוררה אצלו
חשדות מסוימים .ישבתי אצלו במשרד ועברתי על מאות פעולות בחשבונות אלו ,שהחלו
משנת  .5844החשבונות בהם מדובר לא התנהלו על שמו של לוינסון והיו ממוספרים .אך
לדברי סימונסון הם היו קשורים בלוינסון .היה מדובר במאות פעולות של העברות כספים,
בדרך כלל לזכותו של חיים ברגשטיין וגם לאנשים אחרים ,פעולות של העברת בין אלפי
לעשרות אלפי דולרים .הופיעו שם גם שמות של עיתונאים מסוימים .שמך לא הופיע שם".
"עברתי על המסמכים עוד פעם .ראיתי את מקור הכסף .לכאורה נוצר הרושם שהכסף
הגיע לחשבונות האלה מלקוחות הבנק ,או מגורמים אחרים שלהם היו קשרים עסקיים .בסך
הכל היה מדובר שם ב 411-עד  111אלף דולר .לא יכולתי להגיע לשום מסקנה שמישהו
מעל או גנב או מעורב בפלילים .מה נעשה בכסף אף אחד לא ידע .יכול להיות שעשו שימוש
למטרות טובות .התמונה שהתקבלה אצלי כעורך דין הייתה שקיים חשש שבכספים שאולי
הבנק היה זכאי להם נעשה שימוש למטרות בלתי ברורות ובלתי מוגדרות .המסמכים לא יכלו
להצביע על מטרת השימוש .חלק מן המסמכים שקיבלתי לעיון היו בגרמנית ,שפה שאיני
שולט בה ,והייתי תלוי בתרגומים של סימונסון".
"חזרתי לארץ ודיווחתי לגזית על התרשמותי .מעולם לא כתבתי דו"ח על החקירה הזו.
אמרתי לגזית שהחומר מגלה אמנם חשדות מסוימים ,אבל קשה להגיע לממצא חד משמעי
על סמך החומר הזה ,ויש מקום לפי דעתי לבדוק את העניין עם הנוגעים בדבר כדי לקבל
הבהרות .עם זאת הטעמתי כי התרשמתי שהמסמכים בהם מדובר אמיתיים ולא מפוברקים.
בזה הסתיימה המשימה שלי ויצאתי מהתמונה לחודשים ארוכים וחזרתי לעיסוקי הרגילים.
רק מאוחר יותר סיפר לי גזית שהוחלט להביא את העניין לחקירת צוות ,המורכב מעמירם
סיון ושרגא רוטמן ואז נתבקשתי גם לסדר את המסמכים לצורך בדיקת הוועדה .הבהרתי
שאני לא מופיע כתובע אלא כמציג חומר".
עד כאן עדותו של עו"ד אפרת.
בכך לא נסתיימה פעולת האיסוף .היא רק החלה .וכאן קיבל גזית סיוע שלא יסולא בפז מן
היועץ המשפטי של הבנק ,עו"ד אביב לוין .לוין ,יליד ראשון לציון ,נמנה משך שנים עם "נערי
לוינסון" ,שכן ל וינסון גילה אותו בבנק בראשית עבודתו וטיפח אותו להיות אחד מגדולי
המומחים לבעיות המשפטיות של הבנקאות .לוין ולוינסון עשו במשך שנים עסקים .לוינסון
תרם את המוח הבנקאי המבריק שלו ,את היכולת לגלות סדקים ,לאתר הזדמנויות ,לפרוץ
דרכים חדשות ,להלך על החבל הדק שבין סיכון מחושב לבין צעד אסור מבחינה פיננסית או
משפטית .אביב תרם לעסקים את הידע שלו ונתן גיבוי
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משפטי גם לאותם צעדים מסוכנים שבלעדיהם בנקאות איננה אלא לבלרות .לוין טרח
להדגיש בכל הזדמנות את הרקע המוסרי המיוחד שלו וזכה לתואר "הצדיק מראשון" בפי
ידידיו של לוינסון.
הקרע בין לוינסון לבין אביב לוין החל עוד בתקופה שלוינסון פינה את מקומו לריינר
ולבלומנטל .לוין סבר שאין לנהל בנק בשלט רחוק והאיש הנושא בכל האחריות הפורמלית
הוא שצריך גם להיות הפוסק הסופי.
הקרע הפך לפיצוץ בתקופה שבה לוינסון עסק בהקמת הבנק בקליפורניה .לוינסון היה זקוק
אז למסמכים שונים מן הבנק בארץ .כשבוששו המסמכים להגיע ביקש לוינסון לקצר את
הדרך וביקש שהפרקליט ששכר בארצות הברית ,לארי לפקוביץ ,יקבל ייפוי כוח מתאים.
אביב לוין התנגד לכך כי ראה בכך פגיעה קשה בסמכותו ובמעמדו .גזית היה אז עדיין
בתקופה בה אמר הן לכל דרישה של לוינסון .הוא נענה לבקשת לוינסון ,ומאז נפרדו דרכיהם
של לוין ולוינסון.
זהו הרקע האנושי לשיתוף הפעולה של לוין באיסוף החומר נגד לוינסון .הוא קיבל העתקים
של כל המסמכים שאסף אפרת בשווייץ .כפרקליט מנוסה ומומחה ממדרגה ראשונה בנושאים
בנקאיים הסיק שאין בחומר הזה כדי להפליל את לוינסון .בישיבת מועצת המנהלים של הבנק
אכן הצהיר כי אין ממצאים שלוינסון לקח כסף לעצמו .למרות זאת לוין היה זה שהכין את
החומר שהוגש מטעם הבנק לועדת סיון-רוטמן ,ואשר הוגש כאילו היה מדובר בכתב אישום
שהוגש לבית משפט אובייקטיבי.
עו" ד לוין היה גם איש הקשר של הבנק עם היועץ המשפטי לממשלה ועם תת ניצב בנימין
זיגל ,אז ראש מחלקת ההונאות של המשטרה .עמדתו המוצהרת הייתה שחרף יחסיו
האישיים ההדוקים במשך השנים עם לוינסון וברגשטיין אינו יכול למסור פרטים חשובים
לגורמים ממלכתיים .הוא לא היה עושה זאת אלמלא היה חשש לעבירות לכאורה כלפיהם.
לוין גילה להיטות רבה למיצוי הדין עם לוינסון אף כי ידע היטב כמה קשה ללוינסון לחשוף
סודות בנקאיים .לוינסון אמר לי על פעילותו של היועץ המשפטי של הבנק" :אני מתקשה
להבין מדוע יש לו מוטיבציה כל כך עמוקה נגדי .הוא עבד לצידי תקופה ממושכת ולא הייתי
מעלה על דעתי שכך ינהג".
"סימונסון הטעה אותו ואת גזית ומסר להם מידע בלתי מהימן ומגמתי תוך רמיסת סודות
בנקאיים וניצול מעמדו .חובתו של לוין כמשפטן הייתה לבלום את גזית ולהזהיר אותו בפני
צעדים חפוזים".
במבט לאחור נראה כי ועדת סיון-רוטמן היתה לגבי השניים רק תחנת ביניים .הם ידעו
היטב שהרשויות הממלכתיות הן בעלות שיניים חדות יותר ויכולות לנשוך נשיכות כואבות
ביותר.
עד כמה לא היתה ועדת סיון-רוטמן בית משפט אובייקטיבי ניתן ללמוד מן העובדה שגורלו
הפוליטי ומעמדו הציבורי של שרגא רוטמן .מנכ"ל סולל-בונה ,היה תלוי במצבו של הקונצרן
שהוא עמד בראשו .רוטמן אמור היה
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להיות אסיר תודה ללוינסון שטיפח אותו והביאו לראשות סולל-בונה .אך בתקופה האמורה
נמצא הקונצרן במצב קשה ביותר ותלותו בבנק הפועלים הייתה מוחלטת .על העסקות
הסיבוב יות והטריקים שבהם נחלץ מדי פעם הקונצרן מקשייו ניתן ללמוד מן השאילתא
שהגיש רן כהן למזכ"ל ההסתדרות ואשר צוטטה לעיל.
לאיסוף החומר נגד לוינסון היה לא רק מניע ואספקט אישי ,אלא גם – ולא בדרגה
האחרונה של החשיבות – אספקט פוליטי .יעקב לוינסון האשים בימיו האחרונים את משה
אולניק בכך שהיה שותף לאיסוף החומר נגדו ,הן בעת ששימש כממלא מקום זמני של מזכיר
העובדים (תקופה שנמשכה תשעה חודשים ,בה המשיך לכהן גם בתפקידו בבנק) והן
בתקופה שכיהן בבנק כאחד משלושת המנהלים הבכירים ,לצידם של ריינר וגזית .מזכיר
התק"ם (מטעם הקיבוץ המאוחד) אלי זמיר הכחיש זאת נמרצות וכך גם אולניק.
אך עצם החשד של לוינסון שאולניק הוא בין אוספי החומר נגדו אומר דרשני ,ושופך אור על
האספקט הפוליטי של הפרשה .לדעת לוינסון האינטרס של אולניק בעניין ,כמו של חבריו מן
הקיבוץ המאוחד ,היה להפיל את לוינסון כדי להכשיר את הקרקע להשלטת הקיבוץ המאוחד
ונציגיו ,דני רוזוליו ומשה אולניק ,על חברת העובדים ועל בנק הפועלים.
מי שקורא את הכחשתו של אלי זמיר איננו יכול להשתחרר מן ההרגשה שמשהו פגום
בהכחשה הזו .וכך אמר זמיר" :מאז הקמת התק"ם – הקיבוץ המאוחד אינו קיים וממילא אין
לו עמדה בפרשה זו ,או בכל נושא אחר .חבורת נציגי הקיבוץ המאוחד לא תכננה פעולה
מתואמת כלשהי נגד לוינסון .אם נוצרו מחנות של תומכי גזית ולוינסון ,הם נוצרו לאחר
שהחלה הפרשה ,ומחנות אלה אינם חוצים את התק"ם לפי מרכיביה ההיסטוריים .השיחות
בנושא זה בין בעלי תפקידים בכירים מיוצאי הקיבוץ המאוחד הן בעלות אופי אישי וחברי,
וללא כל מסקנות אופרטיביות ,כמקובל לגבי כל נושא בעל חשיבות ציבורית .התק"ם על כל
מרכיביה מנהלת מגעים עסקיים שוטפים ופוריים עם בנק הפועלים ועם המנהל שנבחר
לעמוד בראשו .כך היה בעת שלוינסון כיהן בתפקיד ,וכך פני הדברים כשגזית מנהל את
הבנק".
למרות הכחשה זו ,אשר כמה מחלקיה אינם מתקבלים על הדעת לכל מי שמכיר את
הנפשות הפועלות ,יש רגליים לסברה שהאיסוף החל עוד לפני הקרע הסופי בין גזית לבין
לוינסון .הקרע בין גזית לבין לוינסון שימש לאוספים רק הזדמנות למסור את החומר הזה.
עובדה היא על כל פנים שהנהנים העיקריים מנפילתו של לוינסון (ומן הסמיכות של נפילתו זו
למותו של מוסה חריף) היו אנשי הקיבוץ המאוחד שאינו קיים כביכול – יעקב צור ,שביצר את
מעמדו כאיש המרכזי של התק"ם בנושאי חוץ וביטחון ,ודני רוזוליו שביצר את מעמדו כאיש
המרכזי במשק העובדים .וכדי להשלים את התמונה הפוליטית הזו צריך לצרף אליה את
ירוחם משל ,שאיבתו ללוינסון אינה צריכה ראיות ושהאינטרסים שלו
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באותה תקופה ,לשרוד איכשהו לאחר פרישתו הצפויה ממזכ"לות ההסתדרות הפכו אותו לבן
ברית טבעי לכל מי שביקש לסלק את לוינסון מן הדרך.
שיתוף הפעולה של אולניק עם רוזוליו השתלם לו .כאשר הסתיימה תקופת שליחותו בבנק
שנמשכה למעלה מתריסר שנים והיה צורך להופיע באסיפה כללית של משק רביבים כדי
לשכנע את חברי המשק בדבר הצורך לקצוב לו פרק זמן נוסף בבנק ,עשה זאת רוזוליו ברצון.
גרסתו של אולניק מדברת בעד עצמה" :הגיוס שלי מרביבים היה גיוס ממושך .באורח טבעי
יש קדנציות וכשצריך לחדש קדנציה הדבר חייב לעבור באופן טבעי .אין בזה שום הזמנה
אלא צריך אישור של האסיפה הכללית וצריך להסביר למשק את ההסבר ההגיוני של המשך
העבודה שלעתים קצת בניגוד לנוהלי הרוטציה .יש הרבה תפקידים שהם לא רוטציוניים .מכל
מקום ,מזכיר התק"מ אלי זמיר ומזכיר חברת העובדים דני רוזוליו באו לרביבים כדי להסביר
באסיפה הכללית את הצורך בהמשך עבודתי".
גזית הוא אולי כישלון בנקאי במושגים של לוינסון ,אך בתחום הפוליטי הוא הוכיח שלוינסון
הוא תינוק .גזית הצליח לכרסם במעמדו של ריינר בבנק משום שהעריך נכונה שאין לו גב
פוליטי במפלגת העבודה .סילוקו של ריינר היה חשוב לגזית כדי לפתוח את הדרך למשל
לתפקיד יו"ר מועצת המנהלים שהוא חשק בו .משל לא הסתפק בתפקיד זה .הוא רצה גם
בתפקיד יו"ר מכון לבון .גזית הבין שאם הוא רוצה להיפטר מלוינסון הוא צריך להיענות
למשאלות ליבו של משל .כך פינה לו את הדרך לתפקיד אחר על ידי סילוק ריינר ,ובמקביל
פעל לגיוס תרומות בחו"ל לקרן לבון.
הקמת המכון על שם מזכיר ההסתדרות המנוח ,פנחס לבון ,הייתה אחד החלומות הגדולים
של משל ,והוא פעל למימושו יותר משנה לפני פרישתו .החלום ,יש להודות ,היה חלום מתוק.
משל ,שבתפקידו כמזכ" ל ההסתדרות היה רגיל לרמת חיים ההולמת את התפקיד לפי
מושגיו ,ואשר בילה חודשים רבים בשנה בחו"ל ,היה זקוק למסגרת שתאפשר לו להמשיך
בדולצ'ה ויטה שלו .הקמת מכון אינה מספיקה ,ויש צורך בכסף שיממן את החזקתו .הוא פנה
אפוא בעניין זה לגיורא גזית .תחילה ניסה גזית להסדיר הקצבה של  511אלף דולרים מבנק
הפועלים שווייץ ,אך חיים ברגשטיין ,שהיה אז יו"ר מועצת המנהלים של הסניף השוויצי ,סירב
לשתף פעולה עם גזית.
אך לא איש כגזית יוותר .בדרך לא דרך החלו להסתובב מאות אלפי דולרים ,כשציר
הסיבוב הוא מנהל בנק וינטר באוסטריה ,אדם ממוצא הונגרי ,מוסקוביץ שמו ,שהוא ידיד
אישי של גזית עוד מתקופת היותו החשב הכללי של האוצר .איך בדיוק זרמו הכספים ,זוהי
שאלה אשר לדברי אחד ממנהלי בנק הפועלים טעונה בדיקה משפטית.
הסתלקותו של בנקובר מחברת העובדים גם היא באה בדיוק בזמן למימוש תכניותיו של
גזית .אולניק ,שמילא תפקיד זה זמנית ,היה כפוף למעשה למרותו של גזית וכאשר בא
רוזוליו בעקבותיו הוא הפך להיות בן ברית של גזית.
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האינטרס של רוזוליו היה פוליטי מובהק .אך אולי לא נעדרו ממנו גם סממנים אישיים .ניתן
ללמוד זאת מדברים שאמר ראש סיעת הליכוד בהסתדרות ,ח"כ יעקב שמאי ,בישיבת הוועד
הפועל מן ה 38-בינואר .5894
אמר שמאי ..." :שאלה לי לדני רוזוליו .האם אתה מקבל שכר? מי משלם? האם אתה
מחזיק דירה? מי מחזיק אותה? האם יש לך כרטיס ישראכרט פתוח? מי נותן אותו? זאת אני
רוצה לדעת ...אני חוזר ותובע חקירה מפורטת של כל המערכת בבנק הפועלים על כל
שלוחותיו ולא להסתיר חומר ...הציבור חרד שמא כספיו ונכסיו הולכים לאיבוד לטמיון ...אני
מציע :מינהלת חברת העובדים תיקרא להקים לאלתר ועדת חקירה משפטית בלתי תלויה,
המשוחררת מלחצים והשפעות ...לוועדת החקירה תוענקנה סמכויות נרחבות לחקור את
הפרשה על כל ספחיה ,לרבות מעורבותם ואחריותם של ראשי ההסתדרות ...מינהלת חברת
העובדים תקבע כי יש לפנות מיד ליועץ המשפטי לממשלה ולבקשו למנות ועדת חקירה
משפטית שתחקור את כל היבטי הפרשה עד היום".
האם יש אש מאחורי העשן הזה?
קשה לוודא האשמות כאלה .בעיתון "חדשות" פורסם בזמנו כי "מזכיר חברת העובדים דני
רוזוליו ,קיבל מבנק הפועלים מכונית פז'ו  .114כן נותן לו הבנק תלושי דלק ללא הגבלה
ומממן את החזקת הרכב .הבנק משלם לו גם הוצאות אש"ל ...דני רוזוליו התייצב לימינו של
גיורא גזית במאבק בינו לבין יעקב לוינסון".
על דברים אלה הגיבה דוברת חברת העובדים עדה אהרונסון" :מכוניתו של דני רוזוליו,
מזכיר חברת העובדים ,אמנם שייכת לבנק הפועלים ,אך הוועד הפועל של ההסתדרות
מחזיר לבנק את כל ההוצאות עליה .ההליך הזה כולו אושר עוד בחודש מרץ  ,5892לפני
שהתחילה פרשת לוינסון ,ואין שום קשר בין שני העניינים ,כפי שרומז העיתון" .עוד אמרה
הדוברת כי "הדירה של רוזוליו בתל אביב נשכרה על ידי קיבוצו כברי ומשולמת על ידי
הקיבוץ".
דובר בנק הפועלים ,אמנון הרציג ,אמר" :הניסיון שנעשה בידיעה ,לקשור אותה לעניינים
הנוגעים לפרשת לוינסון משולל כל יסוד ומעיד על גישה מגמתית ועל רצון להכפיש את שמם
של האישים המוזכרים בידיעה".
תחושתו של לוינסון באותה תקופה הייתה של טבעת ההולכת ומתהדקת סביבו .ידידיו ,או
ליתר דיוק  -אלה שחשב לידידיו ,החלו להיעלם בזה אחר זה ,ורק קומץ אנשים נשאר נאמן
לו .אויביו הרבים שקנה לעצמו במהלך הקריירה שלו החלו צצים מכל עבר ,כשהם מתנדבים
לסייע למבקשים את נפשו .המערכת הפוליטית ,שאמורה הייתה להיות היעד הבא שלו
לכשיסיים את פעילותו האמריקנית ,נראתה כהולכת ונסגרת בפניו .כשפרש מהבנק קבע
לעצמו פסק זמן של שלוש שנים לערך עד שיחזור לחיים הפוליטיים .אך הפוליטיקה איננה
סובלת חלל ריק והסתלקותו מלהיות גורם פוליטי הפכה לו לרועץ .זמן מה נדמה היה כי הוא
חוזר להיות גורם כאשר הסניף הירושלמי ,בו שלט עוזי ברעם ,הציע את
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לוינסון ואת נבון כ"צוות להצלת המפלגה" .אך יוזמה זו הזיקה ללוינסון יותר משהועילה לו,
שכן היא עוררה נגדו את כל הכוחות האחרים במפלגה – ובראשם מחנות פרס ורבין.
המפלגה באותה תקופה הייתה עסוקה בתמרונים להפלת ממשלת הליכוד ולא לוינסון היה
חסר לה .לעומת זאת לגזית היה כוח ,לא פוליטי אך כספי ,שהוא לא פעם בעל משמעות
מכרעת בתחום הפוליטי .הנורמה שקבע לוינסון בעניין הניתוק בין הבנק והמפלגה נשחקה
אחרי פרישתו מניהול הבנק .במקומה באה תלות הדדית ,הטעונה בדיקה של הרשויות
המוסמכות.
באותה תקופה אירעו עוד חילופי גברי שהשפיעו על מעמדו של לוינסון ועל עוצמתו .את
מקומו של ארנון גפני כנגיד בנק ישראל תפס משה מנדלבאום ,ואילו גליה מאור נכנסה
לתפקיד המפקחת על הבנקים במקום עודד מסר .כך איבד לוינסון שני אנשים בעמדות
מפתח ,שאילו המשיכו להימצא בהם אולי היו יכולים להפסיק את מחול השדים סביבו .גליה
מאור נזכרת כיום" :הספקתי "לחמם את הכסא" תקופה קצרה יחסית עד לפרישתו של יעקב
אבל גם בתקופה זו נועצתי בו לעתים ,הוא היה אדם בעל שיעור קומה ובנקאי בעל מעוף
בינלאומי".
נראה שבאותו שלב יכול היה לוינסון להציל את עורו ואת חייו .כל מה שצריך היה לעשות
היה להודיע על פרישה סופית מאמפל ומכל העסקים הקשורים במישרין או בעקיפין לבנק
הפועלים .הוא יכול היה למצוא בקלות משרה בכירה באחד הקונצרנים או הבנקים הגדולים
בעולם ,לקבל שכר גדול פי כמה ממה שקיבל אי פעם בעבר .במקרה כזה היה נפסק ,קרוב
לודאי ,כל המסע נגדו .כל ה"גילויים" היו לפתע נשכחים ,לא היו חקירות והדלפות והכול היה
שב על מקומו בשלום .אך לוינסון לא היה מוכן לעזוב את אמפל בטרם השלים את תוכניותיו,
הוא גם לא ויתר על החלום לחזור לחיים הפוליטיים .כל אלה חברו יחד כדי שרודפיו ימשיכו
ברדיפה .הם לא האמינו כי הוא רוצה אכן לעזוב ,וגם כשכבר היה שבור רצוץ ומעונה המשיכו
ברדיפה עד תום.
במלים אלה תיאר לוינסון את המצב אז" :הם לא האמינו כנראה ברצוני הכן לפרוש
מקבוצת הבנק ,למרות שהודעתי זאת ,כאמור ,בפומבי ובשיחות בארבע עיניים .הם החליטו
לנצל את חוש האחריות שלי לגבי אמפל והבנק ,על ידי כך שמנעו מחליף הולם מצד אחד,
ואחר כך תוך ניצול בדיעבד של רצוני להשלים את השינוי במבנה ההון של הבנק .הם ידעו
היטב כי לא אפרוש סתם כך ביום בהיר בעיצומו של תהליך השינויים בחברה ,וכי אעשה
הכול כדי למסור את תפקידי בצורה מסודרת .וכך הייתה להם לגיטימציה ,מצידי כביכול,
להמשיך ולפעול נגדי .בראותי כי לא הסתיים עניין החלפתי ללא יוזמה מצידי ,הצעתי
לשלושתם (אולניק ,ריינר וגזית – א.א ).בנפרד וביחד כי ריינר יחליפני ,מתוך שסברתי כי הוא
פנוי יחסית ,בהכירי את כישוריו ובהיעדר מחליף הולם אחר .הגם שנוצרה הסכמה של
שלושתם באורח עקרוני ,נדחה הסיכום של מינוי ריינר
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שוב ושוב ,בשל מאבקים שהתפתחו ביני ובין גזית ,והגיעו לשיאם בכינוס מועצת המנהלים
של הבנק בפברואר  ,5892במטרה לשנות את מבנה הסמכויות של ההנהלה .לימים למדתי
לדעת שמתוך חוסר אמונה של גזית ושל אחרים כי אכן ברצוני לפרוש ביקש גזית למצוא
אמצעים נוספים שיזרזו את פרישתי .נראה כיום ,במבט לאחור ,כי ב ,5893-בתאריך כלשהו,
החל באיסוף חומר שתכליתו הייתה להוכיח פעילות בלתי תקינה מצידי ,שכן ידע שמסמך
ארליך אין בו די כדי לשמש כהוכחות נגדי.
"מאחר שסבר כי במאבק בין ריינר לבינו אני משמש כמקור כוח ומעניק גיבוי לפעילותו של
ריינר (אשר לאמיתו של דבר פעל באורח עצמאי ,מתוך דאגה לענייני הבנק ודרכי ניהולו,
אשר החלו לתת את אותותיהם הן בתוצאות העסקיות של הבנק והן בשיטות עבודתו בתחום
הניהולי והחברתי) ,הפך גם ריינר למטרה .העימות בין ריינר לגזית הגיע לשיאו לקראת
ישיבת מועצת המנהלים האמורה ,שבה הצליח אולניק לגייס לעזרתו של גזית את מזכיר
חברת העובדים החדש ,דני רוזוליו .כן גייס אולניק את ירוחם משל ,מזכיר ההסתדרות
המשמש גם כיו"ר חברת העובדים .כאשר באו חברי מועצת המנהלים לפגישה עם גזית,
בניסיון למצוא פתרון הולם למשבר הניהולי של הבנק ,משבר שלא נגע לי ,וקראו לי להימנע
מהחלטות חד צדדיות במועצת המנהלים ,הודיע להם גזית כי יש בידיו חומר נגדי ,שהוא לא
יהסס להשתמש בו ,אם יקיימו הם את כוונתם לשנות את מבנה הסמכויות של ההנהלה ,דבר
שהוא הגדירו כ'פעולת הולכת שולל'".
" לימים התברר כי כבר זמן מה לפני כן דיווח גזית לאנשים שונים כי הוא מרכז חומר נגדי,
אף שלא הבהיר את מהותו .נסיעה שלו לחו"ל למשך שבועיים ,זמן קצר לפני התלקחות
המשבר בינו ובין ריינר בראשית  ,5892נועדה לאיסוף חומר כזה ,על אף שמטרתה הייתה
ידועה כנראה לאולניק וכנראה גם לאביב לוין .איסוף החומר הזה נעשה בדרך של שיחות
ישירות שלו עם פקידים שונים של הבנק בחו"ל ,הסתמכה על מעמדו ועל ניצול אינטרסים
אישיים של אחד או יותר מהם ,מבלי שדבר מתועב זה היה ידוע לחברי מועצות המנהלים של
הגופים בחו"ל ,לחברי הנהלת הבנק או ליו"ר מועצת המנהלים של הבנק – תהליך שלימים
הוגדר כ'איסוף חשאי מטעמי זהירות' .לא ידעתי אז בדיוק כיצד נרקמה העלילה נגדי ,וכיצד
מנסים לפברק הוכחות כביכול .רק לקראת סוף הביקור הרחתי משהו .הדים מפעולות
ההתעניינות שלו בארצות הברית הגיעו אלי באיחור ובעקיפין ,כולל העובדה שהוא נזף בהם
ואמר להם' :אכזבתם אותי ,לא הייתה בידיכם שום אינפורמציה מהסוג שאני מעוניין בה'".
הוא היה מעוניין ,כנראה ,בנקמה מתוקה ,שאינה מותירה לקורבן שום סיכוי.

פרק שלושים ושישה

קשר השתיקה
"הרי אתם יודעים את האמת .למה אתם מפקירים אותי".

(יעקב לוינסון בשיחה עם שניים מאנשי הכספים
של המפלגה ,בשנה האחרונה לחייו)
השנה האחרונה לחייו של יעקב לוינסון הייתה שנה של שתיקה רועמת .קשר השתיקה הקיף
גורמים שונים ומנוגדים ,שמניעיהם שונים .הציבור הרחב לא ידע עדיין שמתבשל משהו
מאחורי הקלעים ,שמתחולל מאבק לחיים ולמוות על אחד ממוקדי הכוח המרכזים במדינה.
העיתונות הריחה משהו אך הייתה מנועה מלפרסם דברים ,למרות הדלפות מעורפלות שהיו
פה ושם .אישים מרכזיים במפלגה ,בתק"ם ,בהסתדרות ,בבנק ,וכן חברים קרובים של לוינסון
ידעו לאן פני הדברים מוליכים .אך הכול שתקו ,והשתיקה הזו נתנה בידי אויביו של לוינסון
את פסק הזמן הדרוש כדי להתארגן לקראת חיסולו הסופי" .מזה שנה שותים בחשאי את
דמי טיפין טיפין" כתב לוינסון במכתב הפרידה שלו על אותה שנה בה חרצה ועדת רוטמן-סיון
את דינו.
למה שתקו החברים ,שנותרו נאמנים?
תשובה על כך נתנה ח"כ נאוה ארד" :רק מי שראה את יעקב לעתים קרובות בחודשים
האחרונים לחייו יכול היה להבין זאת .תחילה האמין שאם יבליג יניחו לו בסופו של דבר אויביו
לפחות כדי לא לפגוע במפלגה ,בהסתדרות ובבנק .משום כך אסר עלינו להגיב בפומבי או
לעשות פעולות שהיו יכולות להזיק לו .אני זוכרת שבהזדמנות מסוימת ,אחרי שדווח באחד
העיתונים בצורה שלילית ביותר תוך ציטוטים מפיהם של מבקשי רעתו ,הצעתי לארגן קבוצת
אנשים
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שידברו דברים הפוכים בזכותו ויאזנו את הדמות המעוותת שהצטיירה בציבור .הוא סירב.
נדהמתי .אפילו לשנות את תדמיתו שלו מבלי לפגוע באחרים לא איפשר לי .אחר כך ,רק
כאשר הבין שלא ירפו ממנו ,ניסה תחילה להיאבק והעדיף לעשות זאת בעצמו כיאה לאדם
חכם וחזק השלם עם עצמו.
השלב האחרון היה אותו שלב שבו נוכח לדעת שראשי המפלגה מפקירים אותו ואינם
מונעים את המשך זרימתם של המים העכורים שהפכו בסופו של דבר לרפש שבו ביקשו
יריביו להטביעו".
המפלגה שתקה כי זה היה לה נוח .שנת  5892הייתה השנה שבה עשה שמעון פרס
מאמצים בלתי נלאים כדי להפיל את ממשלת הליכוד ולחזור לשלטון – מאמצים שבסופו של
דבר הוכתרו בהצלחה .שרבוב פרשיה חדשה ,מסוג הפרשיות שהמאיסו את המפלגה על
הציבור בעבר הלא רחוק ,עלול היה לשבש את כל המהלכים .מוטב היה לשתוק .שמעון פרס
הצהיר כי בכל התקופה בה עמד בראש המפלגה ,מ ,5844-לא היו כל העברות כספים
למפלגה .אישים אחרים ,אליהם פנה לוינסון בקריאה נואשת "למה אתם מפקירים אותי",
העדיפו למלא פיהם מים .המפלגה תמיד עמדה מעל לכל.
כאן מן הדין לחזור לענייני ה"שווארצע געשעפטן" של המפלגה ,שאין בהם אולי כדי
להסביר את פרשת לוינסון ,אך יש להם נגיעה עקיפה אל הפרשה .אשר ידלין כתב בספרו כי
"במערכת המימון (של המפלגה) יש שני דרגים – הדרג השולח ,הכולל שרים וגדולים
בישראל ,והדרג השני של המבצעים ,שהם האוחזים בהגה המשק" .ידלין ניסה לטשטש את
המעילה שמעל בכספי ציבור בכך שהציג עצמו כאחד מאותם שליחים .קרבן של המערכת
שהשתמשה בו כדי להעביר כספים מן הגופים הציבוריים לגופים המפלגתיים .טענתו זו
הופרכה על ידי בית המשפט ,והוכח כי בעצם לא הזרים כספים למפלגה אלא לכיסו.
סיפורו של ידלין אמור היה להיות התשובה למאשימיו .אך מי שציפה לגילויים מרעישים על
דרכי ההזרמה של הכספים למפלגה בספרו של ידלין התאכזב .ידלין סיפר שוב על פרשיות
שהתפוצצו ונתגלו ברבים עקב תאונות שהביאו לחשיפה ,כמו התמוטטות בנק קרדיט
וכדומה .גילויים של ממש לא היו בו .בעקבות הספר כתב אז אברהם טל ב"הארץ"" :לפנינו
לא מעט אלמנטים סגוליים של ה"קוזה נוסטרה"' :המסירות המוחלטת למטרה הבלתי
לגיטימית המשותפת ,ההקפדה על שמירת החזות הלגיטימית שמאחוריה מתנהלת הפעילות
הבלתי לגיטימית ,ההבחנה בין הדרגים השולחים והמבצעים וקשר השתיקה – העיקרון שאין
פוצים פה ב'עניינים ההם' ויהי מה".
ידלין לא גילה בספרו מאומה ,אם משום שלא ידע דברים חדשים ,אם משום שגם הוא,
אולי ,העדיף להמשיך ולשמור בסוד את הדברים הידועים לו ואשר אינם ידועים עדיין ברבים.
עובדה היא על כל פנים שלמרות התפוצצות הפרשיות למיניהן ,גילוי הקרנות הסודיות,
הסיפורים על האנשים עם מזוודות הכסף המתרוצצים במטוסים לכל חלקי תבל – עד היום
לא נחשפה ה"קוזה
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נוסטרה" .האנשים המרכזיים לא פצו מעולם את פיהם ,ורבים מהם נשאו את סודותיהם אלי
קבר .וכאשר הושמעו פה ושם האשמות פומביות בנושא זה יכולה הייתה המפלגה להכריז
שידיה נקיות .מעולם לא הוכח ממש שאין הדברים כך.
אין שום ספק :היו העברות כספיות שלוינסון היה מעורב בהן ואשר הוא היה מנוע
מלהסביר את מהותן בפומבי .זה שההעברות לא היו לכיסו היה ברור לרודפיו בחייו ,וכיום
ברור הדבר לכל אדם בישראל .למה שימשו אפוא העברות אלה?
לאחר מותו של לוינסון ניסה ח"כ רוני מילוא מן הליכוד לקשר בין פרשת לוינסון לבין
הזרמת כספים למפלגה .בערב ריאיונות שהתקיים באילת ,במרץ  ,5894הכריז מילוא:
"במלוא האחריות אני קובע כי לוינסון לא היה זקוק לשום דבר .הוא לא השאיר ירושות ולא
עשה לעצמו .העברות הכספים נועדו למפלגת העבודה".
בתגובה על כך הגישה מפלגת העבודה תביעה נגד רוני מילוא על הוצאת דיבה .בתביעה
נאמר כי "הדברים הנ"ל ודומיהם המיוחסים לתובעת על ידי הנתבע כמפורט בידיעה הנ"ל
הינה דברי בלע וכזב ,שנאמרו על ידי הנתבע מתוך כוונה להכפיש את שם התובעת".
בכתב ההגנה שהגיש מילוא על תביעה זו נאמר בין היתר" :הנתבע יטען כי הפרסום
האחרון של מנכ"ל בנק הפועלים ,מר גזית ,כי לא נמצא כל פגם אישי במעשיו של מר יעקב
לוינסון ז"ל ובאשר למערכת היחסים שבין בנק הפועלים לבין אמפל בע"מ ,רק מחזק את
טיעוניו של הנתבע כי אכן יש לבדוק האם העברות הכספים לא הגיעו בסופו של דבר למפלגת
העבודה .הלא השאלות המקוריות שהצריכו הקמת ועדה לבדיקה בעינן עומדות ,ועל
התובעת באמצעות שלוחותיה לתת את התשובה לאן אכן הגיעו הנכסים והכספים ,לאחר
שנקבע כי לא לכיסו של יעקב לוינסון ז"ל הגיעו".
לכתב ההגנה צורף שאלון בו הוצגה שורה ארוכה של שאלות ליו"ר מפלגת העבודה ,שמעון
פרס ,ולח"כ יצחק רבין.
בין השאלות בשאלון שהוצגו לפרס:





מה הסביר לך יעקב לוינסון ז"ל בקשר לכספים שנטען כנגדו כי נעלמו?
האם נכון כי יצחק רבין טען כלפיך באחת מהישיבות של המפלגה או בהזדמנות אחרת,
כי אתה הורס את מקורות המימון של המפלגה?
האם נכון הוא כי במכתב (שלדברי מילוא נשלח באוגוסט  5892ליצחק רבין והעתקו
לפרס – א.א ).צוין כי "האמת היא שיש קשר בין התרומות למפלגה לבין הכספים
שנגבו"?
האם נכון כי החלטתם להשתיק עד כמה שאפשר את עניין התרומות למפלגת העבודה
המיוחסות להעברות שיזם יעקב לוינסון ז"ל?
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האם נכון כי יעקב לוינסון ז"ל דאג למקורות מימון לגופים ו-או תאגידים הקשורים
במפלגת העבודה?
האם נכון כי הכספים (ששולמו כעמלה על רכישת אוטובוסים – א.א ).שימשו למימון
גופים ו-או גורמים הקשורים למפלגת העבודה על שלוחותיה?
האם נכון כי מכון לבון קיבל מימון מבנק וינטר באוסטריה או מחברה קשורה לאותו
בנק?

ובשאלות שהוצגו ליצחק רבין נאמר:



מדוע חשבת כי החקירה נגד יעקב לוינסון ז"ל תחבל או תפגע במקורות המימון של
המפלגה?
מדוע לדעתך יש להשתיק חקירה באם היא מוליכה לגילוי פעולות בלתי חוקיות
הקשורות למימון מפלגת העבודה?

בסך הכל הוצגו  528שאלות ,המקיפות הרבה מן הפרשיות שפורסמו סביב פרשת לוינסון.
השאלות הללו לא זכו למענה .התביעה עצמה נמחקה לאחר הקמת ממשלת הליכוד
הלאומי כאות ל"רצון טוב בין השותפים" ,כפי שהגדיר זאת ח"כ רוני מילוא.
מדוע הסכימה מפלגת העבודה לוותר על התביעה ולהותיר שורה ארוכה של שאלות
נוקבות ללא מענה?
יש עוד הרבה שאלות אשר לא רק שאין עליהן מענה ,הן גם לא נשאלו .למשל :כיצד נעשות
עסקות הנשק של מדינת ישראל? ראש הממשלה ,שמעון פרס שהקריירה הציבורית שלו
החלה כיזם של עסקות נשק גדולות ,יודע אל נכון כי זהו תחום שבו עוברים מזומנים במאות
אלפים מיד ליד ,ללא קבלות וללא אסמכתאות .לולא היה פרס אדם הגון ונקי כפיים מאין
כמוהו ,לא היה בן גוריון מפקיד בידיו את העיסוק בנושאים רגישים כאלה .ואלה נושאים
שהשתיקה יפה להם לא רק בעת התרחשותם אלא גם שנים רבות לאחר מכן .מדובר כאן
בדיני נפשות ממש .מדובר בראשי מדינות המקבלים שלמונים .בסוחרי נשק ומתווכים
העוברים על חוקי מדינותיהם .ביחסים חשאיים עם מדינות שכל גילוי עליהם עלול לגרום נזק
חמור למדינת ישראל.
מדי פעם מוסר הלוט מפרשיה זו או אחרת .כבר סופר בפרקים קודמים על דוד הכהן
שקיבל עמלה של  11אלף דולר על עיסקת הספיטפיירים שנמכרו לבורמה והביא את הכסף
במזוודה ללוי אשכול .בפרשת לוינסון נחשף קצה קצהו של קרחון כשמנכ"ל סולתם ,שלמה
זבלדוביץ ,העיד במשטרה .זבלדוביץ ,המרכז את סחר הנשק של המפעל ,סיפר כי כספים
שהועברו לחש בונות הסודיים של בנק הפועלים בציריך מחברת סלגד בלונדון ומסניף
פירגמיינווירשאפט בגרמניה הוצאו למימון פעולות סולתם באיראן .מסתבר שסולתם ייצאה
לאיראן נשק בעשרות מיליוני דולרים לפני מהפכת חומייני.
עדותו של זלבדוביץ התייחסה לפרטים הכלולים בדו"ח שחיברו שרגא רוטמן ועמירם סיון
בפרשת לוינסון .בדו"ח יש עדויות על העברת מאה אלף
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דולר "עבור לקוחות שונים" בבנק הפועלים בציריך ,וכספים נוספים שהועברו מהבנק הגרמני
וממקורות אחרים בשורה של חשבונות ממוספרים – ובסך הכל כ 611-אלף דולר.
על קשריו עם לוינסון סיפר לי שלמה זלבדוביץ" :עבדנו בצורה שוטפת באמצעות בנק
הפועלים בשווייץ והבנק הגרמני בעסקות נשק רבות היקף שביצענו עם מדינות שונות ובהן
איראן .לעתים קרובות היה חיים ברגשטיין איש הקשר שלי עם יעקב .גם נפתלי בלומנטל
היה בתמונה לגבי העברות בעסקות שונות".
יו"ר מועצת המנהלים של כור נפתלי בלומנטל אמר לי באותו עניין" :אני לא יכול להרחיב
את הדיבור על העסקות הללו ,אבל לא במקרה הגשתי את מועמדותו של זבלדוביץ לקבלת
פרס ממלכתי ישראלי .הסיפורים המופלאים על מכירת נשק ישראלי לחו"ל על כל הסכנות
וההרפתק אות והדברים העדינים מסביב עוד יסופרו ואז ישפילו עיניהם אלה שהטילו דופי
באיש הגון כלוינסון".
בעת חקירתו במשטרה ,שהחלה זמן מה אחרי מותו של לוינסון ,נשאל בלומנטל שאלות
רבות בעניין העברות כספים במזומן מסלגד לבנק הפועלים בשווייץ ומשם לגורמים בלתי
ידועים .הוא הסביר לחוקרים ,בין השאר ,כיצד שילם באורח אישי לאישים מסוימים באיראן
טרם עלותו של חומייני לשלטון .תשובותיו נתמכו על ידי מנהלי קונצרן כור המעורים בענייני
סולתם והניחו את דעת החוקרים .בעניין העברות כספים למפלגה לא נשאל.
האם יצא לוינסון עם מזוודות כסף ממדינה למדינה והסדיר כך עניינים הנוגעים לאספקת
נשק? האם השתמש בחשבונות ממוספרים כדי להעביר שלמונים ,שהם חלק בלתי נפרד
מעסקות אלה? האם שימשו כספים אלה את צרכי המפלגה?
אין לדעת .שכן הוא מסר לבודקי הבנק פרטים כלליים בלבד על עסקות הנשק ,על המפלגה
מילא פיו מים .הוא עשה שגיאות בחייו ואולי החמורה שבהן היא שלא ריפד עצמו מראש
בהוכחות לאותן עסקות שאויביו השתמשו בהן כדי להכפיש את שמו ולשתות את דמו,
תחילה טיפין טיפין ולאחר מכן בקילוחים .היו לא מעט אנשים שידעו להגן על עצמם .כך,
למשל ,עו"ד יעקב נאמן ,כאשר הוזכר כמועמד לתפקיד שופט עליון (אחרי פרישתו מתפקיד
מזכ"ל משרד האוצר) פנה אל ראש הממשלה ,מנחם בגין ,ואל שר האוצר יגאל הורביץ
וביקש מהם אישור בכתב כי בשעתו יצא עם מזוודת כסף בשליחות מסוימת על דעתם
ובשליחות המדינה .המכתב הופקד בכספת של נשיא בית המשפט העליון מאיר שמגר
למקרה שיבוא יום ומישהו יטען כלפיו משהו בעניין אותה מזוודת כסף .לוינסון לא דאג
להבטיח את עצמו במסמכים כאלה ,כפי שנכח עו"ד נאמן בשעה שנימנה על צוות פרקליטיו.
עם זאת אומר הפרקליט" :כל ההסברים שקיבלתי ממנו לגבי תנועת הכספים בבנק בשווייץ
הניחו את דעתי והוכיחו לי שלא דבק בו רבב".
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ניתן היה לצפות שמנהיגי התנועה הקיבוצית המאוחדת ,התק"ם ,יפרו את קשר השתיקה
וישימו קץ למצב הזה ,בו עורפים אדם שידיו כבולות ופיו סתום .אך חולשתם של נציגי
האיחוד בתק"ם (אברהם כץ עוז ונחום פסה) גרמו לכך שאחדות העבודה הפכה לגורם
דומיננטי בפרשה .נציג האיחוד בתק"ם ואחד משני המזכירים של התנועה ,יוסף פרלמוטר,
עשה ניסיון שאילו היה מצליח היה מציל את חייו ואת כבודו של לוינסון.
סיפר פרלמוטר" :שוחחתי עם יעקב ואמרתי לו שאיני מבין ואיני מצדיק את סירובו למסור
את גרסתו בנושא הכספים לאנשי תנועה נאמנים .מצאתי אותו כחומה עיקשת בנקודה זו.
ואז ,בארבע עיניים ,אמרתי לו' :יעקב ,אם אינך מוסר את גרסתך שלך ,אתה בחזקת נאשם'.
אמר לי יעקב' :יוסף ,פרוטה לא נדבקה אלי' .שאלתי אותו' :למה אינך מוכן למסור את
גרסתך?' הצעתי לו למסור את גרסתו לחיים גבתי .חשתי שמתוך לחץ הסכים לכך .הלכתי
לגבתי ,שהיסס .אמרתי לו' :אתה מוכרח לשמוע זאת' .ואז הלכתי לשיחה עם גיורא גזית
ואמרתי לו' :יש הסכמה של יעקב למסור לגבתי' .ג'ורי אמר לי' :יש מצב לא פשוט .מינינו שני
אנשים מהבדק לבדיקה ,בהסכמת יעקב .אם ניקח זאת מידם זה יכול לפגוע באמינותם' .גזית
ביקש ממני לחשוב על כך והבטיח להתייעץ .שלושה שבועות אחרי זה התגלגל הנושא
לעיתונות ,וכבר אי אפשר היה למסור לגבתי .עכשיו אני חושב שאילו הייתי לוחץ ,אולי הכול
היה אחרת".
אכן ,ייתכן שהכול היה אחרת ,אילו גבתי היה מקבל את הסמכות להכריע אם לוינסון חף
מפשע או אשם ,אם הוא הבנקאי הגדול של משק הפועלים או גנב קטן .אך אפשר לפקפק
בכך שלחצו של פרלמוטר היה מועיל או משנה משהו .פרלמוטר תמים אם הוא חושב שהיה
כאן עניין של לחץ או שכנוע .גזית חש כבר אז שטרפו בין ידיו ,כי הוא נהנה מן המטריה
הפוליטית של משל ומסיועו של אולניק .הוא לא היה זקוק לפתרון מפלגתי פנימי שחיים גבתי
יכול היה לתת .הוא העדיף ,ובצדק מבחינתו ,את הקמת ועדת סיון-רוטמן ,שהפכה להיות
הטריבונל לעריפתו הציבורית של לוינסון.
בשיחה עימי אמר גבתי" :אני יכול להישבע שלוינסון נקי כפיים ולא לקח אגורה לכיסו .אם
הייתי שומע אותו כנראה שכך הייתי פוסק .אבל פרלמוטר לא חזר אלי וכעבור זמן מה
נפגשנו וכששאלתי אותו הוא אמר לי שגזית מסרב" .מאוחר יותר ,במכתב אלי ,תיקן גבתי
את גרסתו וכתב" :אני מעולם לא נשבע .מה שאמרתי לך הוא שאני מאמין (כאן באה הדגשה
במקור מתחת למילה מאמין – א.א ).שיעקב לא לקח כספים לכיסו" .מכתבו של גבתי אלי
נכתב בעקבות פניית המזכיר השני של התק"ם אלי זמיר איש 'אחדות העבודה' – אל גבתי,
זמיר התבקש על ידי להגיב על דבריו של גבתי והעדיף למחות באוזניו כל דבריו הנחרצים,
שלא תאמו את עמדת תנועתו.
נקודת המפנה במעמדו של לוינסון היה ערב אותה ישיבת מועצת מנהלים במרץ  ,5892בה
עשה לוינסון את הניסיון להדיח את גזית .לוינסון לא העריך אז
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נכונה את הכוח שצבר גזית ,פוליטית ואישית .לפי אחת הגרסאות בוטל הדיון בשינוי
סמכויותיו של גזית לא רק בגלל הגילוי של גזית כי יש לו חומר פלילי נגד לוינסון ,אלא גם
בשל איומיו של משל לפזר את מועצת המנהלים של הבנק.
כך הפך לוינסון ממאשים לנאשם ,מתוקף לנתקף ,ממי שהכול פוחדים ממנו למתגונן הנס
על נפשו .זה היה הרגע להחלטה למנות את ועדת סיון-רוטמן לבדיקת ההאשמות של גזית.
זה היה הרקע לטעות הגורלית שעשה לוינסון בהסכימו למינוי הוועדה.
לכאורה מינוי הוועדה הזו היה אמור להיות פתרון מצוין שיגמור את הסכסוך בשקט בתוך
ה"משפחה" .אך המינוי הזה הוביל את הטרגדיה הלוינסונית אל סופה הבלתי נמנע .טוב לא
יכול היה לצאת ממנה.
על יחסו של רוטמן ללוינסון ועל תלותו בגזית כמנכ"ל סולל-בונה כבר סופר .אך גם מינויו
של סיון לא היה לגמרי לטובתו של לוינסון ,למרות שנחשב לאוהדו ואיש אמונו .בכלל ,מסירת
חקירה רגישה כזו בידי אנשים שאמורים לחרוץ גורלות לשבט או לחסד ,כשהם עצמם
מעורבים אישית ,רגשית ,פוליטית בנושא ,לא יכלה לנבא טובות ללוינסון .כבר אמר מישהו
שגם סיון חייב היה לחשוב על הקריירה שלו ,למשל אם יהיה מועמד ביום מן הימים לשר
האוצר ואז כל מילה שיכתוב בדו"ח על לוינסון תיקרא בזכוכית מגדלת .גבתי יכול היה אכן
להיות פתרון מצוין .הוא מכיר היטב את המטריה ,הוא איש סוד מובהק ,אין לו אמביציות
פוליטיות ,הוא לא תלוי באיש ואינו פוחד מחוקריו של זיגל .לו אכן יכול היה לוינסון ,כפי
שאמר לי בעצמו ,לגלות הכול.
ועדת סיון-רוטמן מונתה זמן קצר לאחר אותה ישיבת מועצת מנהלים של הבנק במרץ
 .5892היא מסרה את הדו"ח המלא שלה רק לאחר עשרה חודשים ,ב 33-בינואר .5894
חלק מן העיכוב נגרם בשל מחלה ממושכת בה לקה רוטמן .כשהגישה הוועדה סופסוף את
הדו"ח (ליתר דיוק :לא הוגש דו"ח כזה אלא רק תרשומת של פגישה בה השתתפו דני רוזוליו,
אפרים ריינר ,גיורא גזית ,עמירם סיון ושרגא רוטמן) היה ברור שזהו פסק דין מוות ללוינסון.
אז חשבו שזהו פסק דין של מוות ציבורי ,למעשה זה היה פסק דין מוות של ממש .כי מכאן
הייתה הדרך קצרה להעברת הנושא לחקירת המשטרה ולהתאבדות.
האמת היא שהדברים היו צפויים עוד לפני שסיכמה הוועדה את עבודתה.
סיפר לי עו"ד צבי אפרת (שכפי שכבר סופר בפרק הקודם נשלח על ידי גזית לאסוף את
החומר בשווייץ)" :הופעתי בפני הצוות נרגש מאוד .הבאתי את הקלסר שבו מיינתי את
החומר לפי נושאים .פתחתי ואמרתי להם שאני לא מופיע כמאשים .אין לי שום דבר נגד
יעקב .אני לא איש של גזית .כל מה שאני מבקש הוא שהם יתרשמו מהחומר כפי שהוא ,ואם
יש להם שאלות ,אביא להם השלמות ,כדי שיגיעו לכל מסקנה או ממצאים כפי שירצו .נתתי
להם חומר רקע כללי והעברתי את החומר לרשותם .בסך הכול הופעתי בארבע או חמש
ישיבות שהתפרסו על פרק זמן של כמה שבועות .הישיבות התקיימו במשרדו של
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רוטמן .רוטמן גילה עניין רב מאוד במסמכים השונים .עמירם היה פחות למדן .רצה להבין את
הטענות ,את ההיבט האחר של הדברים ,ניסה לבדוק פרשנויות אחרות .הוציא תזות שונות
על מהות החומר .זאת לא הייתה הופעה כמו בבית משפט .פשוט עשינו מאמצים לפענח את
החומר שבידינו .ואז קרה דבר מפתיע .בפגישה לפני האחרונה אמר לי לפתע עמירם סיון:
'שמע ,תגיש לנו בכתב מה הן הטענות שלפי דעת הבנק עולות מהחומר שהצגת בפנינו'.
אמרתי לו' :שמע עצת ידיד ,רד מזה .זו תהיה טעות היסטורית .אני לא אעלה את הדברים
בצורה מסודרת על הכתב .אל תביא את הבנק להגיש כתב אישום נגד יעקב .זה לא נכון
מבחינה משפטית ובוודאי לא מבחינה פוליטית .ואתה כפוליטיקאי צריך לדעת זאת' .סיון
התעקש .כאן התערב רוטמן ואמר' :זה באמת רעיון טוב .רוצים לראות בכתב מה הן
הטענות' .המשכתי להתעקש ואז אמר רוטמן' :תתייעץ עם הממונים עליך' .הוא לא קיבל את
דעתי והויכוח איתי נמאס עליו .הלכתי לגזית ולאביב לוין וסיפרתי להם שמבקשים להכין כתב
טענות ,ואני מרגיש אי נוחות רבה .ואז סוכם שלאור בקשת הצוות נעלה על הכתב את
הממצאים והטענות .ההתרשמות שלי היא שכשראה את תמצית הטענות ואת משמעותן זה
עשה עליו רושם קשה .העתקי החומר הזה נמסרו לשני חברי הוועדה ביד .לאביב לוין היה
העתק .גזית לא רצה לקבל עותק לידיו ולימים טען כי המסמך נוסח בחריפות .לדעתי זה עניין
של סגנון".
המסמך הזה ,שהגיע לידיו של זיגל בדרך לא ברורה ,ואולי כן ברורה ,הוא שחרץ למעשה
את גורלו של יעקב לוינסון.
אך היו סימנים כבר קודם לכן שגורלו נחרץ .בשלב הראשון של עבודת הוועדה שיתפו
לוינסון וברנשטיין פעולה עמה .לוינסון סיפר לי כי הפסיק לשתף פעולה עם הוועדה לאחר
שהוברר לו כי הדברים הנאמרים בה מגיעים לעיתונות" .כמה עיתונאים פנו אלי במהלך
החקירה וביקשו תגובות לדברים שנאמרו בדיונים .במצב עניינים כזה לא היה טעם להמשיך
ולהופיע בפני הוועדה" .דברים דומים אמר לי גם ברגשטיין.
זה עוד היה לפני מבול הפרסומים באמצעי התקשורת .זה עוד היה בתקופת השתיקה,
כשהעיתונאים רק שמעו משהו ולא ידעו במה מדובר .אך אין ספק שכבר אז נמצא מישהו
בתוככי הבנק שהדליף בשיטתיות את החומר לעיתונאים ולא רק להם אלא גם למשטרה.
סיפר לי ח"כ אברהם שפירא ,שנמנה עם ידידיו של לוינסון ,אך בשעות המכריעות נטש אותו:
"המשטרה קיבלה חומר אנונימי במקביל לחקירת ועדת סיון-רוטמן והוכנסה בסוד העניין .לא
ידוע לי מי העביר אליה את החומר" .המקורות של שפירא מהימנים ,שכן הוא נמנה עם ידידיו
הקרובים של תת ניצב בנימין זיגל.
על דיוני הוועדה סיפר לי עמירם סיון" :יחסי עם גזית היו מעורערים מזה זמן ,מאז שנודע
לו כי הזהרתי את יעקב מפניו .הוא ידע גם את דעתי עליו ועל כושר ניהולו הלקוי ,וזאת
עובדה שלא הסכמתי מעולם לכופף את ראשי בפניו.
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שלושה חודשים לפני משבר המניות נתתי הוראה (בתוקף תפקידו בתיעוש – א.א ).למכור
מניות של בנק הפועלים ב 31-מיליון דולר ,והדבר לא היה לרוחו של גזית .לא הייתי מאושר
מן המינוי שלי לוועדה ,אבל ידעתי שלפחות אחד משניים לא יכופף את ראשו ולא יהיה תלוי
בגזית ,כפי שהתרשמתי שרוטמן תלוי בו .לא ידוע לי אם רוטמן נפגש באופן שוטף עם גזית
ואם דיווח לו על הדיונים .נדהמתי לראות בעיתונים הדלפות מן הדו"ח של הוועדה שככל
הידוע לי היה נתון בכספת של עורך דין ,והן הדלפות של מסמכים בנקאיים חסויים .אין לי
הסבר לכך אלא שהיי תה כוונה מרושעת זדונית להכפשת שמו של יעקב ולהכניס את
המשטרה לתמונה .עד היום אני סבור שלוינסון נקי כפיים ולא הכניס כספים לכיסו .לצערי
הרב לא יכול היה או לא רצה ,בגלל אופיו ,לתת הסברים לפעולות שעשה ובכך חרץ את
גורלו .עם זאת אני מבין ללבו של יעקב שהפסיק לשתף פעולה עם הוועדה .הוא הגיע כנראה
למסקנה שדבריו משמשים בידי אויביו כנשק נגדו .בעת דיוני הוועדה ראיתי כיצד רוטמן
מגלה גישה מגמתית וחד צדדית".
גרסה אחרת על דיוני הוועדה יש לשרגא רוטמן" :יעקב היה במשך שנים חבר שלי .כשגזית
נכנס לעבודה בבנק קשרנו קשרים מקצועיים הדוקים ,פיתחתי הערכה אליו ובהדרגה הפכנו
ידידים .לא ראיתי אותו כמי שלא הצליח בתפקידו .נכון שבגלל המצב הכלכלי הקשה בתקופת
הליכוד נוצרה תלות מסוימת של סולל-בונה בבנק הפועלים .לוועדה הגעתי בעקבות פנייה
של אולניק שאמר לי שיש כמה חשדות למעשים חריגים נגד יעקב וחיים ויש צורך למנות שני
בודקים .לא רציתי להיות אחד מהשניים ,אבל הוחל בלחץ עלי ,הן של אולניק והן של גזית והן
של משל .אמרו לי שעלי לעשות הכול כדי לבדוק את הנושא בדיסקרטיות .הישיבות התקיימו
כאן בבית סולל-בונה .למעשה לא היו חילוקי דעות ביני לבין סיון ,ואין לי מושג אם הוא נפגש
עם לוינסון בארבע עיניים .נכון שהייתי בחו"ל בעניין קבלת חומר מהבנק הגרמני .סיון לא יכול
היה לנסוע ברגע האחרון .היו כמה פגישות עם יעקב ואחר כך חליתי והייתה הפסקה .בשלב
מסוים נראה היה לי שיעקב לא מתכוון לשתף פעולה איתנו .משל אמר לי שלא היו מספיק
שיחות איתו .אמרתי :בבקשה ,אני מוכן להיפגש מתי שיבקש .האמת היא שאני לא יודע מי
היה מעוניין להדליף חומר לעיתונות .אני לא .אנחנו לא היינו נתונים ללחצים כלשהם לפני
שפורסם .לא קיבלנו תשובות מלאות ומספקות לכל השאלות שהצגנו .היו שאלות שהוא
השיב עליהן באופן כללי .על אחרות טען שפעל בשם אחרים שבשמם לא נקב .מה שהיה לי
לומר על הפרשה אמרתי .לדעתי ,אי אפשר גם היום לומר בבירור שיעקב נהנה או לא נהנה
מכספי הבנק .אני גם לא יכול לפסוק בצורה חד משמעית שהוא נקי כפיים .אין לי מספיק
עובדות כדי לקבוע מסמרות לכאן או לכאן .מה שאני יכול לומר בבירור הוא שלא הייתה
פבריקציה .כלומר :החומר שהוגש לנו היה אותנטי ,וצריך היה רק
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לקבל הסברים מספקים עליו .לצערי לא ניתנו לנו הסברים כאלה".
מה היו המסקנות של ועדת סיון-רוטמן?
אם לסכם במשפט אחד :גיבוי מלא לגיורא גזית והטלת חשדות כבדים על יעקב לוינסון תוך
דחיפת החקירה לידי המשטרה .זוהי השורה התחתונה.
כך למשל נאמר בדו"ח בשמו של דני רוזוליו:
" גיורא גזית לא העליל עלילה על יעקב לוינסון ולא ייצר חומר כדי להפלילו או
להאשימו".
" לגיורא גזית הגיעו חומר ועדויות (מהן חסויות) אשר היה בהן כדי להחשיד את יעקב
לוינסון וחיים ברגשטיין במעשים בלתי תקינים ובפלילים".
" שולמו סכומים לאנשים שונים .פעולות אלה היו בשליטתו של לוינסון ואולי של
ברגשטיין ,או לפחות בידיעתו".
 " פעולות שהן בתחום האחריות ופעילות הבנק והנהלתו המשיכו להיעשות על ידי יעקב
לוינסון כאשר לא היה לו יותר תפקיד רשמי בבנק .דבר זה נעשה בדרך כלל באמצעות
חיים ברגשטיין ,ששימש כמנכ"ל משותף בבנק ,וזאת מבלי שדווח ליו"ר ההנהלה אשר
כלל לא ידע על חלק מפעולות אלה.
 בקשר להאשמות הספציפיות על התנועות הכספיות לא הייתה תמימות דעים .שני
החברים (הכוונה לרוטמן וסיון – א.א ).אמרו ש'לא קיבלו תשובות' .כשאי מתן התשובה
מנומק ב'נאמנות'' ,סודיות' ובטענה שהכספים שבהם מדובר אינם קשורים בבנק.
בקשר לשימוש בכספים ,הרי אחד מחברי הוועדה ראה אדם שעשה רושם רע,
שגרסתו והסבריו לא נתקבלו על ידו כאמינים ,בעוד שמולו עמד אדם שהוא מאמין לו
(יעקב לוינסון) .אותו חבר (הכוונה לסיון – א.א ).סבר בשלב מוקדם יותר שמאחר וגם
לגבי לוינסון וגם על ברגשטיין הוטלו סנקציות יש לראות בכך סוף פסוק .לאחר מכן,
כשהגיע העניין לעיתונות ,אמר אותו חבר שיש כאן מקום למסירת העניין לבודק חיצוני
לחקירה".
במשפט האחרון טמון הכלב של שנת השתיקה שנסתיימה בהתפוצצות הרועמת
בתקשורת .השתיקה שאיפשרה את הכנת כתב האישום והפרסום שחרץ את הדין והטיל את
לוינסון מתחת ללוח השיש.
מי שקורא את דו"ח סיון-רוטמן ואינו מכיר את הנפשות הפועלות בו ,עשוי לקבל את הרושם
שמדובר כאן בפורום משפטי שחרץ דין צדק על פי הנתונים שהובאו בפניו .אך האם היה זה
בית דין צדק? האם היו אלה שופטים אובייקטיביים?
אחרי שירדה מעל הפרק האפשרות שגבתי יאזין לתשובותיו של לוינסון נותרה לו ברירה
אחת :לשים את מבטחו בוועדה זו ,למרות שידע כי שרגא רוטמן הוא הדומיננטי בין השנים.
עמוס ערן אשר ליווה את הפרשה מראשיתה והיה בין אלה שסייעו ללוינסון בשעות הקריטיות
מראשית הקמת הועדה מגלה" :ללוינסון היו כוונות כנות לשתף פעולה עם שרגא רוטמן
ועמירם
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סיון ,כפי שעשה בשלבים הראשונים בשעה שנאבק כראוי .כעבור זמן ,כאשר ראה שקטעי
עדויות ומסמכים סודיים דולפים לכלי התקשורת חדל לשתף פעולה עם הועדה .הוא התרשם
גם לשלילה מעמדתו העוינת של רוטמן שהיה הגורם הדומיננטי בוועדה .מדי פעם העיר לי
בשעה שהתכוון לגזית ,שרוחו ריחפה על הועדה" :מעשה ידי לתפארת" .בכך ביקש לרמוז
שבעצם הוא המיט על עצמו את השואה בבחירתו של האיש שלא הרפה ממנו".
ח"כ עוזי ברעם ,שנימנה על חבריו מסביר" :יש בארץ נורמה הגורסת שאל לך להתערב
במהלך חקירה ,שהרי אתה בחזקת מטשטש ומחפה .ככל שאתה מסויג יותר כך אתה איש
ציבור מועיל והוגן יותר .ראשי הבנק ידעו את רגישותו החולנית של יעקב לוינסון לחשיפה
עיתונאית .הם ידעו שחשיפה כזאת הוא מרשם בדוק להתמוטטות ,אבל שום שיקול לא עמד
לנגד עיניהם מלבד חיסולו כאיש ציבור ,או כמו שאמר אחד מהם " :ליטול ממנו את האופציה
הפוליטית לעתיד".
על מניעיו הפוליטיים של דני רוזוליו כבר דובר .עובדה אחת שנשכחה אולי היא שרוזוליו
הוזכר בשעתו כ"איש החזק" שיבוא לקבוצת בנק הפועלים במקומו של לוינסון .דובר על כך
באוגוסט  ,5892לפני פרישתו של לוינסון מן הבנק( .גרסה זו נמסרה ללוינסון ערב מותו על
ידי ח"כ אברהם כץ עוז והוכחשה על ידי רוזוליו .משל לא הסתיר את כוונתו להיות יו"ר
הבנק).
בריאיון שנתן משל ליואל מרקוס לאחר ההתאבדות הוא חשף לא מעט מצפונות לבו .אמר
משל..." :נכון שהוא היה מתבטא קשות נגד כל מיני אנשים ואיים שחקירה נגדו תהיה 'קבר
אחים' .לא שיערתי אז שאני אחד ה'אחים' ,המועמד להיגרר לקבר זה .הוא ביקש ממני
שאדבר עם שני חברי הוועדה שלא יתנהגו בצורה עוינת .הוא רצה ממני שאומר שהוא בסדר.
רמז כל מיני דברים .אמרתי לו :יעקב יקירי ,כשיש דברים שהם לא בסדר ,צריך לבררם .אני
אדבר לטובתך .אעזור לך .אבל אני לא יכול להיות שופט ולחרוץ דין" ...הוא טען בשיחות אתי
שצריך להאמין לו בלי שיגלה .כלומר :דווקא בנושאים הרגישים ביותר שנקבל את המילה
שלו .בקונסטרוקציה הפנימית שלו חשב כנראה שאעשה זאת .מבחינתי פה הגבול בין
חברות לאחריות .אחרי שהוועדה קבעה שלא קיבלה הסברים משכנעים ודרשה הבהרות
נוספות – כן ,גם סיון חשב שיש חריגות – הופעלו עלי לחצים מצד חברי לוינסון להשפיע על
מסקנות הוועדה .אך לא יכולתי לקבל את ה'אני לא יכול לספר'...אבל הוא בשלו .הוא מוכן
לגלות ל'אדם כמו חיים גבתי' .אני לא מאשים אותו .כי הוא היה מעורער לקראת הסוף .אך
עמדתי נדהם .עצמתי לרגע את עיני וציירתי לעצמי את התמונה ,איך כל מי שיש נגדו חשדות
כלשהם ידרוש להתוודות בפני ה'גבתי' שלו .בשיחות עימי לא נקב בשם זה .הוא רצה שופט
בדימוס או משהו כזה .מה שרצה ממני בעצם שאבטל את הוועדה שקמה בהסכמתו
ובהשתתפותו .הוא רצה שאני אתן לה הוראה להאמין לו".
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בשיחה עימי הוסיף משל" :אמרתי לו  -אם יש לך סודות שאתה שומר עליהם ואינך רוצה
או יכול לספרם לחברי הועדה אתה יכול לספרם לי .אל תקריב את עצמך למען אף אחד .אבל
הוא לא נענה להצעתי ואני לא יכולתי לנהוג אחרת בשעה שלא היה בידי חומר שיסתור את
מסקנותיהם של חברי הועדה".
מה שמזכ"ל ההסתדרות ,לא הבין ,אולי ,היא העובדה שלוינסון בעצם בז לו וידע כבר
באותה עת שמניעיו אינם טהורים והיחלשותו משרתת למעשה את האינטרסים של משל,
שלא היה מסכים להיות יו"ר מועצת המנהלים של הבנק אילו היה לוינסון נשאר במערכת של
חברת העובדים .העובדה שמשל לא ניסה או לא הצליח ,בתוקף תפקידו כיו"ר חברת
העובדים ,למנוע את זרם ההדלפות הייתה לגביו אינדיקציה מספקת לגבי מידת
האובייקטיביות שלו .היה לו סיפוק מיוחד "לעזור" לאיש היחיד שלא הצליח לכופף במרוצת
השנים.
העיתונאית צילה שני ציטטה זמן קצר לפני התאבדותו של לוינסון דברים שאמר משל
לאחר מראשי מפלגת העבודה" :אני טרוד בימים אלה בשמירה על יעקב לוינסון ,כדי שלא
ירמסו אותו".
דברים שאמר דני רוזוליו בריאיון שנתן לפני ההתאבדות שופכים אור נוסף על הפרשה:
שאלה :תשעה חודשים הוועדה בדקה ושום הודעה לא נמסרה לציבור.
רוזוליו" :אין שום צורך .כך זה נכון מבחינה ציבורית .השאלה אינה אם הציבור יודע ,אלא
אם ננקטו הצעדים הנכונים לטיפול בבעיה .איך יכלו לעבוד שני בודקים כאלה בהמולה
תקשורתית? ההיפך הוא הנכון".
שאלה :אתה חושב שמבחינה פוליטית הקיץ עליו הקץ?
רוזוליו" :אינני רוצה להתייחס לשאלה הזאת".
גם דברים אלה מדברים בעד עצמם .בשיחה עימי הכחיש רוזוליו כי הוא היה זה שלחץ על
התק"ם להימנע מקבלת החלטה הקובעת שלוינסון נקי כפיים .גם על יוזמתו של פרלמוטר
למנות את גבתי כאדם שיפסוק בפרשה לא ידע ,לדבריו שמע עליה רק כעבור זמן .עם זאת
הטע ים כי לדעתו אם היו ללוינסון דברים שלא היה מוכן לדבר עליהם בפני רוטמן וסיון הוא
לא היה עושה כן גם באוזני גבתי.
(לוינסון אמר לי ,לעומת זאת" ,עם אדם חכם ברמה מוסרית מסוגו של גבתי יכולתי לדבר
באורח חופשי .הוא חסר פניות ,אין לו כוונות זדון ואינו מדליף לכלי התקשורת").
לקראת סוף שנת  5892הלכה הטרגדיה הלוינסונית והתקרבה אל קיצה הבלתי נמנע.
חסר כוח פוליטי ,נטוש על ידי רבים שחשבם לידידיו ,מוקף על ידי אויבים שהמתינו לרגע
הזה ,המתין כשפן מהופנט או כפר בזירה למכת החסד .וזו לא איחרה לבוא.

פרק שלושים ושבעה

ענק בין גמדים
"עוד מעט ייתם הכל ,כי תם כוחי לשאת במסכת העלילות
וההשפלה".

(יעקב לוינסון במכתב הפרידה)
לאחר המוות שאלו רבים את השאלה הבלתי נמנעת :למה? שאלו את השאלה אוהבים
ושונאים ,שאלו אותה הרעיה והילדים ,הידידים והמקורבים שידעו והכירו את ניקיון כפיו.
שאלו אותה גם הרודפים ,שדומה כי התאכזבו על שהטרף הוצא מפיהם .אך גם תמימים היו
ששאלו האם אין עצם ההתאבדות מהווה הוכחה לכך שלאיש היה מה להסתיר ,ממה לברוח,
ממה להתבייש.
נפלאות הן דרכי אדם ,ולעולם לא נדע מה מביא אותו למעשה הנורא הזה .מה עובר
בתודעתו בחלקיק השנייה שבין הלחיצה על ההדק ובין המעשה שלאחריו אין עוד כלום .אך
אנו יכולים לדעת מה עובר על האיש כמה דקות קודם לכן ,כמה שעות ,כמה שנים.
החיים והמוות העסיקו את רבות את לוינסון עוד בילדותו .באחד משירי האבל שלו על מות
אמו הוא מביע תשוקה ,מוזרה לגבי ילד בגילו ,ללכת בעקבות האם .באחד ממכתבי הנעורים
שלו כתב לוינסון" :אתמול נוכחתי מה גדול הוא יצר החיים הטבוע בכל בריה חיה .ערב ביטול
המצב הצבאי עברה על ידנו שיירת מכוניות צבאיות מלאות צבא .הייתי בשביל עת עברו,
והנה חייל צעיר תפש ברובהו וכיוונו אלי בצחוק .אולם מיד הרגשתי כאילו אני נופל תחתי.
הבנתי כי היה זה הפחד .בדומה לרגש שעובר באדם כשהוא עומד מעל מגדל גבוה וכשהוא
מסתכל מטה וחושב :מה היה אילו נפלתי? ...מחשבות שונות
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התעוררו בי אחר כך :מה הם החיים? ...קושיה ללא תשובה .ואם כן ,מהו המוות? האמנם
חדלון אין סופי הוא? קשה לי להאמין"...
בשירים הרבים שכתב במרוצת השנים מופיע המוות כמוטיב כמעט קבוע .במקום אחד
מצויה סקיצה של שיר שלוינסון ניסה לכותבו בכמה צורות ולתת ביטוי להכרה שלבדו ימות
האדם .בגרסה הראשונה כתב" :וכי ימות אדם – תבכה האדמה – וכי יגווע אנוש תנהמנה
הרוחות – אבל הכוכבים וגם הלבנה – לחלד את אורה תשלח נוגות – אדם גווע".
ובגרסה האחרת של השיר" :אי אדם בחלד מת – הלך לעולמים – איש לא הספידו ולא
שפך דמעות – אך שיר שקט נוגה ,זה שיר היגונים – תשא האדמה ,את האמהות –
לעולמים".
ובגרסה שלישית" :אדם גווע ,אדם אור שמש לא יראה – אדם גווע לא עוד ישמח גם לא
יתענה – דומם תבכה ,דומם תשיר האדמה – שיר יגונים עלי אדם אשר גווע".
גם בהגיגים שכתב לוינסון ביומנו ,ובצד יומנו ,בתקופת ראש הנקרה ,ניתן למצוא ביטויים
רבים להרגשת ייאוש ולאובדן טעם החיים .כך ,למשל ,הוא כותב בעת אחד המשברים שהיו
לו ..." :והנך חש לפתע בשיממון .בעגמימותם וחיוורונם של חיים .יש והנך חש לפתע כי אסור
וסגור הנך במעטה של קרח ובו רווח צר לתנועתך .ואבד טעם לחיים ונמאס הווי היום-יום,
ומר ועצוב לך".
אך בהמשך לאותו קטע כתב לוינסון" :יש אשר תאמר לשבור את הקרח :תאמר לפרוץ
לכרים שטופי חמה הזוהרים אי שם במרחק ,והנה התאזרת משנה כח משנה רצון ופרצת"...
השאלה הנשאלת לגבי לוינסון של  5893היא מדוע לא היה לו העוז לשבור את הקרח,
לפרוץ לכרים שטופי חמה.
במכתב הפרידה שלו השיב לוינסון בעצם על כל השאלות הללו" .תם כוחי לשאת" ,משפט
המופיע פעמיים במכתב" .כשל כוחי להיאבק בזוהמה"" ,אני בוש בחולשתי ,אך תם הכוח".
לוינסון של שנות השמונים כבר היה חסר את "והנה התאזרת משנה כוח ,משנה רצון" של
שנות החמישים .ולמה כך הדבר  -לאלוהים פתרונים.
אך יש לפחות הסבר אחד לחולשה הנוראה שבאה על האיש החזק הזה .לחידה הזו של
היהלום שנופץ ,אם להשתמש בלשון הפז של יורם רוזנפלד .זוהי תחושת ההשפלה ותחושת
האין מוצא.
את תחושת ההשפלה ,שיסודה ברגישות הבסיסית שלו ,אין כלים להסביר .אך את תחושת
האין מוצא ואין טעם ,המובילה בהכרח להשפלה ,ניתן גם ניתן להסביר.
לכאורה אפשר לשאול :אם האמין לוינסון בחפותו ,ובכך שאף פרוטה ציבורית לא דבקה
בידיו ,כפי שכתב במכתב הפרידה שלו – ממה היה לו לחשוש .האם לא סמך על מערכת
הצדק של מוסדות ההסתדרות? האם לא

רצח אופי

285

האמין בניקיון כפיה של המערכת המשפטית של מדינת ישראל?
ובכן :נתחיל מהסוף .לוינסון האמין גם האמין כי מערכת הצדק בישראל פועלת ללא דופי.
אך הוא גם ידע כי ברגע שיובא בפניה הרי זה כאילו גזרו עליו גזר דין מוות.
הוא הבין היטב כי הנתיב שבו הוא צועד בהכוונתם של אלה המבקשים לפגוע בו ,הוא נתיב
ייסורים של חשודים בפרשיות כלכליות בעלות אופי פיננסי המהווים מטרה לשנאת הכלל
בהתאם להנחה" :אין עשן בלי אש" .אבל בניגוד לעבריינים בפועל שהיו יכולים למצוא דברי
זכות אמיתיים או מדומים ,הוא עסק בדברים שהשתיקה יפה להם ,והסודיות הבנקאית
נותרה בעיניו ,עד ליומו האחרון ,ערך קדוש .גם אם היה יוצא זכאי היה נותר מרוסק :ללא שם
טוב ,ללא כבוד.
יורם רוזנפלד ,מהידידים החדשים שרכש בשנות חייו האחרונות הסביר זאת כך :אויביו
רמסו אותו ללא רחמים .את כל מפעלו ,את עבודת חייו ,את המוניטין שצבר בעמל וביושר,
את כל אלה רמסו וכיסו ברפש ,בצורה יזומה ומאורגנת ,בהשקעה לא מבוטלת של מאמץ
ומשאבים .הרי אפילו לעבריין ,להבדיל אלף אלפי הבדלות ,מביאים את מעשיו הטובים בעבר
כאסמכתא לקולת העונש .ליעקב – גם זה לא עמד .אפילו בנייתו של בנק הפועלים ,הישג
שעליו לא יכולה להיות מחלוקת ,וגם זה בוטל כעפר הארץ ,תוך הפצה שקדנית של דברי
הבל ופלסתר".
ידיד אחר ,עו"ד גיל ליידנר אמר" :הדבר שפגע בו יותר מכל היה התופעה של חוסר חברות
שהפגינו כלפיו אנשים במפלגה ובחברת העובדים .זה שאף אחד לא יצא להגיד לזכותו ולו
מילה טובה אחת .הוא אמר לי כי כל עוד יהיה בו כוח בכוונתו להילחם ,אך ברור לו שלא יניחו
לו עד שיגמרו אותו .אם לא יצליחו לעשות זאת במישור הפוליטי ,יעשו זאת במישור העסקי".
מדוע לא נותר הטיפול בעניינו של לוינסון במסגרת הפנימית של ההסתדרות כפי שהיה
בבדיקות אחרות לגבי אישים אחרים בחברת העובדים?
כאן מן הראוי לספר את סיפורו של יו"ר ועדת הביקורת המרכזית של ההסתדרות ,נסים
בכר ,כדי להבין בפני מה עמד לוינסון .בכר היה מאז ומתמיד דמות שנויה במחלוקת – יו"ר
ועדה שיפוטית עליונה המתגורר בוילה ונוסע במכונית מרצדס ובה בעת מבצע פעולות
בשליחותו של משל.
ב 36-בינואר  5892פנה בכר אל מנהל המנגנון בבית הוועד הפועל שלמה תן עמי וביקש
לצאת לחופשה ללא תשלום למשך שנה .הוא נימק את בקשתו בכך שאמו הישישה ,כבת ,81
המתגוררת בשווייץ ,מבקשת שיהיה לידה "לפחות שנה ,שלפי סברתה ייתכן שהיא השנה
האחרונה של חייה עלי אדמות" .הוא ציין בפנייתו כי "לאחרונה הזדמנה לי אפשרות של
קבלת מינוי לתפקיד בשליחות בעיר ג'נבה שבמדינת שווייץ (שהיא גם עיר מגוריה של אמי)".
מזכיר ההסתדרות ,ירוחם משל ,תמך בהתלהבות בבקשתו של בכר והוא
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קיבל את החופשה המבוקשת .בתוך זמן קצר נתברר כי בכר לא יישאר נטול מקורות הכנסה
בעת חופשתו .המינוי ש"הזדמן" לו בשווייץ לא היה איזו חלטורה שישראלי עושה בלית
ברירה בשהותו בניכר .זו הייתה משרה שבהחלט ראוי להתכבד בה.
על טיב המשרה ניתן ללמוד ממכתב ששלח יו"ר הנהלת בנק הפועלים ,גיורא גזית ,לבכר,
ב 35-בפברואר  ,5892ובו אישר את מינויו למבקר הבנק בארצות דוברות צרפתית ,לתקופה
של חמש שנים .היה זה מינוי מאוד מוזר .לבנק הפועלים אין כמעט סניפים בארצות דוברות
צרפתית ,והמינוי הזה חרג מכל הכללים והנהלים המקובלים.
אך לבכור נכונו תפקידים נוספים .במכתבו של גזית לבכר נאמר" :בנוסף לתפקידך הנ"ל
יוטלו עליך תפקידים נוספים ,כשהעיקרי בהם הוא קיום הקשר והתיאום עם האיגודים
המקצועיים ועם מוסדות העבודה הבינלאומיים באירופה .בתפקידיך הנ"ל תהיה כפוף ישירות
ליו"ר הנהלת הבנק (דהיינו לגזית – א.א .).תפקידיך הנ"ל יחייבו אותך לגור בז'נבה .תנאי
העסקתך יסוכמו במסמך נפרד בינך לבין הבנק".
על התנאים שסוכמו עימו ניתן ללמוד מתזכיר פנימי שנכתב על ידי המחלקה לשלוחות
בחו"ל בעניינו של בכר ,והיה מופנה אל חיים ברגשטיין שעמד על סף פרישה מהבנק.
בתזכיר ,מיום  31באוגוסט  ,5892נאמר כי "החבר בכר מסר לנו כי הובן שהוא יהיה בעל
המשכורת המקבילה למנהל בנק שווייץ עם תנאים נלווים כמקובל לגבי עובדי חו"ל ...החבר
בכר מבין שיעמוד לרשותו רכב של הבנק"...
נסיבות המינוי הזה נראו מוזרות ,כפי שניתן היה לצפות ובעת ישיבת הנהלת הבנק שדנה
בנושא הציגו כמה חברי הנהלה שאלות קשות לגזית .השאלה העיקרית הייתה :לשם מה
דרוש בכלל המינוי ,שלמימונו הועברו מן הארץ לשווייץ  511אלף פרנקים שוויצריים .באותה
ישיבה הודה גזית שלבנק אין צורך בתפקיד שהוטל על בכר והוא אינו יכול לחזור בו .לעומת
זאת הוא לא יכול היה להסביר לחברי הנהלת הבנק מדוע נחתם הסכם עם בכר לתקופה של
חמש שנים בעוד שהוא ביקש חופשה לשנה אחת בלבד .באווירת הפחד והחשבון ששררו
בבנק אחרי מותו של לוינסון לא נמצא מי שיביע התנגדות תקיפה .אך לא עבר זמן רב ובבנק
הפועלים חששו מן ההשלכות הציבוריות של המינוי .המינוי בוטל פורמלית ,מה שלא הפריע
לבכר להמשיך לשהות בחו"ל ולהסתיר את האמת מחברי מזכירות ועדת הביקורת ,שהוא
עמד בראשה .נראה שהסיבה העיקרית לחופשה שקיבל ,עניין אמו ,נשכח זה מכבר .בין כה
וכה לא יכול היה לעזור לה הרבה בתקופת ישיבתו בז'נבה ,שכן ,בבדיקה שערכתי התברר כי
האם בכלל מתגוררת באיטליה .אך אלו הם פרטים קטנים.
כשהתפוצצה הפרשה בעיתונות ,בראשית שנת ( 5894בעקבות העלאת
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הנושא על ידי סיעת הליכוד בהסתדרות) ,מיהרו כל הנוגעים בדבר להתכחש לאחריותם .בנק
הפועלים טען כי אין לו קשר לעניין ומימון שליחותו של בכר היא בידי חברת העובדים .חברת
העובדים הודיעה כי אכן בכר התמנה לנציגה באירופה .נסים בכר עצמו הכריז כי נסע
לחודשיים לז'נבה וכי זו הייתה נסיעה פרטית ועל חשבונו האישי .הטענות הסותרות של כל
הנוגעים בדבר האירו את הפרשה לא רק כחסרת אסתטיקה ציבורית אלא גם באור פלילי.
אם נכון שבכר לא מילא כל תפקיד עבור בנק הפועלים ,הרי שהעברת הכספים עבורו לחו"ל
היא עבירה על הוראות הפיקוח על מטבע חוץ על ידי בנק המשמש נאמן של בנק ישראל
לקיום הוראות הפיקוח .והחמור מכל :נסים בכר ,יו"ר ועדת הביקורת המרכזית – תפקיד
המקביל לנשיא בית המשפט העליון של ההסתדרות – משמיע טענות שאמיתותן מפוקפקת
מאוד.
נסים בכר נקלע למצב עדין אחרי פרשת לוינסון .הוא היה אמנם איש שירותים של משל
אבל גם ידיד של לוינסון ,שעזר לו בעניינים אישיים .אבל היה לו מצפון גמיש ,למרות
שבעשרות הפגישות שהיו לנו במרוצת השנים ניסה להציג עצמו ככזה .הוא חצה את הקווים
והעדיף להיעלם מהארץ באותה תקופה שבה הייתה צריכה להתקבל הכרעה סופית בדבר
השלב הבא של הטיפול ב"תיק" נגד לוינסון שהכינו אנשי הבנק בגיבויו של מזכ"ל
ההסתדרות .על פי כתב המינוי שלו הוא המשיך לכהן כיו"ר ועדת הביקורת והיה אמור לעמוד
לשירותו של מזכ"ל ההסתדרות בעת הצורך .משל ידע היטב כי יוכל לקבל ממנו אישור לכל
פעולה נגד לוינסון ,כאשר תסיים ועדת סיון-רוטמן את עבודתה .ב"קפיצותיו" לארץ ניסה בכר,
בשיתוף פעולה עם משל ,לכרסם במעמדו של מנהל לשכת מבקר ההסתדרות אליעזר ולטמן,
שנשאר נאמן ללוינסון גם בתקופה שבה נטשו אותו רבים מאנשיו וידידיו.
בעזרתה של דליה שירזלי ,רעייתו לשעבר של איתן אבניאון ,אז מנכ"ל הסנה ,ששימשה
מזכירתו של ולטמן ,הוכן גם תיק נגדו .הטענות היו כאילו היה עושה דברו של יעקב לוינסון
בתחומים שונים והיה אחראי לאי סדרים בבית לוינסון (הקרוי על שם דודו אברהם לוינסון),
שבו ממוקמים משרדי מבקר ההסתדרות .דליה שירזלי מסבירה כיום" :לא פעלתי מתוך
נקמנות ,אבל לא יכולתי להעלים עובדות תמוהות .ולטמן פעל בשליחות לוינסון והיה לו חומר
נגד משל ובכר .התלונה שלי הייתה בעלת אופי ענייני".
שלושת חברי מזכירות ועדת הביקורת  -חמודה איש שלום ,יוסף כרמי וד"ר צבי לב ,לא
התייחסו כלל לטענות על קשריו של ולטמן עם לוינסון .על אופי תלונתה של דליה שירזלי לגבי
בית לוינסון קבעו חברי הועדה" :יש יסוד להניח כי היא הוטעתה בידי חורשי מזימות למיניהם
ונגררה למסירת מידע לא בדוק ובכך טעתה והטעתה את הרבים ".עם זאת קיבלו את
הסבריה כי פעלה בתום לב.
תוצאות הדיון בעניינו של ולטמן היו לצנינים בעיניהם של משל ובכר .חרף
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מאמציהם הוא יצא זכאי אבל האווירה של החקירות בהסתדרות לא הסתיימה .מגלה ולטמן:
"הרגשתי שאני ממשיך להיות על הכוונת שלהם .משל ובכר ידעו שאחרי שלוינסון ייפגע ללא
תקנה יוכלו לפגוע באחרים מקרב נאמניו במועצת המנהלים של הבנק ובהסתדרות .אני הייתי
אחד מהם".
ואמנם ,בגידתו של נסים בכר הייתה צורבת ביותר .בשבועות האחרונים לחייו ניסה לוינסון
לאתר אותו אך הוא התחמק ממנו .ברוב צביעותו טען שהמינוי שלו על ידי בנק הפועלים
נעשה ביוזמתו של לוינסון (המדובר הוא ,כאמור ,בראשית  .5892כבר בסוף  5893התקשה
לוינסון להעביר מינויים בבנק ושלוחותיו .בקשתו מגזית למנות את החשב הכללי לשעבר איתן
רף כיו"ר מועצת המנהלים של חברה מסוימת לא נענתה ,ורף עקץ את לוינסון" :הוא גוזז את
מחלפות ראשך").
זוהי מערכת הצדק שבפניה היה צריך לוינסון לעמוד לדין .אם הייתה נשמרת חוקת
ההסתדרות ככתבה וכלשונה ועניינו לא היה מועבר בלחצו של משל ליועץ המשפטי
לממשלה ,הוא היה מוצא מן הסתם את הדרך לגלגל את החומר בדלת האחורית לידיהם של
גורמים ממלכתיים.
בצר לו פנה לוינסון לידידיו ,או לכאלה שחשבם לידידיו .אחד מאלה היה משה אולניק .על
אותה פנייה סיפר לי אולניק" :יעקב אמר לי :העניין מתגלגל ואני לא יודע לאן מתגלגל ,ואני
מבקש אותך להפסיק את עבודת הוועדה (הכוונה לוועדת סיון-רוטמן – א.א .).אמרתי לו:
יעקב ,אתה מבקש ממני דבר שאני לא יכול לבצע אותו .הדרך היחידה שלנו ,בשביל
שהדברים לא יתגלגלו החוצה ,בשביל לשמור על בנק הפועלים ,על המערכת הפיננסית של
חברת העובדים ,ובשביל לשמור עליך – ואני מדגיש :אמרתי לו בשביל לשמור עליך – אין
ברירה אלא שאתה תופיע ותאמר בוועדה מה שיש עם לבבך .אני סומך על שני האנשים
האלה ועל האינטגריטי שלהם ,ואני לא רואה שום אפשרות היום ,לאחר שלפני כמה חודשים
אתה ביקשת ממני לשכנע את שרגא רוטמן לטפל בוועדה ,היום להגיד לו ואני לא יודע בדיוק
מה אמרת לו ומה לא אמרת לו ,ומאותו הרגע לבוא ולומר לו רגע אחד' :שמש בגבעון דום',
מפני שיעקב אומר להפסיק את עבודת הוועדה .אני את הדבר הזה לא מקבל על עצמי .ואז
הוא אמר לי :משה ,זאת אחריות כבדה ,הוועדה הזו ,איני יודע לאן זה מתגלגל .אמרתי לו:
יעקב ,לפני זה הייתה דרך בתוך הבנק למצות את זה .ידוע לי שלא קיבלת את זה .הדרך
היחידה היא בהיותם שני חברי מועצת מנהלים ושני אנשים אמינים ,דבר בפניהם .חזקה
שזה ייפתר בדרך הזאת .זאת הייתה השיחה הקשה בינינו ,שאני אז לא יכולתי להיענות .זה
היה תכתיב נוראי ,ולא יכולתי להיענות – לא מבחינה תנועתית ,לא מבחינה מוסרית ,מכל
בחינה שהיא לא יכולתי לפעול בעניין הזה ,וזה גם לא היה בסמכותי".
ללוינסון הייתה גרסה קצת שונה על השיחה הזאת .היא התנהלה בין השניים כמה חודשים
לפני מותו ,כשלוינסון ראה שדיוני הוועדה נמשכים בלי סוף,
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שפרטים מתוכה דולפים לעיתונים ,שהוא הולך ומובל לדרך ללא מוצא .הוא פנה לאולניק
בתקווה שזה יסייע לו .הוא רצה אכן שייפסקו דיוני הוועדה וכל הרעש שמסביבם ,והציע
שיסע לתקופה מסוימת לחו"ל ,עד יעבור זעם .הוא היה מוכן להשאיר התחייבות שלא יעשה
כל צעד נגד אלה החוששים מפניו .הפנייה לאולניק הייתה אכזבה איומה ללוינסון .הוא לא
היה מוכן לעזור ,ואמר לו באותה הזדמנות את המשפט שנכנס למכתב הפרידה שלו" :אתה
יודע שיש כאלה הרוצים אותך תחת השיש".
על אותה פגישה אמר לי לוינסון" :עברתי תהליך השפלה איום .הייתי צריך ממש להתכופף
בפני איש שמעולם לא הערכתי ,ועכשיו הייתה לו הזדמנות להפגין כלפי עוצמה מדומה ורק
במטרה לסייע לאלה המנסים לחסל אותי".
השפלה מסוג אחר עבר במצעד  5במאי  5892בשעה שניתנה לו הזכות לצעוד בראש
משלחת של עובדי בנק הפועלים כשמימינו ומשמאלו צועדים גיורא גזית ומשה אולניק.
המצעד עבר ליד בימת הכבוד בכיכר מלכי ישראל שעליה ניצב אותה שעה מזכ"ל
ההסתדרות ,ירוחם משל כשהוא מנופף בידיו כלפי הצועדים.
מה חש אותה שעה יעקב לוינסון בשעה שהניף לשלום את שתי ידיו אל על – אין לדעת.
אבל מי שמתבונן בתמונה זו משווה אותה ליענק'לה לוינסון ,מזכיר התנועה המאוחדת שצעד
באותה עיר בראש המצעד ,מבין כי כאן בהופעתו ההמונית האחרונה נסגר המעגל.
ח"כ אברהם כץ עוז חיבר את הקצוות על קברו ..." :אנחנו יעקב ,ידענו תמיד כי גם כאשר
מקטורן ועניבה אתה לובש וגם כאשר נטלת על עצמך משימות אדירות ,מעבר לכוח אדם,
לבוש היית ,בעצם ,בחולצה הכחולה עם השרוך האדום והעמסת על גבך את תרמיל הגב
לדרך – לעלות בהר .כולנו ידענו כי החולצה הכחולה היא בשבילך עולה על כל העדיים .אמרו
עליך :זה לא אדם ,זה טיל .הוא נוסק ונוסק והוא זקוק לדלק רב ,ואז ימשיך וימריא אל על.
אך הם לא ידעו כי הדלק שלך היה בחברות ובידידות וכשזה נידלדל ...שום דבר לא פגע ולא
יכול היה לפגוע בך בחייך יותר מאשר כאשר אמרו עליך דורשי רעה כי חרגת מן העקרונות,
כי סטית מן הבסיס הערכי ,כי גדולה וללא סייג הייתה אמונתך בערכי היסוד ,בדרך
וביעדים" ...
והוא סיכם" :כענק בין גמדים הסתובבת והגמדים לעתים קשה היה להם ולא כל כך נעים
כשענק מסתובב ביניהם" ...
היו עוד השפלות .אחת מהן הייתה פגישה בארבע עיניים עם חיים דובשני ,מנכ"ל הבנק
לספנות שנמנה על יריביו .לוינסון ביקש להיפגש עימו ובמהלך הפגישה אף הציע לו לעבוד
עימו בשיתוף פעולה אחרי שיפרוש מאמפל .לוינסון אמר לי על אותה פגישה "חשבתי לנטרל
אותו מחשש שגם הוא יפגע בי ".דובשני אמר" :הפגישה הייתה מוזרה .לא הבנתי למה הוא
ביקש להיפגש עימי .זה היה לוינסון מסוג אחר".
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היו חברים ,במירכאות ובלא מירכאות ,שלוינסון קיווה לעזרתם ,ולשווא .אחד מהם הוא
חבר הכנסת אברהם שפירא ,שבאותה תקופה היה יו"ר הוועדה המייעצת של בנק ישראל
ויו"ר הקואליציה .בשל מעמדו המיוחד בממשלה ובמערכת הפוליטית ("המנכ"ל של המדינה"
קראו לו אז) יכול היה לסייע רבות ללוינסון ,שאותו הכיר אישית שנים רבות (השניים היו
מיודדים עוד מתקופת ספיר) .שפירא היה למעשה האיש היחיד אולי שיכול היה לכופף את
גזית .אך שפירא ,יותר משהועיל ללוינסון הזיק לו .תחילה מינה עצמו כמתווך בין לוינסון לבין
גזית ,בזכות העובדה שהיה מיודד עם שניהם .אך הוא לא הצליח למנוע את מסע הצלב נגד
לוינסון.
הסביר שפירא :עמלתי רבות שהפרשה לא תתפתח לשנאה גדולה כל כך .למעשה נכנסתי
לתמונה עוד בשלבים המוקדמים ,עוד לפני שפרץ הסכסוך .אמרתי ללוינסון :אל תתערב
בניהול הבנק .ג'ורי אינו ילד .הוא לא ייתן לך לנהל את הבנק מרחוק ולהפריע לו .לג'ורי
אמרתי – אל תחריף את היחסים עם לוינסון .הוא אדם קשה ורגיש וצריך להתחשב בזה.
השיחות שלי קצת עזרו בהתחלה ,אבל הכרתי את לוינסון .הוא לא יכול היה להניח לג'ורי וכך
לג'ורי לא הייתה ברירה .אני חייב הייתי להיות אובייקטיבי בעניין .ג'ורי לא יכול היה להיות
המשרת של לוינסון".
זמן מה לפני מותו של לוינסון הבטיח שפירא כי יכנס בביתו כמה בעלי הון ,מידידי פנחס
ספיר ,ביניהם אהרון דברת מכלל וישראל פולק מפולגת ,כדי להסדיר ללוינסון הלוואה גדולה
(כמאה וחמישים אלף דולר) לצורך מימון ההוצאות המשפטיות הצפויות סביב מאבקו .אך
הכינוס בביתו של שפירא לא התקיים ,וכשלוינסון פנה אליו ,זמן מה לפני ההתאבדות ,לשאול
אותו מה גורל ההלוואה הוא השיב" :דברת ופולק התחמקו ולא רצו לבוא לפגישה"( .לאחר
ההתאבדות שאלתי את השניים אם אכן השתמטו מן הפגישה .תשובתם החד משמעית
הייתה" :שפירא בכלל לא פנה אלינו .אילו ידענו שכזה מצבו של לוינסון היינו עוזרים ברצון").
כאשר נודע לכץ עוז על התנהגות זו של שפירא ,ביקש את רשותו של לוינסון לפרסם
בפומבי דברים שהצטברו אודותיו במגירותיה של הועדה לביקורת המדינה .לוינסון אסר זאת
עליו כשם שביקש ממנו לא לפגוע בעיתון "דבר" .הוא ראה כבר את עצמו כמי שיושב בתא
הנידונים למוות.
אחת שניסתה לעזור בתחום הכספי הייתה חברת הפדרציה הספרדית העולמית ליליאן
וויין ,רעייתו של סטיב שלום חבר הנהלת אמפל .היא באה לביתו של לוינסון והציעה לערוך לו
מגבית בחו"ל כפי שארגנה לח"כ אהרן אבו חצירה .לוינסון סירב והודה לה באדיבות על
המחווה.
היו גם כאלה שלא נטשו חבר בעת צרה ,ניסו לעזור ,או לפחות הביעו נכונות לעזור ,אם כי
ידם קצרה מלהושיע .כך ,למשל ,כתבה לו מזכירתו דבורה הימן מכתב ב 31-בינואר ,5894
חודש לפני ההתאבדות ,בו נאמר בין היתר ..." :ברגע
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ששמעתי לראשונה את ההודעה הרועמת ששמך היה כלול בה ,חשבתי במה יכולה אני,
בכוחי הדל ,לעזור ,אבל בכל זאת ,אולי – בתפילה .שתשכיל לשמור על בריאותך ...וכשאני
מסתכלת מסביב ורואה כיצד כל הזאבים והצבועים יצאו ממאורותיהם ,שוחרים לטרף,
ובג'ונגל של ימינו הכול מותר ,איך הקניבליות משתוללת ,משהו מדהים ...אני עדיין בטוחה
שעוד יקראו לך להציל את מדינתנו המשוסעת והמצולקת ...אני בטוחה שבכל הג'ונגל הזה
נשארו לך חברים אשר מהם אתה שואב עידוד מה"...
אבי קורן ,מנהל מחלקת הפרסום של הבנק ,שנימנה על אחרוני נאמניו סיפר" :כשמהדורות
החדשות נפתחו עם פרשת לוינסון ,שלחתי לו פרח וכתבתי לו שיר מבית של נעמי שמר
שהוא אהב וששרנו בדבקות אצלו בבית על הגג ,כשהמערך נכשל בבחירות של :5895
"לפעמים אני סופג מכה אחר מכה  /וכשרע וכשמר לי  /אז אני שר דווקא כך  /חבלי משיח
הנה זה בא" אני מניח שהוא היה שבור ,מדוכדך ,מוכה ולא רצה שנראה אותו כך".
ישראל אפרת ,מנהל ארגוני הקניות של התנועה הקיבוצית ,חבר משק אורים ,כתב לו זמן
קצר לפני מותו ..." :בנסיבות הקיימות אני חש בצורך להביע הזדהותי אתך ועם עמדותיך .צר
לי כי הצוות המוביל עתה בתנועתנו הקיבוצית מטעם האיחוד לשעבר ,לא הצליח  -אם בשל
מגבלות יכולתו ואם בשל ליקויים בהערכת המצב – להתגבר על גושים של כיתתיות וסיעתיות
שחברו אצל חלק מחברינו אל עמדות פסבדו-פוליטיות ,המלוות כמעט בפסילה אישית ...עוד
נכונו לך עלילות ואנחנו שורותינו כה דלות."...
אבל התקוות הללו הפכו לאשליות שהתנפצו כאשר הרים לוינסון את האקדח לרקתו.
ושוב השאלה :למה?
ועדת סיון-רוטמן פעלה לדעת אויביו הרבים של לוינסון באיטיות ובקצב שלא הניח את
דעתם ,בין השאר בשל מחלתו של אחד מחבריה .ההדלפות מהוועדה לכלי התקשורת היו
דלילות מדי לדעתם בשל קשר השתיקה של כלי התקשורת .הם החליטו מזמן שהגיעה
השעה להנחית על לוינסון את המכה הסופית .לשם כך היה צורך למצוא אפיקים נוספים,
ואלה נתגלו בסיועם של כמה חברי כנסת "שהתנדבו" לקבל מסמכים בנקאיים סודיים ולעורר
שאלות בועדות הכנסת ואם ניתן גם במליאה.
לוינסון הבין היטב כי ברגע שייפרץ הסכר יהיה שיטפון כללי ושוב לא תהיה לו שליטה
בתקשורת גם לא בקרב אלה שעדיין האמין בהם וסמך על נאמנותם .חברי הכנסת לא פעלו
לשם שמים .הם חיפשו דרכים לפוצץ את הפרשה בתקשורת כדי לזכות בהון פוליטי.
בחודש אוגוסט  5892ביקש לוינסון לפרוש מאמפל אך נתבקש על ידי משל להמשיך עד
סוף אותה שנה ,ויו"ר מועצת המנהלים של הבנק הוזכר כמחליפו .הידיעה על פרישתו,
שפורסמה בעיתונות ,עוררה תדהמה רבה .מזכ"ל ההסתדרות
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ירוחם משל אמר" :לוינסון ביקש ממני כמה פעמים לפרוש אבל עיכבתי בעדו .הוא ניהל את
בנק הפועלים ואמפל בצורה היעילה ביותר .הוא הגיע לרמה כל כך גבוהה של תפקוד שקשה
יהיה למצוא לו תפקיד הולם בחברת העובדים".
דובר הבנק אמנון הרציג פרסם הודעה קצרה" :לוינסון הודיע כבר לפני זמן רב על כוונתו
להפסיק את פעילותו בבנק .יחד עם זאת טרם נקבע המועד הסופי של פרישתו וממילא טרם
החליט מה לעשות אחרי שיפרוש".
במחצית השנייה של אותה שנה גבר אצלו המתח ועימו החרדה מפני הבאות .הוא הרבה
לעשן ולשתות .הרעד בידיו גבר .הוא היה מתוח ,קצר רוח ומידת רגישותו הייתה גבוהה.
עתידו היה עדיין לוטה בערפל .בסתר ליבו ידע ,אולי ,שהכול אבוד אבל עדיין לא הרים ידיים
ולא השמיע דברי ייאוש .כלפי חוץ נאבק למרות מנות ההשפלה שעבר והחל לרקום את
עתידו .הוא הקים בשיתוף עם אחיו יואב חברה לייעוץ כלכלי .איתן רף הביא כמה לקוחות
שהסכימו לקבל שירותי ייעוץ שלו .המטרה הייתה להעסיק אותו ולאפשר לו מקורות הכנסה.
איש העסקים דוד קוליץ ,שהתיידד עימו באותה תקופה הציע לו לשכור משרד צנוע בבית
סהר ,חברת הביטוח שבבעלות חותנו אהרון סחרוב.
סחרוב הופתע כאשר לוינסון ביקר במשרד וביקש שירוהט בצניעות מקסימלית" .הבנתי
שהוא הולך לפעול בהילוך נמוך" אמר סחרוב .אולי האמין ,שרק אם ייווכחו רודפיו כי אמנם
תקע יתד במסלול חיים אחר ,יניחו לו ולא יחששו מנקמתו ,כאשר תתברר האמת לאמיתה.
אבל הוא לא הכיר אותם די הצורך והאמין ברוב תמימותו כי ניתן להוריד את המסך לפני
המערכה הטרגית האחרונה שבה הוא שולח יד בנפשו.
בחודש אוקטובר פרץ משבר המניות הבנקאיות .לביתו של שר האוצר יורם ארידור הוזעקו
ח"כ אברהם שפירא ושני הבנקאים גיורא גזית ובינו צדיק.
הארבעה פעלו במשותף כדי למנוע את התמוטטות המשק בעקבות המפולת במניות –
והציעו הסדר שעורר ביקורת ציבורית חריפה.
לאחר המפולת טען ח"כ שפירא כי ניצני משבר החלו כבר ב ,5843-בתקופה שבנק
הפועלים בניהולו של לוינסון התחיל לווסת את המניות.
"הצרה הזו הייתה חסרה לי בדיוק עתה" העיר לוינסון באוזניי" .מעתה יאשימו אותי בכל
תחלואי המשק – תוצאות "הכלכלה הנכונה" של ארידור ורעיו".
התפטרותו של ראש הממשלה מנחם בגין והקמת ממשלה חדשה בראשותו של יצחק
שמיר שבה החליף יגאל כהן אורגד את ארידור בתפקיד שר האוצר הייתה אף היא בעוכריו
של לוינסון .היה ברור כי הסתלקותו של בגין בעל האהדה הציבורית הרחבה ,תזרז מהלכים
מאחורי הקלעים של אישים במערך להביא לחילופי שלטון.
הוא חשש שיהיה לנטל וחברים נוספים ייעלמו מהאופק.
ואמנם ,בחודש נובמבר החלה התקשורת להתעניין ב"פרשה" שלו ביתר
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שאת .עמוס ערן הצליח למנוע פרסום בעיתון יומי נפוץ ,של פרטי החשדות שנבדקו על ידי
ועדת סיון-רוטמן.
אבל העיתונאי יאיר קוטלר ,שאסף חומר אודותיו זמן רב ,שימש עורך ולאחר מכן כתב
בכיר בעיתון כלכלי חדש בשם "גלובס" .עיתן זה ביקש לפרסם בהרחבה פרשיות שונות
הקשורות לבנק הפועלים בכלל וללוינסון בפרט .למטרה זו הועברו שאלות כתובות ללוינסון
ולבנק.
תחילה היה ,אמנם ,שיתוף פעולה במטרה למנוע את הפרסום ,כאשר דובר הבנק אמנון
הרציג משמש כאיש קשר בין לוינסון וגזית .באותה תקופה הוא נפגש עימי פעמים רבות,
שוחחנו על היחסים בין שני האישים והוא אף טרח להסדיר לי שתי פגישות עם גזית ,אולי כדי
לאזן את המידע שקיבלתי מלוינסון.
לרוע מזלו של לוינסון חלה ,דווקא באותו זמן ,הידרדרות נוספת ביחסיו עם גזית ,בעקבות
בדיקת חומר בבנק הגרמני .לוינסון ביקש להפסיק בדיקה זו וגזית נענה לו .אך לאחר מכן
סמך יד על נסיעתו של עו"ד הנריק מרגוליס לפגישה עם מנכ"ל הבנק ד"ר דיטר הופמן.
החומר היה קשור לכספי העמלות שהועברו לסניף הבנק בשווייץ ונמשכו לאחר מכן על ידי
לוינסון וברנשטיין.
עו" ד אורי סלונים נסע בשליחותו של לוינסון לגרמניה במטרה לשכנע את ראשי הבנק שלא
לשחק לידיהם של אויבי לוינסון ולתאם עימו עמדות .לוינסון ידע היטב שהיועץ המשפטי של
הבנק ,עו" ד אביב לוין היה למעשה איש הקשר של הבנק עם המשטרה והוא זה שקיים
מגעים עם עו"ד מרגוליס לפני נסיעתו לגרמניה .הוא האמין שוולטר האסלבך ,נשיא הבנק
לשעבר ,יתערב בעניין ,אך תקוותו התנפצה אל סלע.
על מהות שליחותו סירב עו"ד סלונים להרחיב את הדיבור .הוא אמר רק זאת" :הצטערתי
להכיר את לוינסון לראשונה רק בתקופת חייו האחרונה כאשר היה מתוח כקפיץ ומוטרד
מהפעילות הרבה סביבו שנועדה לפגוע בו .הוא היה כל כך שונה מהדמות שציירתי בדמיוני
בעקבות דברים רבים ששמעתי אודותיו".
פרשת גרמניה הייתה הקש ששבר את גבו של לוינסון ,אשר הבין כי גם בבנק המערב
גרמני איבד את ידידיו ,תחילה האסלבך ועתה הופמן.
עתה לא נותר לו סיכוי להיחלץ מהמבוך.
בפגישה בארבע עיניים שהתקיימה בין לוינסון וגזית ב 36-באוקטובר במשרדי אמפל בתל
אביב ,התפרץ לוינסון כלפי גזית והטיח בו האשמות כבדות.
הפגישה נסתיימה בניתוק יחסים בין שני הידידים לשעבר שהפכו לאויבים בנפש .גזית
שיגר בעקבות הפגישה מכתב אל לוינסון שבו כתב לו בין היתר ..." :מפגישתנו האחרונה
שלשום בערב יצאתי במבוכה רבה .הגעתי למסקנה שהמסר שניסית למכור לי בפגישה זו
מתמצה בנקודות המרכזיות שאפרט להלן:
א .שבמשך שנים רבות ולטר סימונסון טווה נגדך מעשה FRAMING
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בלע"ז ,מבלי שאתה כיו"ר הבנק בשווייץ בזמנו וכיועץ מיוחד עד היום הזה ,היית ער לכוונותיו
ולמעשיו אלה.
ב .שאני ,בשל נסיבות של מאבקי כוח ושליטה ,ניצלתי מעשה זה של סימונסון על מנת
לסלק אותך ממשרתך כיו"ר אמפל ומהשפעתך בבנק.
ג .שבגלל שיקולים של אחריות ציבורית אתה לא יכול להפריך את עלילות ההפללה של
סימונסון ואת הניצול לרעה של מעשיו בידי אני ובידי "החבורה" שתומכת בי ובשל כך אתה
נופל קורבן על לא עוול בכפך .אני קובע שהתמונה שצוירה על ידך כנ"ל ולפי המידע שנמצא
בידי – אף מופצת לאחרים על ידך ,מהווה בעצמה עלילה שאני לא מוכן בשום פנים ואופן
לחיות בצילה.
כזכור לך ,לאחר לבטים רבים וקשים ,הגעתי למסקנה יחד עם מספר חברים מרכזיים
במערכת שלנו שבירור הנושא בצינורות המשפטיים המקובלים יגרום נזק גדול ביותר לבנק,
למערכת ולמדינה ,כך שמן הראוי לעשות כל מאמץ על מנת למנוע בירור פומבי כנ"ל.
יחד עם זאת ,לאור אופיים החמור ביותר של הממצאים ,דרשתי בירור פנימי בתוך הבנק
על מנת להגיע לחקר האמת ,וזאת מבלי להסתכן בנזק שיכול להיגרם מדיונים ופרסומים
פומביים.
בלחץ אדיר שלך ,במקום בירור פנימי ,הוטל נושא בחינת הממצאים והסקת המסקנות
בעקבות הבחינה ,על שני חברי מועצת המנהלים הח"ח ש .רוטמן וע .סיון בהסכמה הדדית
שלנו ושל הח"ח משל ,רוזוליו ,ריינר ואולניק.
לאור הצגת הנושא על ידך ,שלשום ,בצורה המעוותת לחלוטין את המציאות ,מטילה דופי
נורא בי ובאנשים מרכזיים בבנק ובמיוחד בח' סימונסון ,הנני להודיעך:
אני לא מוכן בשום פנים ואופן לוותר על זכותי וזכות ההנהלה לקבל כל המידע
א.
וההסברים המפורטים על כל הממצאים הן ממך והן מהח' ברגשטיין ועובדים אחרים של
הבנק.
ב .אני עומד על חובתך וחובת הח' ברגשטיין ועובדי בנק אחרים למסור כל מידע והסבר
רלוונטיים לוועדה הנ"ל ולהנהלה.
ג .אני לא מקבל בשום פנים ואופן את הניסיון שלך להימנע ממסירת מידע תוך הסתמכות
על הסברים מעורפלים ומרומזים .אין שום דבר העשוי למנוע ממך ומהח' ברגשטיין למסור
מידע על פעולותיכם שעשיתם בבנק ובמערכת ושהאחריות המשפטית לתוצאות של מעשים
אלה נופלת גם עלי וגם על חברי ההנהלה האחרים.
ד .לאור כל הנ"ל אין טעם לכל פגישה שלא במסגרת פורום רשמי של הנהלת הבנק"...
זמן קצר לאחר הניתוק ,החריף הלחץ של "גלובס" על הבנק ועל לוינסון .באותה תקופה
נפגשנו פעמים רבות במשרדי אמפל בתל אביב והייתי עד שמיעה לשיחות טלפוניות נואשות
שבהן ביקש למנוע את הפרסומים בעיתון זה.
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הבנק שיחק משחק כפול בפרשה זו .מצד אחד עשה מאמצים משלו למנוע את הפרסום
בעיתון זה ,מצד שני הודלפו מסמכים בנקאיים חסויים שהגיעו תחילה ל"גלובס" ,ובשלב
מאוחר יותר ,על ידי אנשים שלא קשה לנחש את זהותם ,גם ל"העולם הזה" .שבועון זה
הקדים את "גלובס" ועיתונים אחרים בפרסום דברים שהיו בבחינת סוד גלוי לכמה עיתונאים.
הסדרה החלה להתפרסם ב 55-בינואר  ,5894עשרה ימים אחרי פרישתו מאמפל וחודש
וחצי לפני התאבדותו .לראשונה בתולדותיו של השבועון הוקדשו חצי תריסר שערים רצופים
לאותו אדם .מה היה בפרסומי הסדרה של "העולם הזה"?
 כמעט כלום .מי שלא מצוי בתחום הבנקאי לא הבין במה מדובר .מי שמצוי בנושא הביןשאין שום ממש בחומר שפורסם .הרבה מסמכים חסויים ,הרבה פרטים על פעולות בנקאיות
מסתוריות ,בארצות שונות בעולם .אך הרושם הכללי היה שמשהו מסריח מן הפרשה.
שמישהו עשה משהו לא אסתטי.
אך ההתפוצצות התקשורתית של הפרשה הייתה אדירה .כמו מורסה הצוברת מוגלה זמן
רב התפרץ הסיפור הישר אל מסך הטלוויזיה ואל הכותרות הראשיות של עיתוני הערב .זה
היה סיפור שהיו בו כל האלמנטים שאנשים אוהבים לקרוא – בנקאות ,חיי זוהר ,שחיתות
אישית ,העברות כספים מסתוריות ,שחיתות פוליטית .תגובתו של לוינסון הייתה בקול ענות
חלושה .הוא פרסם הודעה לעיתונות בה נאמר" :כל פעולותיי בקבוצת בנק הפועלים נעשו
במסגרת הגופים המוסמכים בתוכה ,או במסגרת סמכויותיי או במסגרת סיכומים עם
הממונים על ניהול הבנק .לא העברתי שום נכסים של קבוצת הבנק לידיים פרטיות ולא
ביצעתי שום עסקות בלתי תקינות .במרוצת כל שנות עבודתי בבנק לא הייתי בעל אף מניה
בשום חברה זולת בנק הפועלים עצמו וגם זאת במסגרת תכניות רכישת מניות על ידי עובדי
הבנק .לא קיבלתי שכר או כל תגמול אחר מגורם כלשהו ,פרט לקבוצת בנק הפועלים ,וכן לא
הייתה כל טובת הנאה אישית אחרת מפעילותי בקבוצת הבנק .אקבל בברכה כל בדיקה של
פעילותי הבנקאית על ידי הגופים המוסמכים ,על מנת להביא פרשה זו לסיומה בהקדם".
אך זה היה קול קורא במדבר .זה דמה לניסיון של ילד לעצור שיטפון מסכר מתמוטט על ידי
סתימת הסדק המתבקע באצבעו .ייתכן שאילו לוינסון היה מגלה יותר פרטים בתגובתו היה
מצליח לשכך את הסערה .אך בשבילו גילוי סודות בנקאיים היה מעשה מחפיר .הוא לא יכול
לסלוח לולטר סימונסון ,מנהל בנק הפועלים בשווייץ ,שבו ראה את המקור לרוב החומר
שפורסם .בימיו האחרונים חזר ואמר לי" :איך הוא יכול היה לעשות מעשה שפל כזה? הוא
לא רק פגע בסודיות הבנקאית ,אלא ניצל אותה כדי לספק תחמושת לגזית ולאויביי האחרים
(סימונסון סירב להגיב על הטענות שלוינסון העלה נגדו) .וזאת בשעה שהיה ברור לו היטב כי
חיים ברגשטיין ואני משמשים נאמנים של לקוחות שקיבלו את כספם חזרה".
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היו אמנם כמה ניסיונות לעצור את השיטפון הזה .עורכת "דבר" ,חנה זמר ,יזמה פגישה בין
לוינסון לבין עורך "העולם הזה" אורי אבנרי .על פגישה זו היא מספרת" :הפרסום ב"העולם
הזה" בא לו בהפתעה גמורה והביא להסתגרותו בביתו .שאלתי אותו' :האם לא פנו אליך?'
והוא השיב בשלילה .יזמתי אפוא פגישה בין אורי אבנרי לבין יעקב ,בהסכמתו .אורי בא
לפגישה עם רעייתו ,רחל .מיד בתחילת הפגישה שאלתי את אבנרי אם נכון שלא פנו אל
לוינסון לקבל את תגובתו על החומר שהתפרסם ואבנרי אישר זאת .אמרתי לו שאני מאוד
מופתעת ,שכן לא מקובל בעיתונות לכתוב על אדם בלי לבקש ממנו את תגובתו .מהפגישה
הזו לא יצא כלום .ליעקב הייתה בעיה לחשוף סודות בנקאיים כמוסים .אבנרי טען כי לא
שוכנע על ידי לוינסון והמשיך בפרסומיו .הוא שם עצמו בחזקת שופט וחוקר גם יחד".
על אותה פגישה סיפר אורי אבנרי" :הייתה פגישה מאוד כאובה .הוא היה מוכה ,זה היה
ברור .בפגישה הראשונה ,בביתה של חנה זמר ,השתתפה אשתי ,שיש לה חושים מיוחדים
לשמוע גם מה שלא אומרים ,בעיקר כשסובלים .היא לא הכירה את לוינסון קודם לכן ,אך מיד
נוצר ביניהם קשר .הם שוחחו על דברים אישיים והוא נפתח לקראתה .לאחר השיחה היא
אמרה לי' :האיש הזה זועק לעזרה ,אך הוא אינו יודע איך לזעוק ולמי' .ידעתי שהוא בצרה,
למרות שהציבור לא ידע ,לכן לא הייתי לגמרי מופתע .לא ידעתי איך הוא יגיב .הוא שמר
'פאסון' .קצת תמהתי על אווירת התבוסתנות שאפיינה אותו בשיחה .ההתקפלות המהירה
שלו לא הייתה ברורה לי .זה היה אדם שבקושי למד להסתדר עם בני אדם כשהיה שליט כל
יכול .כאשר השלטון נשמט מידיו ושיטתו התמוטטה ,לא היו בידו כלים חילופיים לחיות עם
המצב החדש ,שבו עליו להסתדר עם אנשים שקודם בז להם .ראה אותם כגמדים ועכשיו הוא
שוכב כגוליבר הקשור לרגליהם .זה העציב אותי .לא ידעתי כמה הוא פגוע וכמה נשבר ,על
כל פנים לא במודע .הזעקה הייתה בלתי מובנת לגביי .כשנכנסנו לטיפול בפרשה הזאת מעל
דפי "העולם הזה" ,נכנסנו בפיק ברכיים משום שלוינסון היה עדיין ענק בעינינו .לא יכולנו שלא
לפרסם את העניין .נתנו לו אפשרות לשכנע אותנו ,והוא לא הצליח בכך .אולי ההיפך כמעט.
זה לא מצב שתפסנו מישהו שעשה משהו בממלכתו הקטנה .פה מדובר היה בעניינים
הנוגעים לציבור כולו .רק החברים שלו יכלו לעזור לו .כשנודע ששם קץ לחייו ,אשתי בכתה
על כך ששמעה את זעקתו ולא עשתה דבר להצילו"...
אך היו שניסו לעזור ולהציל.
ח"כ עוזי ברעם פרסם ב 5-בפברואר  5894מאמר ב"דבר" שנשא את הכותרת "מיהו
מורסה" .במאמר זה הגיב על הכינוי "מורסה" שהדביק גזית ללוינסון .במאמר כתב ברעם בין
היתר" :גם היום ,כאשר מפנים אצבע מאשימה ,כדרי לזכור שכל אלו היורים בלוינסון עושים
זאת מהאדנים אותן בנה ,מהחלונות אותם הציב ...אם יעקב לוינסון הוא מורסה אזי בנק
הפועלים
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היה ממשיך להיות קופת מלווה קטנה וסלקטיבית ,כי אז כור וסולל-בונה ,שיכון עובדים
ומוסדות הגמל היו נאבקים על עצם קיומם".
לוינסון כעס על ברעם ונזף בו טלפונית על שלא נועץ בו קודם לכן" .עכשיו תהיה להם סיבה
להשפילני עוד יותר" אמר לו .אחר כך התנצל" :תבין אותי ,אני פקעת עצבים".
נתן רענן ,עורך "מגוון" ,גילה" :כמה ימים לפני הסוף המר הזדמן לי לפגוש את ברעם.
החלפנו "התרשמויות" על אפשרות של התאבדות .זה לא היה בלתי סביר ".נאוה ארד,
שהייתה עדה לשיחה אמרה" :עוד יגיע הגרוע יותר והגרוע מכל .צריך לשמור כוח לעזור גם
אז"" .חוש העיתוי הוא שבגד .סף הרגישות של לוינסון ,זה שמנע את החשיפה ,צורך
הקריירה הפוליטית עליה ויתר מרצון ,היה נמוך כמו השפל שבו הבחין בערוב ימיו".
והיו עוד שניסו לעמוד בפרץ .לוי מורב מ"על המשמר" שגינה בשעתו בתקיפות את גנשר
על הדברים שהטיח בלוינסון יצא להגנתו במאמרים בעיתונו ,ניתח ביסודיות ובמקצועיות את
כל הגילויים המדומים של "העולם הזה" והפריך אותם אחד לאחד .אחר שנתגלה כחבר
באותם ימים קשים היה ח"כ אברהם כץ עוז שניסה ללא הצלחה ,בתוקף תפקידו באותה עת
כיו"ר ועדת ביקורת המדינה ,להעביר את הטיפול בפרשה לוועדה במקום ליועץ המשפטי
לממשלה.
"הוא נקלע למאבק פנימי במערכת שלא הייתה נקייה מיריבויות אישיות" הסביר כץ עוז,
"אלה שהוא היה לצנינים בעיניהם בגלל יכולתו ,כישוריו ועוצמתו ,עשו כל מאמץ להסיר אותו
מהדרך .הם נישלו אותו ממשרדו ,את הסדרי הגמלאות שלו לא הסדירו ,הכפישו את שמו
והחזיקו אותו קצר בכל דבר שרק יכלו".
יו"ר המרכז לתרבות של ההסתדרות נחום פסה שביקר אותו זמן קצר לפני מותו אמר לו:
"יעקב ,יש לך כישרון ספרותי .בצעירותך כתבת שירים .אתה חייב להעסיק עצמך .אולי
תכתוב אוטוביוגרפיה ,או איזה רומן כדי שתהיה עסוק" .לוינסון אמר לו" :זה יהיה רומן שחור
מאוד .מוטב שלא ייכתב".
אמנון בר נוי התקשר ממקום שליחותו וביקש לבוא ולעזור ,מאחר שחשש שמאזינים
לשיחותיו דחה בתודה את ההצעה ואמר לו ברמז" :שמור על עצמך ,אתה בתור" (דברים
דומים אמר לאפרים ריינר ,נפתלי בלומנטל ועמירם סיון).
אם היו נחלצים רבים וטובים לעזרתו ,האם היו מונעים את ההתאבדות?
קשה לדעת .חנה זמר מספרת כי כשטלפנה אליו ,כמה ימים לפני מותו ,וביקשה את רשותו
לטפל בעניין הפנסיה שלו (לאחר שהתברר לה כי בניגוד לסיכום הרשמי עימו בנק הפועלים
איננו משלם לו את הפנסיה המוקדמת) הוא השיב" :מי אני שארשה למישהו משהו .מי אני
שאאסור על מישהו משהו .מי אני בכלל?"
מסיבה זו דחה גם בקשתם של חבריו הותיקים מראש הנקרה שביקשו לבקרו
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והזמינו אותו להתארח במשק ללא הגבלת זמן עד יעבור זעם .הוא לא רצה שיראוהו במצבו
הנוכחי – מושפל ,מעונה ונרדף ,והעדיף שיזכרוהו כיענק'לה האידיאליסט זקוף הקומה.
אני יכול להעיד מתוך מגעי היומיומיים האישיים עם לוינסון ,כי הוא הגיע למצב בו למעשה
כבר איש לא יכול היה לעזור לו .הוא בעצם חסם כל עזרה והוליך את עצמו אל הגורל הבלתי
נמנע .כאשר אמר לי" :בוא אלי רק אם יש לך זמן" או העיר בטלפון" :אני מקווה שאני לא
מפריע".
סימנים ראשונים לכך שלוינסון איננו עוד לוינסון שהכרתי ,היו כבר בחודש מרץ .5892
בחודש זה ערכתי קבלת פנים בבית סוקולוב לרגל הגיע בני ,רועי ,למצוות .הזמנתי כמובן את
לוינסון והוא הבטיח לבוא .כמה ימים לפני קבלת הפנים הוא הודיעני כי ייעדר הואיל ויש לו
ישיבה דחופה בלונדון בדיוק באותו יום .זו הייתה הודעה מפתיעה מאוד לגבי אדם כלוינסון
שצעדיו היו מתוכננים זמן רב מראש .מעולם לא היו לו ישיבות דחופות ובלתי צפויות .תחילה
נעלבתי וראיתי באי בואו לשמחתי מעשה שנועד לפגוע בי .אך עד מהרה למדתי לדעת כי
לוינסון איננו אותו לוינסון .כי האיש הכול יכול שרבים רעדו מפניו הפך להיות חיה נרדפת,
אדם המתחבא מעיני הציבור ואינו רוצה להיראות בפומבי .הכרתי את התופעה הזו אצל
אישים רבים שירדו מגדולתם וגילו לפתע כי הטלפון בביתם אינו מצלצל עוד ,כי ידידים
מדומים מפנים להם עורף ,כי אין להם עוד כוח ומעמד .ואם כך לגבי אישים כבירי כוח כספיר
לדוגמה ,קל וחומר לגבי לוינסון שגם בימי שיא כוחו חרד מהופעות פומביות ומזרקורי
הפרסומת.
אך באותה תקופה לא עמדתי כאמור על השינוי שחל בלוינסון .הבעתי את עלבוני על אי
השתתפותו בשמחתי בכך שהתרחקתי ממנו לזמן מה ואף לא הגבתי על מכתב ההתנצלות
ששלח לי .אך הוא עשה מאמצים לחדש את הקשר עימי באמצעות מזכירותיו אריאלה מידר
ואלה שיץ .וכשנפגשנו אמר לי" :בימים כאלה איני יכול להרשות לעצמי את הלוקסוס לאבד
חברים כמוך".
אחד הדברים שהפתיעו אותי במיוחד הייתה העובדה שהוא לא קיבל לידיו עותק של דו"ח
סיון-רוטמן והוא נאלץ להסתפק בדיווחים חלקיים מפיו של עמירם סיון ומקטעי הדלפות
בעיתונות.
יו"ר סיעת הליכוד בהסתדרות ח"כ יעקב שמאי פנה אל מזכ"ל ההסתדרות ירוחם משל
וביקש עותק של הדו"ח וזה העיר לו" :אני לא יכול למסור לך .אתה תעביר את הדו"ח לאבנרי
והוא ימסור אותו ללוינסון" (אחרי ההתאבדות טען משל כי לא היה בידיו כלל הדו"ח ודבריו
נתמכו בידי מזכיר חברת העובדים דני רוזוליו) .לוינסון נפגע עד עמקי נשמתו מהפגנה
יומיומית שארגנה סיעת הליכוד בהסתדרות ליד בנק הפועלים בעקבות הפרסומים בתקשורת
ובה נשאו שלטים שדרשו לטהר את הבנק .שוחחתי בעניין זה עם סגן ראש הממשלה דוד
לוי ,המשמש פטרון של הסיעה בהסתדרות ,והוא הורה לשמאי לבטל את ההפגנה.
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פניתי אל ישראל קיסר ,אז מ"מ מזכ"ל ההסתדרות ,בבקשה שיבקר אצלו .חלף זמן רב
מאז הפגישה האחרונה ביניהם" .אני לא בין הנוטשים" אמר לי קיסר ובא כדי לעודדו .באותה
פגישה הזהיר אותו לוינסון מפני אפשרות שמשל "יתמרן" אותו פעם נוספת ולא יקיים הסכם
פרישה כפי שנהג בעבר .לוינסון התרשם שלקיסר יש ,אולי ,רצון טוב ,אך אינו יכול למנוע את
הקטע המסיים במערכה האחרונה של הטרגדיה היוונית.
פגישה מסוג אחר הייתה לי עם יצחק מודעי ,אז שר האנרגיה שהיה קרבן לרצח אופי
אחרי שחבר כנסת של המערך ,יהודה חשאי ,העליל עליו עלילה כאילו קיבל עמלה מעסקת
נפט של המדינה .מודעי התחייב בפומבי אחרי שהתבררה האמת ,להיאבק כדי שאישי ציבור
אחרים לא יקלעו למצב דומה.
"אני מכיר היטב את לוינסון ומשוכנע שלא דבק בו רבב" – אמר לי מודעי (דברים דומים
שמעתי בהזדמנויות אחרות מפיהם של שרי האוצר האחרים של הליכוד – יגאל הורביץ ,יורם
ארידור ויגאל כהן אורגד) .מודעי הבטיח לי לזרז בממשלה את הגשת הצעת החוק הדנה
בקיצור משך חקירתם של אישי ציבור שממילא אינם חסינים כנהוג לגבי חשודים אחרים עד
להבאתם לדין .הוא עשה כך אך איחר את המועד.
ניסיתי להקל גם על הילדים ועל המשפחה בדרכים שונות ,אך לוינסון כבר היה מעבר
ליכולת לקבל עזרה .אילו היה לו כוח נפשי ,יכול היה אולי לעורר גל תקשורתי לטובתו ולהדוף
את ההתקפות עליו( .אם כי היו גילויים כה משפילים שלא ברור כיצד צריך להגיב עליהם .כך,
למשל ,הצהיר יוסי גנשר באוזני עיתונאים שהתקהלו סביבו" :תביאו לי תנ"ך .מהר .לפני
כולם אשבע כאן שהוא גנב .לכיס שלו .אסור להרפות ממנו לרגע .עד שיהיו ,לפחות אזיקים
על ידיו ...אפילו אם הוא יתאבד ,ושרק זיגל ימשיך לחקור .אני יודע שהוא גנב .לי זה
מספיק.)"...
טעות הייתה לחשוב שלא הייתה לו כוונה להוכיח את ניקיון כפיו.
חודשים ספורים לפני מותו היה עדיין בכוונתו להלחם ,להיאבק בזוהמה על מנת להוכיח
את חפותו המוחלטת ואת העובדה שכל חייו תרם ובנה בידיים נקיות שלא דבקה בהן אף
אגורה ציבורית אחת ,כפי שכתב במכתב הפרידה שלו.
הוא פנה לשם כך אל עו"ד פרופ' דוד ליבאי ,אז נשיא לשכת עורכי הדין וכיום יו"ר ועדת
ביקורת המדינה של הכנסת ואחד האישים הבולטים במפלגת העבודה .קשה לדעת אם
פנייתו אל עו" ד ליבאי נבעה רק בשל מומחיותו בסוגיות סבוכות מסוג אלה שבהן היה מעורב,
לרבות נושא הסודיות הבנקאית ,או גם בגלל היותו איש מפלגה נאמן .עובדה היא שגם חיים
ברגשטיין ביקש את שירותיו המשפטיים של עו"ד דן שיינמן ,אף הוא כליבאי פרקליט
מהשורה הראשונה ואחד היועצים המשפטיים של מפלגת העבודה .סיפר עו"ד ליבאי" :באחד
מימי חודש אוקטובר  5892הוא קרא לי לפגישה עימו במשרדי אמפל
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בתל אביב .באותה הזדמנות אמר לי שעשה עלי בדיקה וחקירה והוא מכיר אותי טוב יותר
מכפי שאני מכיר את עצמי .הוא הסביר לי שיתכן שיזדקק לייעוץ משפטי והכול תלוי כיצד
יתפתחו העניינים .לפי מיטב הכרתו יש אנשים מסוימים שבשמם לא נקב המבקשים
לדרדרם .הצד השני נעזר ,כפי שאמר ,בייעוץ משפטי על כל צעד ושעל וכנראה שלא תהיה לו
ברירה אלא ללכת בדרך דומה .הוא חזר כמה פעמים על בקשה לשמור על כל תוכן שיחותינו
ב סודיות מוחלטת ולא לדווח לאיש לא על עצם פנייתו אלי ולא על תוכן השיחות .כך נהג
לאורך כל התקופה שבה היו לנו פגישות מקצועיות ,שבהן פרש בהדרגה את כל הבעיות
העומדות על הפרק .תוך כדי למידה יסודית של החומר הקשור באמפל ובדיקת הנושא של
הכספים המזומנים ,אני יכול להצהיר בצורה הגלויה והחד משמעית ביותר :יעקב לא עבר כל
עבירה בעלת אופי פלילי ולא נטל לכיסו כספים .לצערי הרב הוא אסר עלי לפעול בדרג
הציבורי והפוליטי .אילו היה מרשה לי לשוחח עם כמה מראשי המפלגה וההסתדרות ועם
אישים שונים בתפקידים ממלכתיים הייתי יכול לשנות את הכיוון כלפיו אבל הוא לא היה מוכן
לצעד מעין זה הן בשל אופיו המיוחד והן בשל עדינות החומר".
עו"ד ליבאי המשיך וגילה" :הייתה לי שיחה ממושכת עם זיגל בעניינו של יעקב .נפגשתי
איתו ביוזמתי והבהרתי לו כי לוינסון מוכן להיחקר ולשתף פעולה ולתת הסברים מלאים ,אבל
המשטרה צריכה לקחת בחשבון שהמדובר הוא בסודות בנקאיים מהסוג המסווג ביותר ויעקב
יתקשה לדבר על כולם כדי לא לפגוע בגורמים פיננסיים בינלאומיים ולא באנשי עסקים
שסמכו עליו כבנקאי .יתרה מזו אמרתי לזיגל כי אנשים הפקידו בידיו באחריות לא רק כספים
אלא גם סודות חיים ומבחינתם הדלפתם יכולה לגרום להם נזק עצום ,למוטט מפעלים ולסבך
אנשים .עוד אמרתי לו כי לאחר בדיקה מקצועית שלי אישית של החומרים הגעתי למסקנה כי
המדובר ,בין היתר ,בעסקות שיש להן רלוונטיות לנושאים העלולים לפגוע בסודות מדינה כגון
עסקות נשק ויחסים עם מדינות ואישים פוליטיים בינלאומיים רמי דרג שאסור לדבר עליהם
בפומבי וכל הדלפה יכולה לגרום נזק למדינת ישראל וליחסי החוץ שלה עם מדינות אחרות.
הדברים הופעלו וסודרו עם לוינסון מתוך אמון מלא שהסודיות שלהם תשמר .ביקשתי שימצא
המכניזם המשפטי שיוכל להבטיח שפרטים אלה לא יתפרסמו ברבים ומשום שאם לא תשמר
הסודיות לא יוכל לוינסון למסור פרטים כלשהם .זיגל הבטיח לי שהכול ייבדק בבוא היום .כזה
היה יעקב .מה חשב לעצמו .מה חשב לעצמו משל בשעה שאמר לו" :תפתח את פיך ותציל
את עצמך?" הוא הרי הכיר אותו מקרוב .האם העלה משל על דעתו שלוינסון מסוגל לרמוס
סודות בנקאיים כמוסים כפי שעשו אויביו בבנק ומחוצה לו שהפיצו סודות אלה ברחובות?"
עד לפרסומי "העולם הזה" תרגלו לוינסון וליבאי את תהליך החקירה כאשר הפרקליט שואל
שאלות ולוינסון משיב על כל אחת מהן (בשלב מסוים כאשר
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נאלץ פרופ' ליבאי לצאת לחופשה ממושכת לחו"ל גויס למטרה זו עו"ד פרופ' נאמן הנחשב
אף הוא כמומחה בתחומים אלה).
שלושה שבועות לפני ההתאבדות ביקש לוינסון לצאת לחו"ל לכמה ימים .עד היום קשה
לדעת אם נסע לצורך עסקים או כדי להיפרד מבנו עידו שלמד בניו יורק ומידידים שונים
בארצות הברית ובאירופה .באותה נסיעה פעל במקביל בשני המישורים ההפוכים .ערב
הנסיעה פנה פרופ' ליבאי אל היועץ המשפטי לממשלה פרופ' יצחק זמיר והודיע לו שבכוונתו
של לוינסון לצאת לחו"ל לזמן קצר" .שאלתי אותו אם הוא סבור שמן הראוי שיבטל את
נסיעתו ויישאר בארץ ,".סיפר ליבאי" .הבנתי מהיועץ המשפטי שבשלב מוקדם זה אין מניעה
שהוא יצא וכך עשה".
רעייתו נורית הייתה חרדה ערב הנסיעה למשמע הערה מוזרה" :אני אבחר לי את העמוד
בניו יורק שבו אתנגש במכונית".
יציאתו תוכננה על ידו כמו כל דבר אחר בקפדנות על מנת שלא תחשב ,חלילה ,לבריחה
מהארץ הוא כיוון את הנסיעה ליום שבו יוצא לאור הגיליון החדש של "העולם הזה" – אחד
הגיליונות שתמונתו התנוססה על שעריהם – ותידרך את רעייתו ומזכירתו בנוכחותי כיצד
להשיב על פניות טלפוניות.
מנכ"ל החברה לישראל מנחם עצמון שפגש בו במטוס מספר" :הוא היה שליו ורגוע .סיכמנו
על פגישה בניו יורק עם עוזי רסקין (מנהל לשכתו לשעבר של פנחס ספיר שהפך לאיש
עסקים בינלאומי) .הוא היה רגוע ונתן לי להבין כי הוא מתחיל פרק חיים חדש ואמנם כעבור
יומיים נפגשנו בניו יורק ודיברנו על רעיון הקמת בנק בלונדון שהוא אמור היה לנהל בבוא
הזמן".
כמה מראשי אמפל שנפגשו עימו באותו ביקור הביעו באוזניו צער על פרישתו מראשות
החברה והציעו לו הצעות קוסמות .הם ידעו את הפוטנציאל האדיר הטמון בו .הוא דחה אותם
בנימוס ואמר להם שאין בכוונתו להיות קשור לאנשים שעבדו עימו .הוא הזדעזע כאשר
הוחוור לו כי גורמים מסוימים בבנק הפועלים טרחו לתרגם את כל החומר שפורסם אודותיו
בארץ והעבירוהו לחו"ל .אולי חשבו בדרך זו לחסום בפניו דרך נסיגה ליצירת חיים עסקיים
פרטיים בחו"ל .ואמנם ,היו כאלה מקרב ידידיו הקרובים שהציעו לו להישאר זמן מה בחו"ל
לטובתו האישית ובדרך זו לתכנן לעצמו את השלב החמור הבא – מעצר באבו כביר לצורך
חקירה.
לבסוף אמר " :אני לא אברח .אין לי מה להסתיר".
רק בשיחת הפרידה עם בנו עידו העיר לו לפתע ..." :יבוא יום ,אחרי שתשרת בצה"ל ,חזור
לארצות הברית ללימודים וכאשר תסתדר תיקח איתך את אימא ואחיך".
"אבא ,אתה האידיאליסט ואיש תנועת העבודה מציע לי לרדת מהארץ?"
"לא" ,השיב לוינסון" ,אבל השם שלנו שהיה שם של תפארת הוכפש וזוהם".
אף על פי כן ,כאשר עזב את ניו יורק התרשמו ידידיו הקרובים מסוגו של דן שילון כי בכל
זאת יש לו כוונה להמשיך במאבק.
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אומר שילון" :למרות שנראה היה לי כשבר כלי האמנתי שיגייס כוחות נפש חבויים למאבק
החריף שהמתין לו".
ואמנם ,פרקליטו פרופ' ליבאי המתין לו בציריך.
בטיסה בדרך לארץ אמר לו לוינסון כי הנסיעה לניו יורק "תדלקה" אותו מחדש והוא אינו
מתכוון לברוח מהאחריות ויעמוד בכל חקירה .ליבאי היה משוכנע שהוא ממתין להזמנה של
זיגל ,היו כאלה שניסו למנוע את האירוע הזה.
עו"ד יחיאל גוטמן ,לשעבר דובר משרד המשפטים ניסה ברגע האחרון להציע פתרון אחר.
"מתוך הכרה אישית של המשרד והמשטרה ידעתי שיעקב לא בנוי לזה .הצעתי ששופט עליון
בדימוס יבדוק את העניין ,יגבה ממנו עדויות וימסור את גרסתו .הוא הסכים אבל האחרים
סירבו .הם רצו לראות אותו מובל מבוזה לחדר המעצר" .ואמנם ,העניינים התגלגלו אחרת.
אחרי שובו ארצה ,איבד בהדרגה את רוח הקרב ושקע פעם נוספת באווירת דכדוך ודיכאון.
הייאוש הלך ותפש את מקומה של התקווה .ושוב השאלה :למה?
התשובה  -אולי החשובה מכולן – היה החשש שלו מהמשך ההשפלה .רודפיו ואויביו ידעו
זאת .וגם ידידיו ,שידם קצרה מהושיע .אמר עליו יורם רוזנפלד" :האיש הזה ,כשהיה רואה
את שמו כתוב בעמוד האחורי של עיתון ,באותיות פטיט ,גם בקונוטציה חיובית ,היה רותח
מזעם .הפרטיות הייתה חשובה לו יותר מכל .הוא היה רגיש לזה עד כאב .במשך חודש שלם
הוא היה צריך לשאת את העיסוק הזה בשמו .עד שניטל ממנו הכבוד .היה לו פחד מפגיעה
בפרטיותו ובמשפחתו .זה היה כאב פיזי .יעקב לא פחד מתוצאות החקירה המשטרתית .הוא
פחד מדרכיה ושיטותיה .בוודאי גם חשב על האפשרות הנוראה של  49שעות באבו כביר ,על
המזרון המלוכלך .הוא היה עדין ופגיע .פדנט לא רגיל .איסטניס ואנין טעם .הוא לא היה
מחזיק באבו כביר  49שעות .והוא פחד שזה יגיע .הייתי מנחם אותו :תשמע ,אמרתי לו,
לזיגלים בעניין הזה אין שום אינטרס .הוא היה אומר :תודה שאתה מעודד ,אבל אתה
אופטימיסט ללא תקנה".
אכן ,ההשפלה הייתה הקש ששבר את גב הגמל .ההשפלה שבתלות באנשים בהם זלזל.
ההשפלה ששמו נישא בפי כל .ההשפלה של בנו הבא הביתה מבית הספר ובעיניו עצבות
שאומרים לו כי אביו גנב .ההשפלה על שאינו יכול לצאת מפתח ביתו מבלי שיפנו לעברו
אצבע מאשימה .והגדולה בהשפלות הייתה עשויה להיות העמידה בחקירה משטרתית בבית
המעצר ,יחד עם פרוצות ,אנסים וגנבים קטנים .הוא כנראה ידע מכבר שאת הגבול הזה הוא
לא ייתן לעבור .הוא לאויביו לא יאפשר את התענוג הזה.
בפגישה שהייתה לי בביתו עם אהרון מאיר מנכ"ל בנק המזרחי אמר לו" :הזהר שלא תגיע
למצבי" כאשר שאלתי את אהרון מאיר" :מדוע אינך נעזר בשירותיו של ח"כ שפירא הטוען
שהוא ידיד שלך" התחמק ואמר" :שאל את
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שפירא .לי אין תשובה" .ח"כ שפירא אמר" :סידרתי פגישה בינו לבין גזית .אני מאמין שגזית
יפסיק להציק לו".
כמה ימים לפני מותו ניסה להיאחז בקש הצלה אחרון בניסיון לקטוע את ההשפלה החמורה
ביותר .הוא אמר לי" :עשה לי טובה אישית .תשאל את שפירא אם הוא מוכן לשוחח עם זיגל
כדי שהחקירה תהיה בביתי .לא אוכל לשאת את המעמד המשפיל של אבו כביר .שיבואו
החוקרים לכאן ויציגו לי שאלות בנוכחות פרקליטי ויקבלו תשובות .בקש את שפירא שישוחח
עם זיגל .אני יודע שיש לו השפעה על זיגל .הם ידידים אישיים .אין שום חוק כתוב שחקירה
צריכה להיות משפילה והנתיב צריך להיות אבו כביר ,אזיקים והוצאת צו מעצר .אני אשתף
פעולה ואשיב על כל השאלות אבל פה בבית .תגיד לשפירא שלא יתחמק הפעם .הוא הרי
יודע את מצבי".
באתי לביתו של שפירא ואמרתי לו" :יש לי בקשה אחרונה של יעקב .תדבר עם זיגל כדי
שהחקירה תהיה מכובדת ולא באבו כביר".
שפירא השיב" :אני לא חושב שזה כדאי .זיגל יעשה את ההיפך".
הבעתי את פקפוקי אם אין בכוחו של שפירא להשפיע על זיגל והבהרתי לשפירא" :אני
במקומו הייתי בורח לברזיל או למדינה אחרת שאין לישראל הסכם הסגרה עימה ומחכה עד
סוף החקירה .אני מכיר אותו ואני יודע שהוא לא יוכל לעמוד בחקירה כזו".
(כיום טוען שפירא כחכם לאחר מעשה" :אמרתי אז לזיגל שינהג בו בכפפות משי ,מחשש
שהוא יתאבד" .לגרסה זו אין סימוכין).
באתי אל לוינסון ואמרתי לו" :משפירא אין מה לצפות לכלום .שנינו מכירים אותו".
זמן מה לאחר מכן קיבל טלפון משפירא בשעה שהתארח בביתו יורם רוזנפלד .לוינסון
החזיק את השפופרת רחוק מאוזנו .שפירא דיבר ודיבר וניתן היה לשמוע בחדר את הדברים.
הוא אמר" :אצלנו החרדים לא נהוג לעזוב אדם בצרה" .לוינסון כיסה את השפופרת בידו
ואמר" :הוא מתכוון לזה?" .הוא עשה תנועה של ספק בידו.
אכן ,שפירא לא שכנע את זיגל .ולוינסון גם ידע למה .הוא אמר לי" :מעולם לא גיליתי לך
סודות בנקאיים אבל זאת אתה חייב לדעת .גזית הסדיר לפני זמן מה הלוואה של מאות אלפי
דולרים לשפירא".
כששאלתי את שפירא בעניין זה ,הדבר כבר היה אחרי ההתאבדות ,הוא החוויר ואמר לי:
"נכון ,קיבלתי הלוואה מבנק הפועלים והחזרתי אותה".
דווקא בימים האחרונים לחייו חל שיפור במצב רוחו אולי משום שהוא השלים כבר עם
גורלו .הייתה מין שלווה פסטורלית בבית בשעה שהוא פרט על הפסנתר; שירים שאהב
בתקופות שונות של חייו.
הוא הבין כי שום ישועה לא תוכל יותר לבוא .הועדה המרכזת של ההסתדרות
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סמכה כבר ,בלחצו של משל ,את ידיה על החלטת הועדה המנהלת של חברת העובדים
להעביר את החומר לבדיקת היועץ המשפטי לממשלה כ"תחנת מעבר" למשטרה (ח"כ עוזי
ברעם כתב בעניין זה אחרי מותו..." :האם בשל רגישותו של לוינסון אסור היה בכל מקרה
להעביר את החומר למשטרה? לא ולא .אבל כאשר ועדת סיון-רוטמן לא הפלילה אותו אמר
לי מזכ"ל ההסתדרות" :ועדת סיון-רוטמן לא תהיה סוף פסוק .אעביר את החומר לשלושה
משפטנים בכירים שיתנו חוות דעת מוסמכת יותר" .לוינסון קיבל דרך זו אבל משל לא כך נהג
כי שאיפתו הייתה אחת ..." :לא חשוב האדם שעליו מדובר ,לא חשובה תרומתו ,חשוב
שהמערכת תיראה בלתי אחראית ובלתי מעורבת").
בימים האחרונים עסק גם בהסדרת שורה של דברים .בין היתר התקשר אל איל ההון משה
יוחננוף והתנצל על שאין הוא יכול לצערו ,להשלים את הבוררות בינו לבין אחיו סמי .שני
האחים הסכימו ביניהם שהוא יהיה הבורר – ללא תשלום – אחרי שכמה פרקליטים נכשלו
במשימה .אחרי מותו המשיך במלאכה עו"ד ד"ר יעקב נאמן שהיה כאמור אחד מפרקליטיו.
הוא חרד גם לאיש אמונו חיים ברגשטיין וניסה לחזק את רוחו.
מספר ברגשטיין" :בחודשי חייו האחרונים היו לנו כמה פגישות .הוא היה שבור לגמרי,
הייתה לו הרגשה שלא מניחים לו וממשיכים להשפילו בכל דרך .לפתע מצאתי את עצמי
מעודדו ומחזק את ידו בעוד שבעבר הוא היה מעודד ,מדריך ומכוון .בכל פעם ראיתי כיצד
הולכת ונשמטת הקרקע תחת רגליו ,תוך ניצול קיצוני של חולשותיו .אף על פי כן הייתי
משוכנע שהוא יחזיק מעמד .איתי לא דיבר מעולם על אפשרות התאבדות .להיפך .אחרי
שחזר מנסיעתו האחרונה לחו"ל שוחחנו בביתו .אז ניסה הוא לחזק את רוחי .הוא היה
משוכנע שבסופו של דבר הצדק יעשה .למרות הקשיים הרבים שעמדו בפניו דאג דווקא לי
והביע צער על המשבר שנקלעתי אליו בגללו .במוצאי השבת האחרונה לחייו ביקרנו אצלו,
רעייתי ואני ,על פי בקשתו ,ביקור אחרון .הפגישה האחרונה החברתית הזאת הייתה טובה
מתמיד .דיברנו על העבר והעלינו חוויות מתקופת שהייתי בלונדון ומהדברים המשותפים
שעשינו במשך השנים לקידום הבנק שהיה מרכז עולמו .היה זה סמלי שגם בשעות הקשות
ביותר של חייו הוא דיבר על הבנק".
למחרת ,יום ראשון ,עסקה נורית בתרגום ספרותי כלשהו .כדרכה התייעצה עימו לגבי
מינוחים שונים .כאשר נתקלה במונח הלטיני "כך חולפת תהילת עולם" הראתה לו את הקטע.
"העיתוי מושלם" אמר לה.
ביום שני עשיתי ניסיון משלי לרומם את רוחו בשעה שהבאתי לו שי – מגילת קלף ועליה
מוטבע שירו של קיפלינג "אם" והצבעתי על כמה קטעים אקטואליים" :אם בידך לשמור על
קור ואומץ רוח בקהל אובדי העצות מוכי המבוכה ,אם בלבך העוז להישאר בטוח גם בהטיל
כל איש ספק בכוחך ,אם עוד בך הכוח מבלי להיות יגע אם לא לגמול כזב לבעלי דיבה ...אם
תשוב ושבע עמל
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תראה בשקוע מטה מפעל חיים ושוב אותו תקים "...הוא קרא את השיר כמה פעמים ואחר
העיר" :אתה מאמין שיתנו לי לזקוף קומתי? אינך מכיר אותם".
באומרו זאת שלף מכתב אנונימי שהגיע לביתו והוא מיועד לנורית" :אנחנו מקוים שיתלו
את בעלך על עץ גבוה" – נאמר בו שחור על גבי לבן.
עוד אחד שניסה לעודד אותו ללא הרף היה יהודה גיל ,האיש שגילה נאמנות לפנחס ספיר
עד יומו האחרון .גיל זכר לטובה ללוינסון את החברות המופתית עם ספיר בשעותיו הקשות.
"גורלם דומה למרבה הצער והאירוניה" אמר גיל .אבל בניגוד לספיר שכרע ונפל ומת כשספר
תורה בידיו ,לוינסון נאלץ ליזום את קיצו.
כפי שעשה כל דבר בחייו גם עיתוי מותו היה פרי תכנון מדוקדק .הוא העביר מכתב לניו
יורק באמצעות דוד קוליץ שטס ביום שלישי לניו יורק ,המכתב היה מיועד להגיע לידיו של דן
שילון שעות ספורות אחרי ההתאבדות ובו בקשה שעידו לא ישתתף בהלוויה בשל רגישותו
הרבה .עידו הפר בקשה זו ובא לקרוא כשלושת אחיו את מכתב הפרידה.
ביומיים האחרונים לחייו היה הכול מעורפל .ליורם רוזנפלד אמר" :נותרה לי הברירה
להילחם או להתאבד ,ואין לי הכוח להילחם" .מנורית ביקש בלוק לכתיבת מכתבים .הגיעה
שעתו של האיש שהפסיד לראשונה בחייו .במכתב הפרידה שלו כתב" :אני יודע כי אני
מאכזב טובים ורבים על כי כשל כוחי להיאבק בזוהמה .אני מתנצל במיוחד כלפי ילדי שלא
עמד באביהם הכח להתמיד במערכה .אני בוש בחולשתי .צר לי .סר טעם החיים ממני"...

פרק שלושים ושמונה

חברת האובדים
"ארץ שיושביה היא אוכלת /וזבת חלב ותכלת /לפעמים גם היא
עצמה גוזלת /את כבשת הרש /ארץ שמתקן לה רגביה /ומלוחים
כבכי כל חופיה /שנתנו לה אוהביה כל אשר יכלו לתת"

(נתן יונתן ,שיר ארץ ,אחד השירים האהובים על יעקב לוינסון)
"עוד מעט ייתם הכל" כתב לוינסון במכתב הפרידה שלו ,אך שום דבר לא תם לאחר מותו,
פרט לחייו .יעקב לוינסון מת ,אך פרשת לוינסון המשיכה לזעזע את אושיות החברה
הישראלית ,כאילו ביקש לוינסון להוכיח שגם מתוך קברו הוא יכול להשיב מלחמה לרודפיו.
מן הצד האחד ניתן לומר כי התגשם חלק מתחזיתו של לוינסון שכתב" :אינני משלה את
עצמי .עם הליכתי תוסיף לעצמה הכנופיה הזאת עוצמה .יצר הקיום של כולם (כולל ידידים)
יכתיב הטלת כל אחריות שהיא עלי ,וכל חיי היצירה והבניין שקיימתי – ייהפכו לסחי .עצם
הליכתי תתפרש על ידי השולטים במערכת כ'הודאה' באשמה שכלל איננה קיימת .כל
תרומתי הופכת בהדרגה לרפש ,ובעתיד בוודאי ייצרו לנו עוד 'הוכחות' ,מבלי שאוכל להזימן,
כי לא אהיה".
אכן ,אלה שלוינסון הגדירם כ"כנופיה" הוסיפו לעצמם עוצמה ,יצר הקיום של כולם ,כולל
ידידים ,הכתיב הטלת כל האחריות על לוינסון .ניסו לפרש את ההתאבדות כהודאה ולהפוך
את מפעל חייו לרפש.
אך לוינסון לא חזה כי בצד התופעות הללו ,שאכן התגשמו ,תהיה למכתב הפרידה שלו
השפעה קתרטית על החברה הישראלית ,ומתוך הזעזוע ייוולד
453
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כתב אישום חמור נגד רודפיו וכתב הגנה חריף על לוינסון ועל מפעל חייו .לפתע מצאו עצמם
רודפי לוינסון במצב של נרדפים .משה אולניק הכריז" :הצוואה היא קריאת נקם ,ועל התנועה
להגן על שליחיה"( .אך בשיחה עימי אמר אולניק" :את האירוע הזה של ההתאבדות של יעקב
חוויתי כחוויה נוראה ביותר של חיי ועברתי חוויות לא מעטות בהיותי בקרבות מלחמת
השחרור") ודני רוזוליו אמר" :אנו עם שליחינו'" .משל וגזית טענו שגם להם יש ילדים והללו
נפגעו עמוקות מהפרסומים הקשורים בחלקם בפרשה.
לכאורה כל הנסיבות חברו יחד כדי להגשים את תחזיתו העגומה של לוינסון .שכן ,כמעט
לכל הנוגעים בפרשה היה אינטרס לנקות את עצמם ולהטיל את הסחי על זכרו של האיש.
את מפלגת העבודה תפסה ההתאבדות בשעה הרת גורל .היא ראתה כבר את השלטון
נופל לידיה בבחירות העומדות בפתח ,והנה באה ההתאבדות ואיימה לטרוף לה את
הקלפים .השוואת התאבדותו של לוינסון להתאבדותו של השר אברהם עופר ז"ל ,ערב
הבחירות של  ,5844לא החמיאה למפלגה ולא הבטיחה סיכויים טובים בבחירות.
מחד ,היו שקראו לחשבון נפש ו/או חיסול חשבונות .החלו להישמע קריאות להדחתו של
משל ולהדחת יו"ר הנהלת בנק הפועלים גיורא גזית .ח"כ אברהם כץ עוז הכריז במפורש:
"אנו דורשים להחליף לאלתר את משל ולהסיק מסקנות אישיות גם נגד יו"ר הנהלת בנק
הפועלים ,גיורא גזית ,הקשורים בקשירת הקשר לרקימת העלילה נגד יעקב לוינסון" .ח"כ
עוזי ברעם אמר בישיבת מזכירות לשכת המפלגה כי הוא שולח אצבע מאשימה לעבר
"אנשים ברחוב ארלוזורוב ובשדרות רוטשילד" (הכוונה לראשי ההסתדרות ובנק הפועלים).
הוא הזהיר כי כל מה שקורה בחברת העובדים ,לטוב ולרע נזקף לזכותה או לחובתה של
מפלגת העבודה ,ולא ייתכן שהמפלגה תתנער מכל אחריות .דברים דומים אמרו גם חברי
הכנסת רפי אדרי ,חיים רמון ,ואהרון הראל.
אך את הטון באותו דיון לא קבעו אישים אלה ,אלא ראשי המפלגה – פרס ,רבין ,בר-לב,
יעקבי .יעקבי הציע "לחכות ולהרהר הרהור עמוק" .בר-לב אמר כי "המפלגה אינה חוקרת או
שופטת" (קודם לכן טען כי לוינסון לא היה חבר מרכזי במפלגה) .הרחיק לכת רבין שאמר,
כפי שכבר פורסם בפרק קודם ,כי "מפלגת העבודה עומדת מאחורי חבריה ,אבל ברגע שחבר
נאשם במשהו ,בצדק או שלא בצדק ,ומנוהלת חקירה נגדו ,אדם צריך לעמוד לגורלו .גם לי
היה עניין לא נעים .האם תבעתי ממישהו לעמוד לימיני?" .פרס ,שלא השתתף באותו דיון (כי
נמצא בחו"ל) הגיב ממש בדברים כלליים" :האם אין דרך לאדם להגן על כבודו כאשר הוא
נקלע בין עתיד חשוב שמצפה לו לבין תהום פעורה של האשמות בלתי מוכחות הפוגעות
ביכולת העמידה שלו?" הסיכום היה ברור :למפלגת העבודה יש אינטרס לטאטא את הפרשה
מתחת לשטיח ,לא
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לעשות גלים ,לא לחולל מהומות .ואם המחיר יהיה הכפשת שמו של לוינסון ,הרי "כל אדם
לגורלו" כגרסת רבין.
גם להסתדרות ,ליתר דיוק :לירוחם משל ,היה אינטרס להציג את לוינסון כאשם .כי אם הוא
אינו אשם ,הרי משל צריך לתת את הדין ,ולתת את הדין פירושו שמשל לא רק שלא יהיה
מזכ"ל ,אלא גם שלא ימצא ארץ מקלט בצורת תפקיד בכיר ,שיאפשר לו את המשך הנסיעות
האהובות לחו"ל.
לאחר ההתאבדות הוכיח משל שוב ,אם היה עוד צורך בהוכחה לכך ,את כושר השרידות
שלו .כמעט מכל הצדדים הופנתה לעברו אצבע מאשימה ,ודברי לוינסון שאמר לי ערב מותו,
ואשר פורסמו ב"ידיעות אחרונות" ,היוו כתב אישום חמור ביותר נגד משל .תחילה ניסה משל
להסיר מעל עצמו את הכתם שדבק בו עקב הפרסום ,בהצהירו בפומבי כי הוא מטיל ספק
באם הדברים שפרסמתי מפי לוינסון אכן באו מפיו .הוא גם טען כי נפגש עם לוינסון בחודשים
האחרונים לחייו והייתה ביניהם הבנה.
בעקבות דבריו אלה של משל הגשתי נגדו לבית משפט השלום בתל אביב תביעה על
הוצאת דיבה שבה תבעתי ממנו להתנצל ולשלם לי פיצוי בסך שקל אחד .לתביעה זו נוספה
תביעה נוספת שבה תבעתי ממנו  3מיליון שקל אחרי שנמסר לי על ידי ח"כ יעקב שמאי ,יו"ר
סיעת הליכוד בהסתדרות ,כאילו משל אמר לו באחת משיחותיהם בארבע עיניים שלא יתכן
שלא הייתה לי טובת הנאה כספית מלוינסון .בכתב ההגנה טען משל ,בין השאר ,כי שימשתי
כיועצו של לוינסון קודם שהייתי לגביו עיתונאי ,והכחיש כאילו אמר שהייתה לי מכך טובת
הנאה זו או אחרת.
משפחת לוינסון מצידה פרסמה הכחשה פומבית שבה סתרה את טענתו של משל ,כאילו
שמע מפיו של המנוח דברים אחרים מאלה שפרסמתי בשמו.
המשפחה קבעה" :דבריו של משל אינם נכונים .בתקופת חייו האחרונה נמנע יעקב לוינסון
מלהיפגש עימו וממילא כל הדברים שציטט משל בשמו של המנוח רחוקים מן האמת".
יו" ר מועצת המנהלים של בנק הפועלים אפרים ריינר הודיע באורח חד משמעי כי הוא
מאמין שלוינסון לא לקח כספים לכיסו ואמר" :מוטב שמשל יפסיק לריב עם המת שאינו יכול
להגיב".
אך משל השכיל להפוך עצמו עד מהרה לקרבן ,להציג עצמו כשעיר לעזאזל .בעת
ההתאבדות נמצא משל ,כרגיל ,בחו"ל .עם שובו הכריז" :בזמן שהמת היה מונח לפניהם
התפנו חברים במפלגת העבודה לעשות הון פוליטי על חשבונו של מזכ"ל ההסתדרות .אני
לא מתכוון לשתוק על זה .אני אברר כל פרט ופרט ואגיב בהרחבה .אני לא אתן את הלחי
השנייה אחרי שקיבלתי מכה על לחי אחת .אני לא אתן שישפילו אותי .אני הייתי חבר של
לוינסון שנים רבות ,זה כמובן לא אומר שהסכמתי עם כל מה שעשה ,אבל זה לא פגע
בחברות בינינו .שמעתי שאלמנתו ביקשה שלא אשתתף בהלוויה .לקחתי את זה בחשבון.
אני
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משוכנע שאחרי שאפרסם את תגובתי תבין המשפחה שמעולם לא הייתי עוין ולא חיפשתי
האשמות שווא בלוינסון .אם הייתי יודע שמצפוני איננו נקי בעניין לוינסון הייתי מתייסר .אבל
מצפוני שקט .מה שעשיתי עשיתי בתוקף תפקידי ,ואין שחר להאשמות כאילו אספתי חומר
נגד לוינסון בצורה זדונית".
במקביל עשה משל מאמצים למנוע בכל מחיר את הדחתו ,ולשם כך היה מוכן אפילו לכרות
ברית עם האופוזיציה בהסתדרות ,מאחורי גבו של קיסר וללא ידיעתם של ראשי מפלגת
העבודה.
סיפר לי ח"כ יעקב שמאי ,יו"ר סיעת הליכוד בהסתדרות" :משל קרא לי לשיחה ובמהלכה
ביקש את עזרתנו כדי שנטרפד את בחירת ישראל קיסר למזכ"ל .הוא גם רמז לנו שאנו
יכולים להשחיר את פניו של קיסר בציבור .אנחנו דווקא רצינו לשתף פעולה בעניין זה ,משום
שהיה לנו נוח שהמערך ילך לבחירות לכנסת ,כשמשל בצוות ההנהגה .ידענו שהדבר יעזור
לנו .הסכמנו לשתף איתו פעולה .אחד התרגילים שדובר עליו בינינו היה שאנחנו נדרוש
הצבעה חשאית לבחירתו של קיסר בוועדה הפועל .העלינו את ההצעה בצורה מפתיעה
והדבר גרם למהומה כללית .במקביל הופעתי בישיבת הוועד הפועל של ההסתדרות ושאלתי
מדוע חייב משל לסיים את תפקידו באמצע הקדנציה .למרות ששיתוף הפעולה בינינו היה
סמוי ביותר ,לא הצלחנו לעזור לו ומרכז מפלגת העבודה החליט לבחור בקיסר .מבחינת
הנורמות הפוליטיות המקובלות ,אינני סבור שנהגנו שלא כשורה .פרשת לוינסון שימשה
בידינו אמצעי ולא מטרה".
ח"כ שמאי טעה .שיתוף הפעולה לא היה סמוי .על ניסיונו של משל לגייס את הליכוד
לעזרתו ידעו בודדים וביניהם נאוה ארד ,אברהם כץ עוז וקיסר עצמו ,שאמר לי אז" :אני לא
אגרר אחרי מעשים כאלה ולא אשמיץ את משל ,יש לי יסוד להאמין כי אצליח להיבחר למרות
הכול" .קיסר ותומכיו ידעו להיערך מול תכסיסיו של משל ,והצליחו להביא לבחירת קיסר
במקומו .משל נעדר מטקס הבחירה ורק כעבור זמן ,אחרי שעיכל את הגלולה המרה ,בירך
את קיסר.
אך בחירת קיסר לא התפרשה כהדחת משל על רקע פרשת לוינסון .כשם שהאינטרס של
הליכוד היה שמשל ימשיך לכהן ,כך היה אינטרס המערך שקיסר יבוא במקומו .אך האינטרס
לא היה להציג את החלפת המזכ"לים כהדחה של משל .משל גם התנה את הסכמתו
להחלפתו בלי רעש בכך ש"יכירו שלא עשיתי כל עוול ללוינסון".
אך משל לא הסתפק בכך שיכירו שלא עשה עוול ללוינסון .הוא מיהר להזעיק ארצה את
נסים בכר ,יו"ר ועדת הביקורת של ההסתדרות (שכזכור בילה בז'נבה בשנת הייסורים
האחרונה לחייו של לוינסון) וביקשו לתת תוקף רטרואקטיבי להחלטה להעביר את פרשת
לוינסון ליועץ המשפטי לממשלה.
ואכן ,בכר נענה לבקשה .ב 1-במרץ  ,5894כתב מכתב ארוך ומנומק למשל ,בו הסביר
מדוע היה הכרח להעביר את ממצאי ועדת סיון-רוטמן ליועץ
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המשפטי לממשלה .הלוז של המכתב סבב סביב הטענה שהתיקונים בחוקת ההסתדרות
שהונהגו ב 5845-לפי דרישת הנהלת בנק הפועלים דאז (דהיינו על ידי לוינסון) מורים
"להוציא את בנק הפועלים מלהיות כפוף לביקורתו של מבקר ההסתדרות ולהסתפק בפיקוח
הקיים על המוסדות הבנקאיים על פי חוקי המדינה".
ולאישור טענה זו מצטט בכר במכתבו את סעיף 38א'( )5האומר" :מוסדות ההסתדרות,
מפעליה הארגוניים והמשקיים ומפעלי העזרה ההדדית ואחרים ,יעמדו לביקורתו של מבקר
ההסתדרות ,פרט לכל הנוגע לפיקוח על מוסדות בנקאיים ,על פי חוקי המדינה והנובע
מכפיפותם של מוסדות אלה להם".
בהמשך לציטוט סעיף זה אומר בכר במכתבו" :מן האמור לעיל ברור כי הביקורת על
הנעשה בבנק הפועלים הייתה מחוץ לסמכותו של מבקר ההסתדרות."...
אך במכתבו שכח משום מה בכר לצטט את המשכו של סעיף 38א'( )5בו נאמר" :גם
באותם מוסדות תקוים ביקורת חברתית מלאה ."...במילים אחרות :בכר העלים במכתבו את
העובדה שאותו תיקון בחוקת ההסתדרות ,שהוכנס אכן לפי בקשת לוינסון ,נועד לאפשר
לבנק לשמור על הסודיות הבנקאית ולמנוע את חשיפת ספריו בפני מוסדות ההסתדרות על
ידי גורמים פוליטיים ואינטרסנטיים שונים .אך אותו סעיף לא נועד להגן על עובדי הבנק
והנהלתו מפני ביקורת חברתית ,דהיינו :סטיות אישיות מן הנוהל התקין .את הפסקה הזו
בסעיף הסתיר בכר במכתבו שנועד לתת הצדקה רטרואקטיבית ליוזמת משל להעביר ליועץ
המשפטי לממשלה את ממצאי סיון-רוטמן.
מכתבו של בכר היה חתום בשמו ,שאליו צורף התואר "יו"ר ועדת הביקורת המרכזית",
והופץ בקרב חברי הועדה המרכזת ,חברי הועד הפועל של ההסתדרות וגורמים פוליטיים
וציבוריים למיניהם כדי להמחיש שמשל נהג ,כביכול ,כשורה בשעה שלחץ להעביר את
הפרשה לטיפולו של היועץ המשפטי לממשלה ולמעשה לחקירת המשטרה.
השימוש שעשה משל בשי רותיו של נסים בכר עורר אישים שהיו חברים בתקופות שונות
בוועדת הביקורת להביע את מחאתם .במכתב שכתבו חברים אלה למשל ,ב 54-במרץ
 ,5894נאמר בין היתר" :אנחנו ,שנשאנו במשך שנים רבות בעול הביקורת בהסתדרות,
ועמדנו במרכז משימותיה ,נזעקנו להרים קולנו ולומר את אשר עם ליבנו .הגיעה אלינו ידיעה
כי יו"ר ועדת הביקורת המרכזית נמצא מאז חודש נובמבר  5892בחופשה ללא תשלום
מעבודתו בועה"מ (ועדת הביקורת המרכזית) ועושה בשירותו של מוסד הסתדרותי בשכר
בחו"ל .עם זאת ,בו זמנית ,הוא ממשיך לכהן ולמלא תפקידו הרם בוועדת הביקורת
המרכזית ...למותר להטעים כי מי שנושא בכהונה ובתפקיד מן החשובים וכבדי האחריות
ביותר בהסתדרות ,צריך שיהיה נקי מכל רבב ושייראה גם כך בעיני הציבור .מצב עניינים זה
הוא בלתי נסבל ,מעיקרא דדינא – הוא נוגד את חוקת
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ההסתדרות והוא עומד בסתירה נוקבת עם כלל הסדר הציבורי והחברתי המתוקן ...עליו
להסיק את המסקנה ,הלכה למעשה ,מיד ללא כל השהיה ולהפסיק את שירותו בחו"ל,
כאמור ,או להשתחרר מכהונתו כיו"ר ועדת הביקורת המרכזית".
על המכתב חתמו יעקב ברומברג ,שלמה טלמון ,זאב שפירא ,אשר כהנר – שכולם מילאו
כאמור תפקידים חשובים בביקורת ההסתדרותית בעבר.
שבוע ימים לאחר כתיבת אותו מכתב התקיים דיון בוועד הפועל והחבר ירוחם משל הכריז
חגיגית" :אני מודיע פה בהודעה מוסמכת של הוועדה המרכזת שתירשם ,שכאשר יקבל ניסים
בכר את המינוי מחברת העובדים ,הוא יפסיק לכהן כיו"ר ועדת הביקורת המרכזית".
אך הכרזות לחוד ומציאות לחוד.
ארבעה חודשים לאחר מכן שלחה אותה קבוצה מכתב נוסף ,הפעם הוא הופנה למזכ"ל
החדש ישראל קיסר וכן לחמודה איש שלום ,מ"מ יו"ר ועדת הביקורת המרכזית.
במכתב נאמר ,בין היתר" :בשעתו ...פנינו במכתב מיוחד אל מזכ"ל ההסתדרות דאז
בעניינו של הח' נסים בכר ...האמנו כי בהתאם לתשובתו של הח' י .משל יושם קץ למצב
הבלתי נסבל ברוח פנייתנו ...לצערנו לא כך הוא מצב הדברים."...
בהמשך הדברים מצטטים הכותבים את בכר שאמר לכתב "מעריב"" :שהיתי בשווייץ ,אבל
בחופשה .אינני מושאל לבנק הפועלים ולא יצאתי מטעם הבנק" .ועל דברים אלה אומרים
הכותבים" :הנה כי כן האיש שוב לא דיבר אמת ואף נמצא מטעה את חברי מזכירות ועדת
הביקורת".
בהמשך המכתב מתייחסים הכותבים למכתבו המפורסם של בכר לירוחם משל ,בו נתן
לגיטימציה להפניית החקירה ליועץ המשפטי ,בהסתמכו על חוקת ההסתדרות.
על כך אומרים הכותבים" :סעיף  3במכתב האמור מוקדש להסברת הסוגיה ...בחוקת
ההסתדרות...ברם ,כאן עשה הח' נ .בכר מעשה שלא ייעשה .דהיינו – הוא לא הביא את
נוסחו המלא של הסעיף ,אלא חלק אחד בלבד ,ואת חלקו האחר הוא פשוט העלים ...החבר
נסים בכר העלים ביודעין ובכוונה מעיני מזכ"ל ההסתדרות וחברי הוועדה המרכזת את
ההוראה המפורשת של חוקת ההסתדרות בדבר תפקידה וסמכותה של ועדת הביקורת
המרכזית להפעיל ביקורת חברתית מלאה במוסדות הבנקאיים .הוא אפילו לא מצא לנכון,
למען הסדר ,לסמן ,כנהוג ,כי הנוסח המובא הוא נוסח מקוטע ומקוצץ .מעשה זה ,כמוהו
כהטעיה וגניבת דעת שלא תסולח ...מכל האמור לעיל עולה המסקנה כי המשך השימוש של
בח' נסים בכר בתפקידיו כיו"ר ועדת הביקורת המרכזית וכיו"ר בית הדין העליון – בלתי נסבל
ויש לשחררו מכך לאלתר".
מ"מ מזכיר חברת העובדים גרשון וילן ממפ"ם אמר לאחר מכן" :לא הייתה
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בתולדות ההסתדרות מערכת יחסים כה הדוקה מסוג זו שבין משל ובכר .למעשה הייתה
ועדת הביקורת המרכזית של ההסתדרות מכשיר בידיו של משל .סירבתי תחילה להאמין בכך
וכאשר נתבררו לי העובדות לאשורן נדהמתי .בכר שיקר לי במצח נחושה כאשר אמר לי כי
מעולם לא טען שאמו הישישה מתגוררת בשווייץ ורק העיתונים כתבו זאת .הרי בפועל זו
הייתה העילה לבקשתו לחופשה מתפקידו".
(חבר הועדה המרכזת אריה גרוסמן ,אף הוא חבר במפ"ם ,ביקש ממשל לערוך דיון באופי
שליחותו של בכר וגיחותיו לארץ ,אך משל סירב לערוך דיון בנושא .דיון כזה היה חושף ,ללא
ספק ,שורה של עובדות תמוהות.).
ביולי  ,5894נסעתי לשווייץ כדי לראיין את נסים בכר .וזה היה הדו שיח שהתקיים בינינו:
שאלה :לשם מה נסעת לשווייץ?
בכר" :אמי הזקנה מתגוררת כאן .באתי להיות אתה בגלל מחלתה".
שאלה :נמסר לי כי היא מתגוררת באיטליה ורק לעתים באה לכאן .מדוע מסרת מידע
כוזב? לשם מה אתה שוהה כאן?
בכר :אני מייצג את חברת העובדים בכל מיני פעולות.
שאלה :האם לא נשלחת על ידי בנק הפועלים ,האם אין בדברים הטעיה של ועדת
הביקורת?
בכר" :משל לחץ על גזית .לוינסון עצמו טיפל בעניין וסידר לי את התפקיד".
שאלה :לוינסון? בראשית  ?5892הוא הרי חיפש אותך לפני מותו ואתה התחמקת ממנו.
לא שמעתי מפיו שהוא סידר לך את הג'וב .להפך :הוא אמר לי שקנו אותך.
בכר :ניסיתי להשיג אותו בטלפון .אחר כך אמר לי עמוס ערן שלא כדאי שאטלפן( .עמוס
ערן הכחיש פרט זה מכל וכל).
שאלה :מדוע לא בדקת את העניין בוועדת הביקורת והענקת הכשר רטרואקטיבי למשל רק
אחרי ההתאבדות?
בכר :משל לחץ כל הזמן להעביר את העניין ליועץ המשפטי .הסכמתי בסופו של דבר ,אחרי
שהשתכנעתי שמדובר בנושאים בעלי אופי פלילי.
שאלה :מדוע השמטת מן המכתב שלך חלק מן הסעיף של חוקת ההסתדרות?
בכר :אולי מתוך שכחה.
שאלה :אתה חוזר לתפקידך?
בכר :הכול תלוי בקיסר .אם יש לו שכל הוא צריך להחזיר אותי לתפקידי משום שאוכל
לעזור לו בבחירות הקרובות ,כפי שעזרתי למשל במערכות בחירות קודמות.
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שאלה :איזו עזרה?
בכר" :אני לא צריך לפרט ,אבל אל תשכח שביכולתו של יו"ר ועדת הביקורת המרכזית
לאשר ולפסול מועמדים ורשימות .משל הבין זאת היטב".
בכר אמר לי להפתעתי הרבה" :אתה יכול בהחלט לדרוש באמצעות פרקליטך
שההסתדרות לא תכסה את ההוצאות המשפטיות של משל בתביעת הדיבה שהגשת נגדו".
אחרי שהתברר לו שהמזכ"ל החדש ישראל קיסר אינו חפץ ביקרו ,פנה אל עובדים בועדת
הביקורת בהצעה שיכשילו הלכה למעשה את ממלאת מקומו חמודה איש שלום והם סירבו
לשתף עימו פעולה.
גב' חמודה איש שלום אמרה לי על כך" :שום מעשה שעשה נסים בכר בעבר והוא עושה
כיום אינו מפתיע אותי .האיש הזה ש שיתף פעולה עם ירוחם משל בעניינו של לוינסון המנוח
מאחורי גבם של חברי הועדה ,מסוגל לכל".
הדברים מדברים בעד עצמם ואינם זקוקים עוד לפירוש .כזה היה פרצופה של ההסתדרות
ושל מוסדותיה החוקתיים ,עם אנשים כאלה צריך היה לוינסון להתמודד בשעותיו הקשות.
בישיבת הנהלת הבנק שנערכה כמה ימים אחרי מותו של לוינסון ניסה היו"ר גיורא גזית
לנהל ישיבה רגילה ,מבלי שביקש לקום לזכרו של המנוח .אחד מידידיו של לוינסון קם על
דעת עצמו ואז העיר גזית" :אם לוינסון לא היה מתאבד היה מסים את חייו בכלא" .דברים
אלה זכו לתגובה חריפה מפיו של יו"ר מועצת המנהלים אפרים ריינר שאמר לו" :יש לך בעיה
קשה עם מכתב ההתאבדות של יעקב .תצטרך להתמודד איתה" .גזית החליט להתמודד
בדרך של המשך הכפשת זכרו של האיש שלו היה חב את תפקידו בבנק.
ניתן היה לקוות כי לפחות מן התנועה הקיבוצית תבוא הישועה ,ייצא הקול המאמין בחפותו
של האיש אשר תרם כה רבות לתנועה .אך התנועה הקיבוצית של  5894היא קונגלומרט של
אינטרסים פוליטיים .בתנועה הקיבוצית המאוחדת (התק"ם) לא היה עוד מוסה חריף ,גדול
ידידיו ובן בריתו של לוינסון .האחרים שתמכו בלוינסון והאמינו בו היו חלשים מדי .והתוצאה:
התק"ם פרסמה שתי הודעות לאחר המוות .אחר ב 34-בפברואר  ,5894למחרת
ההתאבדות ,בה הובע זעזוע מן המוות הטרגי תוך חלוקת שבחים לאיש "שתרם תרומה
ייחודית בחשיבותה להקמתה ,לחיזוקה ולפיתוחה של ההתיישבות העובדת ,משק העובדים
וכלכלת ישראל בכלל" .עוד נאמר בהודעה" :כל הימים האלה ייחלנו וציפינו שצדקתו תתברר.
ההידרדרות שהתחוללה סביב הידיעות על ההאשמות כלפיו יצרה ,לצערנו ולחרדתנו ,אווירה
של שפיטה ללא משפט וחריצת דין ללא דיין .דברים אלה הביאו להכרעתו של האיש
ולשבירתו".
אך חודש לאחר מכן כבר נשמעו זמירות אחרות .בישיבה של מזכירות התנועה ,מיום 36
במרץ  5894נתקבלה החלטה בה נאמר בין היתר" :הננו קובעים ...כי נוצר מצב של קיום
לכאורה של פעולות חריגות מן הנוהל התקין בבנק הפועלים ,אשר חייבו והצדיקו בדיקת
החומר והקמת הצוות לשם קביעת
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האמת והסקת מסקנות .על פי זה נראית לנו פעולת חברינו בהנהלת בנק הפועלים
ובמזכירות חברת העובדים כמתחייבת מאחריותם הציבורית .גינינו את אווירת 'השפיטה ללא
משפט' שהביאה לשבירתו של יעקב לוינסון ...הוא הדין כיום לגבי חברים ,המואשמים
בקשירת עלילה וקשירת קשר ,גם אם ניתן לייחס ביטויים קשים אלה לצער על אובדן חבר
וידיד נפש" .על ההחלטה שפורסמה היו חתומים מזכירי התק"ם ,יוסף פרלמוטר ואלי זמיר.
לימים הסביר פרלמוטר" :ההודעה הראשונה באה לבטא את ההלם מהאסון ואת הערכתנו
לפעילותו הברוכה של יעקב לוינסון ...ההודעה השנייה באה כהגנה ותמיכה לחברינו
השליחים במוסדות ההסתדרות ,שנמצאו במצוקה קשה ,אמיתית ...ואני שלם עם ההודעות
האלה ...אמנם איני יכול להסתיר ...כי חלק מהחברים ,במיוחד החברים מקיבוץ ראש
הנקרה ...ציפו משליחינו שיגלו התייחסות אחרת לנושא הזה".
אם לסכם את עמדת התק"ם :היא לא יצאה בהודעה חד משמעית שהיא מאמינה בניקיון
כפיו של לוינסון .לפי אחת הגרסות היה זה דני רוזוליו שהתנגד לכך מחשש שטיהורו של
לוינסון ייחשב כהטחת אצבע מאשימה כלפיו .מזכיר התק"ם יוסף פרלמוטר גילה" :ציערה
אותי התנגדותו של דני לקטע מההודעה ואיומו שלא להשתתף בישיבת המזכירות ,אם הוא
ייכלל בהודעה" רוזוליו מכחיש זאת ואומר" :לא כפיתי דבר על החברים ,אך גם לא הייתי מוכן
להסכים שפיסקה כזו (של אמונה בחפותו של לוינסון) תופיע בהודעה רשמית של התק"ם .עד
כמה שזכור לי לא הופיעה פיסקה כזו גם בטיוטה".
הוועדה המרכזת של ההסתדרות ,כצפוי ,נתנה גיבוי מלא למשל ולרוזוליו על צורת טיפולם
בפרשת לוינסון .בעד הצעת ההחלטה הזו הצביעו כל חברי הוועדה המרכזת ,פרט לנחום
פסה.
העיתונאי עידו דיסנצ'יק כתב מאמר ביקורת חריף ב"מעריב" שבו עמד על כמה היבטים
חמורים של הפרשה ,דרכי בדיקתה ופעולתם של המוסדות השונים" :ככל שראשי
ההסתדרות ,חברת העובדים ובנק הפועלים מרחיבים את הסבריהם בפרשת לוינסון כך
הולכות ומעמיקות התמיהות .למשל מזכ"ל ההסתדרות ירוחם משל השמיע בלהט בתכנית
"מוקד" בטלוויזיה את הטיעונים הבאים:
א .נהגתי לפנים משורת הדין.
ב .לא אני החלטתי על הליכי החקירה .בשלב הראשון הוקמה ועדת בדיקה על דעתו של
לוינסון ובשלב השני היו אלה הוועדה המנהלת של חברת העובדים והוועדה המרכזת של
ההסתדרות ,שהחליטו להעביר את העניין ליועץ המשפטי.
ג .יש סדר בהסתדרות .כולם שווים בפני החוק ואני לא אתן שיתייחסו למנהל באמת
מידה אחרת מלעובד פשוט .אם כך יקרה ,אתפטר באותו יום מתפקידי.
הסתירה הבולטת בין טיעון א' לבין טיעון ג' אינה זקוקה לפירוט נוסף .טיעון
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ב' הוא חסר משמעות :חברי הועדה המרכזת לא ראו את דו"ח הבדיקה של סיון-רוטמן ולא
התאפשר להם להציג שאלות לשני החברים הללו; חברי הועדה המנהלת שמעו דיווח על
דו"ח סיון-רוטמן אך לא ראו אותו .אמנם ה"חברים" – כמו שאומרים בהסתדרות – רוטמן
וסיוון השתתפו בישיבה וענו לשאלות ,אבל הדיווח העיקרי בא מפיו של מזכיר חברת
העובדים דני רוזוליו.
נתונים כאלה אינם מאפשרים לאדם שקול ואובייקטיבי לקבוע דעה לכאן או לכאן .לפיכך
אין מנוס מן המסקנה ,שההחלטה להעביר את הנושא ליועץ המשפטי הייתה פוליטית ולא
עניינית בעיקרה".
"הליקויים בדו"ח סיון-רוטמן חמורים ביותר:
 הדו"ח נמסר בעל פה בלא שהתלוו לכך מסמכים או פרטיכלים של עדויות.
 הבדיקה נמשכה קרוב לשנה והתנהלה בעצלתיים .היא קיבלה תאוצה ניכרת עם
הפרסום הראשון ב"העולם הזה" .קשה להניח שבשלביה האחרונים יכלה להיות זהירה
ויסודית.
 הבדיקה הייתה שטחית מאוד .חסרות הרבה חוליות .יש עדים לא אמינים ,עדים שלא
הוזמנו .חסרים מסמכים שלא היה קושי למצאם באמצעות הבנק או חברות-בנות שלו
בחו"ל.
 כל הדברים שנבדקו מומלץ לבדקם שוב על ידי אנשים אחרים .אין שום המלצה
שתיעשה דווקא בדיקה משפטית-משטרתית .מומלץ רק לקיים בדיקות פנימיות
נוספות .אבל היו מי שלא ראו בעין יפה את הכוונה לסגור את העניין בפנים .אלה
הוציאו את הדברים החוצה .אפשר ,שיש ביניהם שעשו כך מסיבות של אמונה בטוהר
מידות ,בסדר הטוב ובשלטון החוק .אבל נראה כי המובילים הראשיים לפיצוץ הפרשה,
רצו להבטיח שהנה סופסוף נפטרו לחלוטין מן "האיש החזק" .אחרי הכול ,בבנק ישראל
גרסו ,שאילו לוינסון היה בבנק הפועלים ,לא היה מתחולל משבר מניות הבנקים .זה
מצב בלתי נסבל למי שהיה בבנק בפרוץ המשבר.
הכול חברו אפוא כדי לטשטש את רצח האופי של לוינסון שהביא להתאבדותו,

להעלים את המרדף שבו היה נתון בימיו האחרונים ואת הרקע האישי ,הפוליטי
והתנועתי לפרשה.
אבל קול דמו של לוינסון זעק מן האדמה ולא נתן מנוח .הוא לא נתן מנוח – בראש

ובראשונה – לבני משפחתו ,לידידיו ולמוקיריו ,שבכל זאת מספרם לא היה מועט .הוא
לא נתן מנוח גם לרודפיו ,ולאלה שסייעו להם במעשה או במחדל ,בעת המרדף או
לאחריו.
לפחות אחד מהם הכה על חטא באיגרת אישית לחבריו בתנועה הקיבוצית

המאוחדת שמשום מה לא הודלפה לכלי התקשורת .היה זה יוסף פרלמוטר ,אחד
ממזכירי התק"ם שכתב בין היתר" :מכאיבה העובדה ,שלאחר שהסתכמה
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פרישתו של לוינסון מן המערכת ,לא נעשה כל הניתן לעשות ,בכדי למנוע אולי התפתחות
טרגית כזאת ,שלפי הכרתי אף אחד לא רצה בה .אני משוכנע ,שאף אחד מהחברים לא רצה
חלילה בסיום הטרגי .מכאן ועד להצדקה טוטאלית של כל מה שנעשה ,רחוקה הדרך .מוזר
בעיני שאין לאף אחד האומץ לקום ולהביע ,לפחות ספק ,שצריך ואפשר היה לנהוג אחרת,
ולנצל כל סדק של סיכוי ,כפי שסופק על ידי .במודעה שפרסמנו לא תבעתי לכלול מחשבותיי
אלה ,הרודפות ומייסרות אותי בלי הרף .ראיתי לנגד עיני את חומרת מצבם של חברים שלנו,
המואשמים כ'כנופיה' ו'רצח' ,וחשתי צורך להתייצב להגנתם ולתמוך בהם במצב קשה זה.
הצדקנו את הנוהל שלהם עד להקמת הצוות הבודק וקבלת מסקנותיו .לא שוכנעתי מהעברת
הנושא ליועץ המשפטי ,וגם לא הוזכר מהלך זה בהודעתנו .הגורם השני ,הלא פחות חשוב
שהנחה אותי ,הוא הרצון למנוע ליבוי יצרים הגורמים לפירוד ומבוכה במחננו ..אלי זמיר,
חברו הטוב ,נכנע לתביעה זו לא בצדק ...אני מואשם ,ובצדק מסוים ,שנתתי יד למודעה לא
מאוזנת .סערת רוחות פוקדת חברים רבים ב'איחוד' ,ולא פחות חמור מזה הניסיון שלאחר
פרסום המודעה להציג את החלטתנו כביכול כניצחון של צד אחד בויכוח ...אני חש שמשהו
נשבר אצלי ,אני חושש ללא תקנה .חבל".
מותו של לוינסון לא נתן מנוח גם לעמירם סיון ,אחד מחברי ועדת החקירה שהייתה אחד
המסמרים הראשיים בארון המתים של לוינסון .הוא הכריז" :יעקב לוינסון היה נקי כפיים ,ולא
נטל פרוטה לכיסו ,וכך גם חיים ברגשטיין .נפגעתי מדברים שאמר עלי לוינסון לפני מותו
(בשיחה עמי – א.א ,).כי לדעתי גיליתי חברות כלפיו לאורך כל הדרך .היום ברור לי כשמש
מדוע רוטמן נהג כפי שנהג .ברגע שלוינסון פרש מתפקיד יו"ר הנהלת הבנק ,לא היה עוד
בידו לסייע לצרכיה הכספיים של סולל-בונה .אני מבין גם מדוע גזית ממשיך לרדוף אותי.
שילמתי מחיר כבד על עמדתי בפרשה זו".
שרגא רוטמן ,לעומת זאת ,לא חזר בו מגזר הדין של הוועדה בה היה חבר ,ולא הודה כי
היה לו מניע אישי בפסיקתו .הוא אמר" :מותו של יעקב גורם לי זעזוע כבד .לא ציפיתי שדבר
מעין זה יקרה וצערי היה עמוק .אני סבור שפעלתי בכל הפרשה במצפון נקי .לא הרשעתי את
יעקב ולא קבעתי שלא פעל כנאמן לגבי הכספים שחסרים .אבל לא יכולתי גם לקבוע שהייתה
פבריקציה של מסמכים כפי שטען יעקב .היינו מוכנים להיפגש איתו כמה שרצה ,בכל זאת
התלונן באזני משל שלא נפגשים איתו מספיק .אנו לא יכולנו להוציא מסקנה חד משמעית
מבחינה משפטית ,מאחר שלא סיפק לנו את כל החומר והתשובות הדרושות".
קול דמו של לוינסון עלה גם ממכתב שכתב פרופ' דוד ליבאי ,פרקליטו של לוינסון ,למזכ"ל
ההסתדרות ,ירוחם משל .במכתב נאמר בין היתר" :קשה לי לקבל את הטיעונים האחרונים
שלך ,המסבירים את החלטתך להעביר את חומר הבדיקה כולו ליועץ המשפטי לממשלה...
נראה לי כי היה עליך לפסול עצמך
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מלכתחילה מלטפל בפרשת לוינסון ,בהיותך נוגע בדבר ובעל אינטרס אישי בתוצאות
החקירה ,וזאת בהיותך המועמד הרציני לתפקיד יו"ר מועצת בנק הפועלים ...קשה לי לקבל
את הטענה שנהגת במקרה זה 'בהתאם לחוקת ההסתדרות ומשום ש'דין אחד לכולם' .האם
כאשר יש חשד נגד פקיד זוטר בבנק הפועלים ממנים שני מנהלים מכירים של מפעלים
גדולים או שני חברי דירקטוריון לחקור אם יש יסוד לחשד נגדו? האם הטיפול בפרשת לוינסון
היה שיגרתי בבחינת 'דין אחד' לכל העובדים? על פי חוקת ההסתדרות היה על מבקר
ההסתדרות או על ועדת הביקורת המרכזית לחקור בעניין .אתה לא הפנית את הנושא
לבדיקתם ...מי קבע שיש יסוד לאישומים פליליים נגד יעקב לוינסון ז"ל באופן שעל רשות
ממשלתית לחקור בפרשה? חברי ועדת סיון-רוטמן לא היו משפטנים .יועצם המשפטי הוא
מומחה גדול למשפט מסחרי .למיטב ידיעתי לא נועצת בשום מומחה למשפט פלילי"...
האמת דרכה לצוף על פני המים ,גם כשהם עכורים ביותר .למרות שכל הכוחות הגדולים
במדינה – פוליטיים ,כלכליים ,חברתיים – חברו כדי להכפיש את זכרו של יעקב לוינסון ,לא
עלה הדבר בידם .הגל העכור של מערכת ההכפשה נתקל בחומה בצורה של אנשי מצפון
שצצו מכל עבר והרימו את קולם למען לוינסון .רבים מאלה שיצאו להגנת לוינסון – ליתר
דיוק :להגנת זכרו – לא הכירו את האיש מקרוב .הם עשו מה שעשו מתוך אינטואיציה ,מתוך
תחושת חובה ,מתוך שראו מעשה עוול ,רצח אופי הנמשך לאחר ההתאבדות-הרצח הפיזיים,
הזועק לשמיים.
דידי מנוסי (ב"ידיעות אחרונות")" :היה איש רם קומה בעל שם /שאיבד משהו ונסחף /יכול
איש חש עצמו אשם( /במותו) אשם ולא חף /וכל מקטרג זוכה /ומי שאדיש אדיש /ומי שכואב
לו – מוחה /דמעה לזכרו של איש".
גיורא לשם (ב"דבר")" :לא הכרתי את יעקב לוינסון ואינני מתכוון לשאת עליו מספד .ממה
שנכתב עליו בעיתונים – בשנים האחרונות ,בימים האחרונים – אני משווה לנגד עיני אדם
שבו נקשרו קווי אופי ורגשות בלבה קפואה .שליבה אש רותחת .לא הייתי בוחר אותו לעצמי
כמעביד .מכל לכל ספק ,לא הוא המופת האישי שהייתי רוצה לחנך את ילדי לאורו .ואולי
דווקא בשל ההסתייגויות החמורות האלה ,אני מבין במעומעם ,ובפירוש באורו הבהיר של
ההיגיון הקר ,את הכאב החריף שחשתי בשעת הסתלקותו האלימה של האדם שמעולם לא
הכרתי .באופן בלתי ברור לי נהפך הכאב הלא אישי לחרדה קיומית חריפה ...מי שגזר כי 'על
כל אדם לעמוד לגורלו' לא נכשל בפליטת פה .הוא ביטא את התנשאותם של אלה שלא 'ניטל
מהם טעם החיים' .לא קהות הלשון היא המכאיבה (שהרי אליה כבר הורגלנו מזמן) ,מה גם
שהאטימות הנפשית שהולידה את קהות הלשון צלולה ומחושבת עד כדי אימה .החרידה אותי
הכוונה 'להעמיד אנשים לגורלם' ,בקולו של מי שעשוי להיות בעתיד איש השררה .הציטוט
חסר הרחמים ,קבל את החיים יחד עם המתים".
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עמוס קינן ב"ידיעות אחרונות"" :כדי לחשוב שיעקב לוינסון שלשל לכיסו הפרטי ולו אגורה
אחת ,אין צורך להיות רשע .די להיות אידיוט .אידיוטים יש לרוב ובשפע ,כמו עצים ביערות
הקרן הקיימת .הצרה היא שמרוב עצים לא רואים את היער ...ביעקב לוינסון ירתה כיתת
יורים ,כיתת יורים מורכבת מעשרה יורים .לתשעה מהם יש כדורי סרק בקנה ורק לאחד מהם
כדור חי .כל העשרה יורים .איש מהם אינו יכול לדעת אם ברובה שלו היה כדור חי .מיהם
עשרת היורים ,יודעים כולנו ,מי מהם ירה את יריית המוות לא נדע לעולם".
נתן רענן ב"חותם"" :כל האירועים מזכירים לי את שמו המלא של המחזה "מארה סאד"
מאת פטר ווייס :רדיפתו ורציחתו של ז'אן פול מארה כפי שהוצג על ידי חולי המוסד לחולי רוח
שרנטון בבימויו של המרקיז דה סאד" .תנועת העבודה הפכה למגשימת שיטתו של ממציא
הסדיזם ואביה הרוחני והגופני ...למזלנו ניתבה נורית לוינסון ,אלמנתו של יעקב ,את
הביקורת אל האישים הנושאים באחריות .לא רק שדרשה שירוחם משל ,דני רוזוליו ,גיורא
גזית ,משה אולניק ואביב לוין ימנעו מלהשתתף בהלוויה .היא הפכה את החמישייה הפותחת
ל"שחקני ספסל" – היא הושיבה אותם על ספסל הנאשמים למשפט ציבורי".
ח"כ הרב מנחם הכהן ב"ידיעות אחרונות"" :יעקב לוינסון אינו מאבד עצמו לדעת .אין ספק
כי מותו הטרגי הוא תוצאה של סבל ועלילות דברים שנרקמו נגדו והוא לא ראה להם סוף".
אברהם בורג ב"דבר"" :איני יודע מה היה ומי היה יעקב לוינסון .אני יודע רק כי טוב תעשה
החברה ויפה יעשו חבריו ויריביו ,אם יהפכו את דמותו לסמל .הוא יהיה לנו לקו אדום  ,שאותו
אין לעבור ויהי מה .קו אדום שמשמעו – לא חשוב מה עוצמתה של היריבות האישית בין
מתחרים – עדי חייו של אדם אסור לה להגיע .אם חברות משמעה רק הספדים סוחטי
דמעות ,אין לה ערך".
המסע לטיהור שמו של לוינסון הגיע לאחד משיאיו באזכרה שנערכה ביום השנה למותו
באולם צוותא בתל אביב .היה זה מפקד של כל הידידים ,האוהבים ,המאמינים ואנשי המצפון,
שבאו לשיר יחד ,להזיל דמעה ,להתחמם איש בצד רעהו ולהפגין את אמונם באיש – יעקב
לוינסון.
יותר מכל ביטא את תחושת הכול באותו ערב השיר" :לוינסון" שכתב המשורר אבות ישורון.
הוא לא הכירו אישית ובא להתייחד עם זכרו ביום השנה למותו.
בקול רועד קראה גילה אלמגור" :מה לא הייתי נותן למען שההלוויה לא תצא ,אשאר בבית
לא תצא -היית אחד מאותם אשר לשנות לעם בהיסטוריה צריך מאוד שנה .היית שלי תקוה-
 ...אביגדור המאירי כתב פעם..." :שוב פעם רצחתם את מלך 'המשיח' .אתה היית ולא הוגד
לך ...לא ראיתיך פנים ,ראיתי תצלומיך ,מן התצלום קראת לי .קראת לי?"
האם זהו מקרה שההנהלה הנוכחית של הבנק מסרבת לתלות את תמונתו בחדר
הישיבות? הם אינם יכולים לשאת את מבט עיניו.

פרק שלושים ותשעה

חצי שלטון
"כאשר ימנו את כל נכסיי האישיים ,ולכשתסתיימנה כל הבדיקות
והחקירות – יתברר איזה רצח אינטרסנטי התנהל וניצח.
אני מייחל שאולי מי מאותם מתי מספר היודעים את האמת –
יחשוף כיצד שוחדו והושפעו שותפים למזימה ,וכיצד קמה
ופעלה כנופיה מיוחדת זו בתולדות תנועת העבודה .לא למען
נקם ,אלא למען יימנע אולי מקרה דומה".

(יעקב לוינסון במכתב הפרידה)
"מי שצמא לכל מחווה של חסד,
אוזנו תופסת
איך הקריאות חוצות את הרחוב
שואל עדיין
שואל מאיין,
כן ,מאין כוחות לשאוב"

(רחל שפירא)
התקווה שהביע לוינסון במכתב הפרידה שלו כי אלה היודעים את האמת יקומו ויספרו את
הידוע להם על המזימה שנרקמה נגדו ,התבדתה .רבים ,כפי שכבר סופר ,קמו להגן על כבודו
וזכרו .רבים יצאו לנקום את נקמתו ,אף שהוא לא רצה בה .אך איש מבין השותפים לקשר לא
קם ואמר :מודה אני.
חברו לכך סיבות רבות.
הראשונה והחשובה שבהן היא שאיש מבין השותפים לקשר ,גם לא החוליות החלשות
שכדברי לוינסון שוחדו והושפעו ,לא היה די אמיץ לקום ולהודות באשמה.
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בנסיבות ציבוריות ופוליטיות אחרות ,יתכן שהיה מופעל לחץ על הקושרים ומצפונם היה
אולי מתעורר .אך – כפי שכבר סופר בפרק הקודם – כל הגורמים העדיפו לטאטא את
הפרשה אל מתחת לפני השטח ולהטיל את הבוץ לעבר לוינסון.
הימים היו ימי ערב הבחירות .ליתר דיוק :ערב ההכרעה על הפלת הממשלה והקדמת
הבחירות .כדי להפיל את הממשלה היה צורך לשכנע שותף קואליציוני אחד .והשותף הזה
נמצא בדמותו של אהרון אבו חצירא .הוא פרש מן הממשלה בהודיעו כי אינו חש מחויבות
לליכוד נוכח הפגיעה בשכבות החלשות.
הסיבה האמיתית לפרישה הייתה אחרת .היה זה המיליונר היהודי-שוויצרי נסים גאון,
שהקשיים אליהם נקלע בשל עסקיו בניגריה הביאו בעקיפין לנפילת ממשלת הליכוד.
משך שנים היה נסים גאון בן בית אצל ראשי המדינה ,אורח קבוע ומבוקש במדינה .כשיצא
בגין בטיסתו ההיסטורית הראשונה למצרים נתן במטוסו מקום כבוד לגאון .אולי זכה גאון
בזכות ספרדיותו והיותו נשיא הפדרציה הספרדית העולמית .אולי בשם היותו תורם קבוע
לקרנות מפלגתיות למיניהן .אך עובדה היא שגאון היה תמיד פרסונה גראטה בפוליטיקה
הישראלית (ומה עוד שחיים הרצוג ,נשיא המדינה ,היה מחותנו).
הכבוד הרב שגאון זכה לו בביקוריו בארץ גרם לו להרגיש עצמו כבעל בעמיו ,אם לא בעל
בית של ממש במדינה .פעם הכריז..." :יש לי כסף רב ויש לי הרבה ניסיון .יש לי קשרים
ענפים .אני מומחה מן הסוג שישראל נזקקת לו ואני מוכן לייעץ לה".
אך בראשית  5894חל פיחות במעמדו הציבורי הפיננסי של גאון .הוא הפסיד כסף רב
בהשקעה גדולה בניגריה ובעיתונות הכלכלית העולמית כבר החלו להספיד אותו .גאון בא
לישראל בתקווה שיזכה כאן לגמול הולם על נדבנותו בעבר .הוא ביקש שהממשלה תסייע לו
בערבות כספית שתאפשר לו גלגול כספים עד יעבור זעם.
בקרב הליכוד נמצאו גורמים שהמליצו לסייע לגאון ,אם מתוך נכונות לזכור לו חסד נעוריו
ואם מתוך שיקול פוליטי קר .אך האווירה הפוליטית ששררה אז במדינה ,והקופה המידלדלת
של האוצר גרמו לכך שגאון יצא את הארץ בידיים ריקות .נסים לא הסתיר מעולם את
השפעתו על תמ"י כמפלגה שהיא בת טיפוחיו ,והיה ברור כי נקמתו בוא תבוא.
את המצב הזה ידעו לנצל שני "מאכערים" גדולים של מפלגת העבודה – ח"כ רפי אדרי,
כיום יו"ר סיעת המערך בכנסת ,ומשה שחל ,כיום שר האנרגיה .במגעים סודיים סוכם שבנק
הפועלים יעניק לגאון הלוואה גדולה כדי לסייע לו להיחלץ ממצוקתו .ח"כ רפי אדרי מגלה:
"בפגישה המכרעת עם גאון השתתפו פרס ורבין .אני עצמי לא השתתפתי ,אך קיבלתי דיווח
על הפגישה והדיווח היה חיובי".
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מכאן ועד להפלת ממשלת הליכוד הדרך הייתה קצרה.
הסוד של גאון לא נשמר זמן רב .ח"כ מיכה רייסר מחרות ,כיום יו"ר ועדת הכנסת ,פנה אל
שר האוצר דאז יגאל כהן אורגד בשאילתא דחופה .הוא ביקש לדעת כמה קיבל גאון מבנק
הפועלים והאם ניתנה להלוואה זו תמורה פוליטית.
גם ח"כ פנחס גולשטיין מחטיבת הליברלים בליכוד ,הגיש שאילתא ,הקשורה בעקיפין
בנושא .הוא ביקש לדעת אם נכון הדבר שסולל-בונה צברה הפסדים של עשרות מיליוני
דולרים בניגריה ,והאם היה שיתוף פעולה בין גאון לבין סולל-בונה ,בעקבות ההחלטה לפרק
את הקואליציה הממשלתית.
עו"ד דוד רוטלוי ,שהיה בעבר ציר כלכלי של ישראל בארצות הברית ,החל לבדוק אם
נעשתה עסקה משולשת בין בנק הפועלים ,סולל-בונה ונסים גאון .מטרת הבדיקה הייתה
לברר אם נעשו עסקות מתוך שיקולים עסקיים טהורים ,או מתוך מניעים פוליטיים הקשורים
בתמ"י.
האמת היא שלא היה צורך לעשות בדיקות יסודיות .רוב הנוגעים בדבר לא הסתירו את
העובדות .נסים בכר ,לשעבר יו"ר ועדת הביקורת של ההסתדרות וכיום נציג חברת העובדים
בשווייץ ,אמר לי" :התבקשתי לבדוק אפשרויות להעמקת שיתוף הפעולה בין סולל-בונה לבין
נסים גאון .לשני הצדדים יש אינטרס בשיתוף פעולה כזה".
באותה תקופה נודע על כוונתו של העיתונאי יאיר קוטלר לפרסם ספר שבמרכזו יעמוד
יעקב לוינסון .ערב הוצאת הספר נפגש עימי קוטלר על פי בקשתי בבית קפה תל אביב .הוא
שאל אותי אם הייתי מעורב במניעת פרסומים על לוינסון במרוצת השנים ב"ידיעות אחרונות".
סירבתי להתייחס לכל נושא הקשור בלוינסון ,והוא מצידו העיר" :שמך אינו כלול ברשימת
העיתונאים שקיבלו ממנו טובות הנאה".
מאין אתה יודע?
קוטלר" :בדקתי".
סתם ולא פירש.
אבל מדבריו הבינותי שזכה לשיתוף פעולה מלא מאישים מסוימים בבנק ,שמן הסתם בדקו
את החשבונות ,שלי ושל רעייתי ,בבנק הפועלים ,ואולי הגיעה לידיהם רשימה של עיתונאים
שטסו לחו"ל בתקופת לוינסון לרגל פתיחת סניפי בנק חדשים.
ערב הוצאתו לאור של ספרו של קוטלר ,פנה אלי מזכיר חברת העובדים ,דני רוזוליו,
בבקשה שידחה את הופעתו .בעקבות זאת פנה יו"ר סיעת הליכוד של ההסתדרות ,ח"כ יעקב
שמאי ,אל מזכ"ל ההסתדרות ישראל קיסר בשאילתא :בשליחותו של מי פעל רוזוליו ,מאיזו
קופה בהסתדרות בא הכסף לשלם עשרות מיליוני שקלים ,ומי חושש מהגילויים הצפויים של
קוטלר?
קיסר ורוזוליו הכחישו בשיחה עמי כאילו הייתה כוונה לשלם כספים עבור דחיית הופעתו
של הספר.
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ספרו של קוטלר עורר סערה גדולה ,אף שגילויים גדולים לא היו בו .רבים שאלו מדוע היה
קוטלר אמיץ לפרסמו רק אחרי מותו של לוינסון ולא בחייו.
דן מרגלית יצא להגנת קוטלר ב"הארץ"" :ספרו של קוטלר הוא אמנם רק תוצאות של
חקירה עיתונאית ולא פסק דין משפטי ,אבל מסמך מפורט וחושפני – מספק צידוק מלא
להתנהגות הנאותה של צמרת ההסתדרות כלפי לוינסון ,ובכל זאת ביקש רוזוליו לחסוך מן
המשפחה הדואבת את הביזיון והקצף."...
לנחום ברנע מ"כותרת ראשית" הייתה דעה אחרת" :יעקב לוינסון השאיר מאחוריו חבורה
של אנשים מתוסכלים ,שלעולם לא יסלחו לו את מותו המהיר ,הקל ,מיריית אקדח .אחד
האנשים האלה הוא יאיר קוטלר .לפי גרסתו של קוטלר  54שנים הוא מתכנן כתיבת ספר על
יעקב לוינסון .את החומר שאסף פרסמו בסופו של דבר אחרים .מה יצא לו מההיריון הספרותי
הארוך הזה? משהו קויקי ,חפוז ,מלא טעויות עובדתיות וסתירות פנימיות ,בלתי ערוך כראוי,
ובפרקים מסוימים קשה לפענוח".
לוי מורב ב"על המשמר"" :אני מוכרח להודות שמעולם לא קראתי ספר מתועב כל כך .כמי
שעוקב אחרי המחבר הזה שנים מספר ,לא הופתעתי – לא מהסגנון ,לא מהתוכן הקלוש של
הספר".
משפחת לוינסון הגיבה על הספר בקצרה" :אנו מוקיעים בשאט נפש את הפרסום הזדוני,
המסולף והמרושע .מקורו של פרסום זה באותה 'כנופיה' ועושי דברה ,שרדפוהו עד לצאת
נשמתו ,וזאת במאמץ נואש לנקות עצמם מאחריות למותו .נמצאנו עדים למציאות המזעזעת
שבה בעלי העניין הנכונים ...כולל הפצת זוהמה ודברי בלע כנגד מת ,אשר ממילא אין בידיו
להגיב על עלילות אלה".
האח ,עו"ד יואב לוינסון ,טרח להכין עבור מזכ"ל ההסתדרות ,ישראל קיסר ,תחקיר שנשא
את הכותרת" :ספרו של יאיר קוטלר – המידע ומקורו" ,שכלל ציטוטים מתוך הספר ולידם
המקורות מהם קיבל לדעתו ,את המידע :משה אולניק ,יהושע בר לב ,אביב לוין ,שרגא
רוטמן ,נסים בכר ,גיורא גזית ועוד.
דוגמה אחת מן הדו"ח של יואב לוינסון :מובא בספר סיפורו של המכתב האישי ששיגר גזית
ללוינסון ב 36-באוקטובר  ,5892והמכתב מובא בנוסחו המלא .מכתב זה היה בידי שלושה
אנשים – לוינסון ,גזית ורוזוליו" .הואיל ולוינסון ודאי שאינו המקור לו ,מתבקשת מכך המסקנה
האחרת מעצמה" – כותב יואב לוינסון בתזכירו.
האח–הפרקליט מתייחס גם למגעים של הבנק עם המשטרה ,במסגרת המאמצים "לדחוף"
את החקירה לכיוון זה .הוא כתב בתזכירו בין השאר" :בספר מובאת בפירוט מדהים הגרסה
אודות נסיעת פרקליט הבנק לגרמניה (ערב מותו של לוינסון); ציטוט משיחותיו של עו"ד
מרגוליס המנוח (ב"כ הבנק) עם מנהל הבנק הגרמני; תוכן שיחותיו – לאחר שובו – עם עו"ד
אביב לוין; ציון פגישתו של אביב לוין עם המשטרה ותאור המסמך שהלה הגיש
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לה .בהמשך מובא בפירוט סיפור התרשומת שנערכה על ידי אביב לוין (בשיחתו עם עו"ד
מרגוליס מהנוח) ואשר על פי המסופר הועברה על ידי לוין עצמו למשטרה .אם בכך לא די
מובא גם נוסחה המלא של אותה תרשומת שנעשתה על ידי עו"ד אביב לוין אשר מתייחסת
כולה לשיחותיו של פרקליט הבנק עם מנהל הבנק הגרמני".
הבחירות לכנסת חשפו את התק"ם בכל מערומיה .בשל הנהגה רדודה וחלשה ,דחקה
אותה המפלגה לקרן זווית .לא נתנו לה ייצוג מספיק והולם ברשימה לכנסת ,ומה שחמור
יותר ,ביקשו ממנה להנמיך פרופיל ,על מנת שלא להרגיז את ציבור הבוחרים ,כפי שהיה
במערכת הבחירות של  .5895מסיבה זו הוחלט שלא להציג את נציגי הקיבוצים בתשדירי
הבחירות של המערך .היו כאלה שראו בצעדים שנעשו בבחינת צעדי עונשין ,בגלל התמיכה
ביצחק נבון( ,שפרש מהנשיאות וביקש להתמודד על ראשות הממשלה מול פרס).
אחרי מותו של לוינסון גילה ח"כ עוזי ברעם ,כיום מזכ"ל מפלגת העבודה ,כי זמן מה לפני
ההתאבדות ,אחרי שנבון הודיע על הפרישה מתפקיד הנשיאות ,נפגש עימו לוינסון ואמר לו
שמועמדותו של נבון היא אמנם הרע במיעוטו אבל יש לעשות הכול כדי לנסות ולהעמידו
במקום הראשון ,על מנת לחזור לשלטון.
נאמנים אחרים של לוינסון מסוגם של ח"כ נאוה ארד ,שהחליטו לתמוך בנבון ,שילמו את
המחיר ערב הבחירות בעת הרכבת הרשימה לכנסת ,והיו שנדחקו לקרן זווית .ח"כ אברהם
כץ עוז ,נציג התק"ם ,נבחר לסגון שר החקלאות ולא זכה לתפקיד של שר ,ח"כ נאוה ארד לא
קיבלה שום תפקיד פרלמנטרי משמעותי .ח"כ נפתלי בלומנטל לא הוכנס לרשימה מחדש
ואילו עמירם סיון לא הציג את מועמדותו מחוסר סיכויים .רק ח"כ עוזי ברעם ,שלא צורף
לממשלה ,הצליח לחדור דרך ההסגר :הוא נבחר למזכ"ל המפלגה ,למרות שמועמדו של
ראש הממשלה שמעון פרס היה ח"כ מיכה חריש.
לאחר התלבטויות פנימיות החליטה התק"ם להירתם למערכת הבחירות ולספוג את
העלבון.
בהודעת מזכירי התק"מ ,יוסף פרלמוטר ואלי זמיר ,נאמר בין היתר " :במערכת הבחירות
לכנסת ה 55-נדרשים חברי התנועה הקיבוצית המאוחדת להכריע הכרעה גורלית ,אף יותר
מאשר אופיין ודמותן של הממשלה והקואליציה שיקומו לאחר הבחירות .ביום הבחירות
יוכרע ,האם בידינו לשחרר את מדינת ישראל בתקופה הנראית לעין מהנזקים הכבדים של
מדיניות ממשלות הליכוד ,שהטילו את ישראל ,כלכלתה וחברתה למשבר כולל ,המסכן את
אושיות קיומה.
המבחן בבחירות  5894הוא האם יהיה בכוחנו להעמיד ליד הגה המדינה את המערך ככוח
פוליטי מכריע ,אשר יטה את המדיניות אל האחריות הלאומית ,אל חידוש הפיתוח והצמיחה,
אל מדיניות של שוויון חברתי וסולידריות ,אל חתירה לשלום תוך הבטחת התנאים ההכרחיים
לביטחון ישראל.
עבורנו ,כחברי התנועה הקיבוצית המאוחדת ,החלפת השלטון ושובו של
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המערך אל ההגה ,פירושה כר נרחב יותר לביטוי אחריותנו לגורל העם והמדינה ,ומעורבותנו
בעיצוב אורחות חייהם ,מיצוי תרומתנו הייחודית בתחום המשק ,הביטחון ,החברה והחינוך.
אילו היו חריף ולוינסון חיים לא היה נעשה ביזוי כזה לתק"ם .אבל חולשתם של אנשי התק"ם
הייתה ללא ספק בעוכריהם.
נושא מכריע זה ממוקד כיום בעצמת פעילותנו במערכת הבחירות ובהכרעה האישית של
כל אחד מאיתנו ביום הקלפי.
עלינו לעשות הכול כדי שלממשלת המערך שתקום יובטח רוב מאסיבי בכנסת ,כדי להקנות
לה מרחב מרבי בקביעת מדיניותה ותלות מזערית במפלגות זעירות שמטבע קיומן יקשו על
המערך לנהל מדיניות על פי דרכו ואמונתו".
לא רק התק"ם הלכה למערכת הבחירות ברגשות מעורבים .חוגים שונים במפלגה הביעו
את החשש מתוצאות הבחירות ולא קיבלו את דעתו של ראש המטה מרדכי (מוטה) גור ,כיום
שר הבריאות ,ואישים אחרים ,שקיוו לניצחון מוחץ של המערך בבחירות הללו.
שני נושאים מרכזיים עמדו במוקד הויכוחים :הסתבכותה של ישראל במלחמת לבנון
והמשבר הכלכלי החריף .בגלל החלטת מטה הבחירות של המערך לפעול בפרופיל נמוך ,לא
חודד הוויכוח בין שתי המפלגות הגדולות ,לא נשמעה הבשורה ,ומעל לכל לא הוזכר שמו של
מועמד בעל שיעור קומה ,היכול לנווט את הכלכלה הישראלית לחוף מבטחים.
יעקב לוינסון שהיה תקוות המערך בבחירות בעבר" ,הופיע" הפעם בצורה שונה מן הקצה
אל הקצה .המערך ניסה לטשטש את פרשת לוינסון ,מחשש שהדבר עלול להזיק בבחירות.
מאותה סיבה החליטו גם ידידיו הקרובים של לוינסון לשמור על שתיקה .המדובר היה בקיבוץ
ראש הנקרה שהחל "לרדת" בהדרגה מן הנושא ומתביעתו הנמרצת לקבל תשובות על שורה
של שאלות נוקבות שהוגשו לדני רוזוליו וראשי התק"ם (מרכז המשק חנניה גורן ,מידידיו
הקרובים של לוינסון ,אמר לי בעקבות זאת" :אינני יכול להסתיר כי יש שינוי בהלכי הרוח
בקרב כמה חברים צעירים בקיבוץ ,מקרב הדור שלא ידע את יעקב").
אבל אי אפשר היה להימנע משימוש בשמו של לוינסון עתה ,משהופיע ספרו של קוטלר,
שהיה עמוס במסמכים שהודלפו על ידי אנשי הבנק.
בתשובה לשאלת העיתונאי רפאל מן ב"מעריב"" :האם פרשת לוינסון עלולה לגרום לכם
נזק בבחירות?" השיב יו"ר המפלגה שמעון פרס" :אינני רואה מה הקשר בין פרשת לוינסון
לבין מערכת הבחירות .לוינסון הלך לעולמו כאשר אף אחת מההאשמות שהוטחו כלפיו לא
הוכחה .מכל הבחינות הוא הלך לעולמו כחף מפשע .איזו פרשה יש פה?"
העיתונאי הוסיף ושאל" :הליכוד לעומת זאת מנסה לבסס את הקשר בין לוינסון לבין
המערך".
פרס" :בודאי שהצד השני יכול להמציא המצאות אחרות .זה לא שייך
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ללוינסון .הצד השני מצטיין בהמצאת דברים מצוצים מן האצבע .בשביל זה לא צריך שום
אירוע .בבחירות הקודמות נעשה ניסיון של רצח אופי בראש חוצות ורבים ,כולל העיתונות,
ידעו שאין לזה אחיזה במציאות .על כן אם ינסו שוב להמציא יבושם להם .אנחנו לא ניבהל
מזה ולא נתרגש מזה".
ואמנם ,ערב הבחירות נעשו אצלי גישושים מצד שני הצדדים ,המערך והליכוד ,בינסיון
לברר אם יש לי כוונה לפרסם ספר זה ערב הבחירות .תשובתי הייתה חד משמעית :אין לי
עניין לערב את שמו של לוינסון בבחירות אלה .מתוך היכרות ממושכת עימו אני יודע שחרף
כל התנכרותה של מפלגתו אליו הוא לא היה עושה דבר כדי להזיק לה.
בעת שהותי בניו יורק ,ערב הבחירות ,לצורך פגישות עם ראשי אמפל ויו.אס.אי .הייתי עד
באקראי לשיחה טלפונית של ח"כ אהוד אולמרט ,מראשי מטה הבחירות של הליכוד ,אשר
פנה אל מזכירתו של לוינסון ,אראלה מדר ,וביקש להיפגש עמה לשיחה דחופה.
עדים נוספים לשיחה זו היו דן שילון ויורם רוזנפלד שהסבו גם הם בדירה ,הוחלט שאני
אהיה נוכח בה.
בראשית אותה פגישה סיפר אולמרט לאראלה כי היה בין מוקיריו של לוינסון ואף כתב
מאמר בזכותו .הוא גילה כי בשעתו פנה אשר ידלין אל ראשי הליכוד בהצעה למסור חומר
בפרשת לוינסון ,באם תוענק לו רהביליטציה ,בצורת מינוי ציבורי.
סיפרתי לאולמרט כי כמה ימים לפני מותו של לוינסון פגשתי בצעיר ישראלי שפנה אלי,
וגילה כי הביא עימו "חומר" בפרשת אמפל מטעמו של ידלין .אותו ישראלי טען שידלין חייב לו
כספים רבים ,ונתן לו את החומר הכתוב כפיצוי כל מנת שיגבה כספים עבורו .הודעתי לו
שאיני עוסק בתיווכים מעין אלה ,ושלחתי אותו לדרכו .הוא יצר קשר עם ח"כ רוני מילוא ועם
המשנה לנציב מס הכנסה ,אברהם צרפתי ,ניסה לעניין אותם בחומר ,אבל הם דחו אותו.
מטרת פנייתו של אולמרט הוסברה רק בסוף השיחה :הוא רצה לקבל מהמזכירה פתקים
על העברות כספים של בנק הפועלים למפלגת העבודה .אראלה מדר דחתה אותו באדיבות
וטענה שאינה יודעת במה המדובר.
זמן מה אחרי הופעת ספרו של קוטלר הזדמן ידלין באקראי לביתו של יוסי צ'חנובר ,כיום
הנציג הראשי של בנק דיסקונט בניו יורק ואמר לו בשמחה לאיד" :ראית מה קוטלר כתב על
לוינסון? יש לו חומר מעולה".
צ'חנובר ענה..." :בשעתו טענת שרוב הדברים שכתבו אודותיך היו שקרים"...
ידלין עזב מבויש את הדירה.
הליכוד המשיך במאמציו להשיג חומר ,וכשהדבר לא עלה בידו נעשה ניסיון לרתום את
נורית לוינסון לתשדירי הבחירות של הליכוד .למטרה זו הוקצה מועד שידור מיוחד.
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המערך פנה אל דן שילון ,שריכז את תעמולת ההסברה שלו (למגינת ליבם של ראשי בנק
הפועלים ,שניסו לטרפד זאת) והוא הודיע מיד" :לנורית אין ולא הייתה כל כוונה להשתתף
במשדרי הבחירות של הליכוד".
נורית אמרה לי בעניין זה" :זכרו של יעקב יקר לי מדי ,מכדי שאהפוך אותו לנושא לויכוח
פוליטי .אין לי עניין להשתתף בתעמולת הבחירות של הליכוד ,למרות הלב הכבד שיש לי נגד
מפלגת העבודה".
זמן קצר לפני הבחירות עזב את הארץ במפתיע חיים ברגשטיין ויצא ללונדון .באופן פורמלי
נומקה נסיעתו בכך שהוא לא הסתדר בארץ ,ומאחר שהמשטרה לא פנתה אליו כדי לחקור
אותו בפרשה לא הייתה סיבה שלא ייסע.
האמת היא שבנק הפועלים המשיך לרדוף את ברגשטיין .אנשי הבנק פנו לחברת כלל
שהעסיקה אותו כיועץ .הם הודיעו כי לא יראו את המשך העסקתו בעין יפה (בנק הפועלים
הוא כידוע ,בעל המניות העיקרי בכלל) .בנק כללי של הברון רוטשילד עמד להציע לברנשטיין
תפקיד מרכזי ,אך בעקבות פנייתו של בנק הפועלים ירדה ההצעה מעל הפרק ,אבל גם
כאשר יצא ללונדון לא הפסיק הבנק את הרדיפה אחריו.
הסיבה העיקרית לנסיעתו של ברגשטיין הייתה קשורה באי רצונה של המפלגה שהוא יהיה
בארץ ערב הבחירות לכנסת (גם ערב הבחירות להסתדרות הוא התבקש שלא לחזור ארצה)
מזכיר המפלגה ,עוזי ברעם ,אמר לי גלויות" :למרות שלא הועברו כספים למפלגה בתקופת
כהונתו של פרס כיו"ר – נוח היה לו שברנשטיין ישב מחוץ לגבולות הארץ".
פרקליטו של ברגשטיין ,עו"ד דן שיינמן ,השיב לי תשובה לקונית" :אם תבוא אליו פנייה
רשמית לבוא לארץ הוא יבוא".
שיינמן אינו מסתיר את התפעלותו מנאמנותו המוחלטת של ברגשטיין ללוינסון .מסתבר
שבעת הכנת קו ההגנה של לקוחו עלתה ההצעה להוריד את הטיפול בשני המישורים אך
ברגשטיין בשלו" :הייתי נאמן ללוינסון בחיים ,אמשיך להיות נאמן לו אחרי מותו" .הסתבר
שמותו של לוינסון גרם לו זעזוע עמוק ביותר והעמיד אותו במרכזה של החקירה (הנוהג הוא
שברגע שאדם נפטר אין ממשיכים לחקור בחשדות שהועלו נגדו .במקרה זה החקירה תמשך
מאחר שניתן לשאול שאלות את ברגשטיין).
מדוע הייתה מעוניינת מפלגת העבודה שברנשטיין לא יהיה בארץ?
עוד לפני שנערכו הבחירות התברר עד כמה גדול הזעזוע בארצות הברית ממות לוינסון.
ראשי אמפל ,היו משוכנעים ,וכך הם סבורים עד היום ,שנגרם לו עוול לא יכופר .מייקל יודין,
מראשי חברת ההשקעות יו.אס.אי ,.אמר" :הוא היה אדם גדול ונפגע על ידי הקבוצה שאותה
הזכיר במכתבו .האנשים אשר נלחמו ביעקב לא היה להם אפילו הכושר לחלום מה שהוא
השיג בחייו .הוא היה מנהיג גדול ,וכמו כל מנהיג גדול עשה הרבה וגם טעה .אבל ההדלפות
נועדו להכפישו ברבים ולהציגו ככלי ריק".
הרווי קרוגר ,מראשי אמפל ,אמר" :הוא ניחן בכושר מקצועי רב ,ובהשפעה על עובדיו.
גיליתי בו איש של חזון .היושר שלו גבל בקיצוניות רבה ,ואנחנו כאן בארצות הברית רגישים
לניקיון כפיים".
בובי אברהמס ,חברת הנהלת אמפל" :כיצד יכול לקרות דבר כזה בישראל והכול שותקים.
הוא אהב כל כך את המדינה ,וזו גמלה לו כך על כל מה שעשה למענה ,והוא עשה כל כך
הרבה".
ידידיו באמפל החליטו להשיב מלחמה שערה .בשלב הראשון הודיעו לגזית שהוא אינו רצוי
בניו יורק ,והוא אמנם נאלץ לדחות את נסיעתו לזמן אחר.
אפרים ריינר ,יורשו של לוינסון בתפקיד יו"ר אמפל ,נכנס למלכוד מסוים .מצד אחד הנציח
מותו של לוינסון את מצבו ,ובנסיבות החדשות שנוצרו אחרי שקיסר נכנס לתפקידו ,יכול היה
להפגין שרירים גם בתפקידו כיו"ר מועצת המנהלים של הבנק .מצד שני ריינר ,כמו רבים
אחרים ,היה צריך להבטיח ולדאוג לאינטרסים של עצמו על מנת להישרד.
רצח אופי

422

הבחירות שהתקיימו בחודש מאי  5894לא הביאו למפנה המיוחל .קשה לדעת בוודאות
כיצד השפיעה פרשת לוינסון על ציבור הבוחרים .ד"ר שרה שמר ,הנחשבת כמומחית לסקרי
דעת קהל טוענת כי ללא ספק הייתה השפעה על ציבור מסוים – שהחל לראות בהפקרת
חברים על ידי המפלגה נורמה שקנתה לה שביתה במרוצת השנים.
ההפרש הקטן במנדטים בין המערך והליכוד ( 41מול  )42גרם ליצירת שני גושים גדולים
כמעט זהים ,כפי שהיה ב ,5895-כשאף אחד מהם אינו יכול להרכיב ממשלה יציבה.
המערך שילם מחיר יקר למדי ,כאשר מפ"ם פרשה ממנו ,תוך סירוב להקים ממשלת ליכוד
לאומי.
בחלוקת התיקים בממשלה נאלץ המערך להקריב ,במסגרת הסכם הרוטציה ,את התיקים
הכלכליים החשובים ,בעיקר אוצר ,תעשייה ומסחר ,בינוי ושיכון בידי אנשי הליכוד.
בתום המחצית הראשונה לקיומה של ממשלת האחדות נראה היה שהיא לא מצליחה עדיין
להבריא את הכלכלה הישראלית החולה .בעיות היסוד של המשק הישראלי נשארו כבעבר.
האיש היחידי ,אולי שיכול היה להציל את הכלכלה ההרוסה היה מונח תחת לוח שיש ,והיה
חסר יותר מתמיד .אויביו המשיכו לרדוף אותו – גם אחרי מותו.

פרק ארבעים

ההידרדרות
"המשבר שרוי בבורסה
כל אג"ח תפ"ס פק"ם.
למניות תמיד אנחנו,
אנו ,אנו התק"ם.
ריגר פישמן עד לבלאס,
שוק שחור ושוק אפור.
המיליארדים הם כבר חלאס
מן הגרוש נותר רק חור.
הייצור אצלנו קודש,
התיישבות זה כבר בדם.
לא עובר אפילו חודש
עוד מפולת – יש תק"ם.
ראשונים תמיד אנחנו,
צמודים לדולר ,לפת"ם
כל משבר "תופס" אותנו
תמיד אנו אנו התק"ם".

(עלון משק רגבים)
עוד לפני שהוקמה הממשלה החדשה ,שבה נותר תיק האוצר בידי הליכוד ,התברר כי
המשבר בבנקאות הישראלית היה חמור ביותר .הבנקים הפסידו חלק גדול מנכסיהם ובתחום
זה היה בנק הפועלים "המוביל" .מותו של לוינסון הותיר
424
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אחריו חלל ריק בבנק הפועלים ויורשו בתפקיד ,גיורא גזית ,נקט בדרך מחוכמת .מצד אחד
ניסה לייחס את כל כישלונות הבנק לקודמו בתפקיד ,ומצד שני האשים את נאמניו של לוינסון
בבנק ובהסתדרות – ואלה הלכו והתמעטו – בכך שהם ממשיכים לחתור תחתיו .יחד עם
זאת החל לנהוג בבנק כבתוך שלו ,תוך שהוא מנצל את העובדה שחלו חילופי גברי בראשות
ההסתדרות וחברת העובדים ,והמזכ"ל החדש ,ישראל קיסר ,שנבחר גם ליו"ר חברת
העובדים ,לא הספיק עדיין להתמצא בנעשה בתחומים הנתונים לשליטתו.
ביטוי למשבר הבנקים ניתן במאזניהם שפורסמו כשישה חודשים לאחר המפולת במניות.
ההפסד המתואם של הבנקים הסתכם ,במחצית הראשונה של  ,5894ברבע מיליארד דולר.
מנהלי הבנקים ,היפנו אצבע מאשימה כלפי הממשלה .גיורא גזית היה הבולט בתחום זה.
הוא טען" :הממשלה צריכה להחליט אם היא רוצה מערכת בנקאית יעילה ,או שברצונה
להפוך את הבנקים לפרה חולבת" .דבריו של גזית לא יכלו לטשטש את מצבו של בנק
הפועלים .המאזן לשנת  5892העלה שהרווח הנקי של הבנק ירד בשיעור חד ל 21.9-מיליון
דולר לעומת  529.5מיליון דולר בשנה הקודמת.
אך זה היה רווח מדומה .התאמתו לאינפלציה הצביעה על הפסד של  51.8מיליארד שקל.
אחרי שפורסמו מאזני יתר הבנקים הגדולים נשאל פרופ' אמיר ברנע" :מדוע בנק הפועלים
הופיע עם ההפסד הגדול ביותר במאזנים?"
תשובה" :מתוך מאזנו של בנק הפועלים ניתן לראות שהייתה עסקה ספציפית אחת בה
קשורות מניות של חברה סחירה בבורסה ,שכנראה יצרה הפסדים ניכרים בבנק.
מתוך המאזן אין זה ברור באיזו עסקה מדובר ,גם לא ברור מהו הסכום המדויק של הנזק
השלילי שגרמה לבנק .ההערכה היא שסכום ההפסד יכול לנוע בין  1ל 3-מיליארד שקל (31
מיליון דולר) .נקודה שנייה שפעלה לרעתו של בנק הפועלים היא נושא קנסות הנזילות
והמקדמות למס ההכנסה .המקדמות ששולמו ב 5892-התבססו על רווחים ששנת הבסיס
שלהם הייתה  .5895מכיוון שרווחיותו של בנק הפועלים באותה שנה הייתה רבה במיוחד
הרי שהם נאלצו לשלם מקדמות גבוהות במיוחד".
עוד קבע פרופ' ברנע כי במאזן נרשמו הרווחים מחלקו של בנק הפועלים בקונצרן כלל
לשנתיים ,והדבר הוסיף למעלה ממיליארד שקל לרווח.
מנכ"ל כלל ,אהרון דברת ,גילה לי זמן קצר אחרי מותו של לוינסון" :גזית לחץ עלי לזרז את
השלמת המאזן שלנו ,כדי שהוא יוכל לשפר באמצעותו את המאזן של הבנק".
מידע שהגיע למזכ"ל ההסתדרות ,ישראל קיסר ,הצביע על "תרגילים פיננסיים" נוספים
שנעשו במטרה ליפות את הרווח ,כגון הכללת עלויות מימון בגין השקעה בנכסים בעת
הקמתם בשנת החשבון השוטפת ,שתרמו למעלה מ 9-מיליון דולר לרווח השנתי.
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ח"כ רן כהן פנה בעניין זה אל ישראל קיסר ,והציג לו כמה שאלות נוקבות ,על המאזן שעבר
"קוסמטיקה".
כתב רן כהן" :נמצאים בידי שני מסמכים ,האחד מהם נשלח אליך ישירות על ידי קבוצת
עובדים בכירים בבנק הפועלים ,והשני הוא מסמך המופנה אל מר יונתן האפט ,רואה חשבון
מתל אביב .שני המסמכים הללו מצביעים על פעולות חמורות ביותר של הצגת מאזנים
מזויפים ומטעים ,אשר מטרתם הייתה לכסות על הפסדים (עשרות מיליוני דולרים) ,על
הקמת חברות פיקטיביות בחו"ל תוך עבירה על חוקי מדינת ישראל ועוד".
"בנוסף לאלה עולה מן המסמכים כי הבנק נשא בהפסדים כבדים הרבה יותר מאשר דווח
לציבור ולשלטונות ,וכי למעשה הבנק הפסיד ,מעבר למה שדווח – עוד כמאה מיליון דולר.
והרי מכאן נובע שלא רק הבנק עבר על החוק ,אלא אף נשא בתוצאות חמורות ביותר,
שמשמעותן הפסדים לגוף המהווה את המנוף הפיננסי למשק העובדים ולהסתדרות כולה".
בעקבות פנייתו של ח"כ כהן אמר לי קיסר" :הנושא הזה של המאזן טעון בדיקה יסודית.
הטלתי על כלכלן בלתי תלוי בבנק הפועלים לבדוק את המאזן באופן יסודי ,ולדווח לי על כך
בתום הבדיקה .אני ער אמנם למשבר בענף הבנקאות ,אך אני עומד על כך שכל מסמך יהיה
אותנטי".
קיסר פנה אל גזית ,באמצעות מזכיר חברת העובדים דני רוזוליו ,וביקשו לקבל לשיחה את
ח"כ רן כהן ולהשיב על שאלותיו .השיחה התקיימה ב 31-בינואר  5891במשרדו של גזית,
ואחד הנושאים היה עניין המאזן.
מתוך דו" ח כתוב שהכין רן כהן על השיחה עולה כי תשובתו של גזית כדלקמן" :אני מוכן
להודות שהמאזן האחרון של הבנק יותר גרוע ממה שפורסם .צריך לזכור שהשנה האחרונה
הייתה קשה לכל הבנקים ,ולא רק לבנק הפועלים .בתיאום עם בנק ישראל ניתן לנו אישור
חצי חוקי להציג מערכת מאזנים שתיראה יותר מאוזנת ופחות חמורה ,כדי למנוע זעזועים
חומרים למערכת הבנקאית בארץ .מדובר בסך הכול בהסוואת כמה עשרות מיליוני דולרים.
אבל בסוף המאזן יש הערות על שערוכים ,השופעים אור על פעולות שונות שבוצעו".
הביקורת הציבורית נמשכה גם מצידו של ציבור לקוחות הבנק .במכתב למערכת "דבר",
שפורסם בתאריך  ,31.6.94כתב יצחק ליבוביץ מרחובות ,בין היתר" :התוצאות העסקיות
החמורות של הבנק בולטות שבעתיים על רקע מעמד הבכורה שקנה לעצמו המוסד בין יתר
הבנקים בעשור השנים שחלף .דומה כי עתה התהפכו היוצרות .בנק הפועלים לא זו בלבד
שאיבד את הבכורה אלא היה עתה לניצב אחרון בשורה ,והדבר מחייב בלא ספק בדק בית
יסודי בניהולו העסקי של הבנק ,וחשבון נפש נוקב מצד כל האחראים בחברת העובדים ובבנק
עצמו".
דובר הבנק ,אמנון הרציג ,הגיב על מכתב זה וטען בין היתר" :בנק הפועלים
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הוא מהבנקים הגדולים בישראל מבחינת סעיפי המאזן שלו ,ויש סעיפים מרכזיים שבהם הוא
המוביל במערכת הבנקאות .מכאן שהדברים נאמרים במכתבו של לייבוביץ בקשר למאזנו של
הבנק אינם תואמים את המציאות .התוצאות העסקיות של קבוצת בנק הפועלים ,בשנת
 ,5892משקפות בראש ובראשונה כמה התפתחויות שחלו במשק ובשוק ההון במשך השנה,
ושהיו פועל יוצא של מדיניותה הכלכלית של הממשלה באותה שנה .התפתחויות אלה גרמו
לכך שהבנקים נקלעו לגירעונות נזילות בסכומים גדולים מאוד ,שעליהם חויבו לשלם קנסות
כבדים לבנק ישראל".
בד בבד עם טענות אלה ,שהיו ספציפיות לגבי בנק הפועלים ,היו גם בעיות כלכליות של
ענף הבנקאות בכללו.
כך הוגש כתב אישום פלילי נגד מנהלי ארבעת הבנקים הגדולים ,בטענה שתיאמו ביניהם
הפחתה של הריבית שהם משלמים על הפיקדונות בתפ"ס .התארגנות קרטלית זו עוררה
ביקורת ציבורית נוקבת ,מה גם שנמסר כי אין בסיס לטענת הבנקים שהם פעלו בנפרד
בתחום זה.
יו"ר ועדת הכלכלה של הכנסת ,ח"כ אליהו שפייזר ,קרא בפומבי לפטר את כל ראשי
הבנקים בעקבות פרסום דו"ח מבקר המדינה על מפולת מניות הבנקים ,שהצביע על חלקם
של המנהלים בתהליך הויסות.
קבע שפייזר בין היתר" :מדינת ישראל הגיעה לעידן ההתפכחות גם בנושאים כלכליים .כל
עוד לא פרסם המבקר את הדו"ח ,שבו היפנה אצבע מאשימה ,היה מקום להמתין ,אבל עתה
אפשר להתחיל בתהליך של הפקת לקחים מכישלונות כספיים גדולים .מי שהוציא אצלנו יותר
כסף מקופת הציבור חייב לתת את הדין .קשה להבין כיצד הציבור בולע דברים כאלה".
ח"כ אחר של המערך ,חבר ועדת הכספים חיים רמון ,פתח במערכה נגד הבנקים וטען בין
היתר" :האמת מתחילה להתברר .הבנקים הזרימו מיליוני דולרים לחו"ל ,עד שהרימו ידיהם,
ועובדות אלה מחייבות לדעתי לבדוק את המערכת באורח יסודי לפני שמושיטים סיוע".
רמון התייחס בביקורת שלו במיוחד לחלקו של בנק הפועלים במה שהתרחש במחצית
השניה של שנת  ,5892ובמחצית הראשונה של שנת .5894
הוא אמר" :לזכותו של הבנק אני יכול לומר שלא נהג באופן גרוע מיתר הבנקים .מה שאני
רוצה לצפות ממנו הוא שינהג טוב יותר ,ושהשיקול העסקי בפעולתו לא יהיה השיקול היחיד.
לצערי ,המצוקה שאליה נקלעו הבנקים ,לרבות בנק הפועלים ,מנעה התנהגות שונה ,והרצון
להשיג מאזן פחות גרוע ככל האפשר גבר על השיקולים האחרים".
ח"כ רמון גילה לי כי מאז שהחל לעסוק בנושא הבנקאי ,חש לפתע כי יש כלפיו איומים ,ומה
שיותר חמור – מסע השמצות החל מכל עבר ,ועיתונאים החלו לפנות אליו בשאלות שונות
הקשורות בפעילותו כפרקליט.
אולי זה לא היה גם מקרי שהיו"ר החדש של ועדת הכספים ,ח"כ אברהם
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שפירא ,עשה מאמצים בלתי נדלים כדי למנוע מרמון לשמש כמשנה ליו"ר הוועדה ,למרות
שהוא מרכז את סיעת המערך בועדת הכספים.
שפירא דבק בנימוקים פורמליים כדי לתרץ את סירובו ,אך מי שידע את העובדות לאשורן
הבין שיש קשר בין התנגדות שפירא לעמדת רמון בעניין בנק הפועלים.
עוד לפני התאבדותו של יעקב לוינסון נודע בקרב החוגים הבנקאיים כי התק"ם פנה לשוק
האפור בצורה מאסיבית.
פניה זו הוסברה בצורך כפול – מצד אחד להבטיח את הכספים שהקיבוצים מרוויחים
בתקופת שלטון האינפלציה של הליכוד ,ומצד שני לחפש מקורות לכיסוי גירעונות כספיים
כבדים ,שמהם סבלו למעלה מרבע מקיבוצי התק"מ.
האשף הפיננסי של קרן השומר הצעיר ,יוסי גנשר ,היה אחד האנשים שיצרו את הקשר בין
החברה הפיננסית של התק"ם "אש"ת כספים" לבין דוד בלאס ,איש כספים פרטי שגלגל
עשרות מיליוני דולרים בשוק האפור.
כאשר נשאל גנשר האם לדעתו נהגה נכון התנועה הקיבוצית בכך שפנתה אל מחוץ
למערכת הבנקאית השיב" :מי בכלל אמר שהעבירו כסף של בנק הפועלים? לפי דעתי מה
שפחות או יותר קורה ,זה שיש מערכת מאוד גדולה ,שנקרא לה התנועה הקיבוצית ,וכשאתה
מגלגל עסק כמו התנועה הקיבוצית שזה שניים וחצי מיליארד דולר (שזה שלוש מאות
קיבוצים ,פלוס מינוס ,שזה שתי תנועות כי הקיבוץ הדתי הוא רק בחלק מן הפעילות ,תשעה
ארגונים אזוריים ,כאשר כל מערכת עובדת לחוד ,חלק מהפעילות וחלק מהמערכות מתואם)
אז נוצרת פעילות פיננסית מאוד גדולה ,שהיא פונקציה של העובדה שמגלגלים שניים וחצי
מיליארד דולר ,שמזה ,אני מעריך ,חצי או פחות מחצי לחקלאות וחצי לתעשייה.
חוץ מזה יש מערכת של השקעות ,קבלת הלוואות ותשלום הלוואות – אז אני מעריך שכל
הקונגלומרט הזה ,מגלגל איזה שלושה וחצי מיליארד דולר בשנה ,כולל הלוואות וכל מה
שמסביב ,ושלוש מאות מיליון דולר בחודש .כאשר זרם ההוצאות וההכנסות לא מתקזז
בדיוק ,זה מצד אחד .מצד שני יש סיטואציה פוליטית שנחלקת לשניים :הליכוד היה בשלטון,
החקלאות יצאה מתכנון ,התקציבים והאשראים הלכו והצטמצמו ,מצד שני הרקע הפוליטי
הכללי יצר מצב שבו – אתה תמונה על הקיר ואותך רוצים לדפוק .בסיטואציה כזו התנועה
הקיבוצית רוצה להיות נזילה ,זאת אומרת ,מעבר למה שכל אחד חושב במושגים של תושב
מדינת ישראל ,הקיבוצניקים צריכים להיות עם כספים ,כדי שלא יוכלו לכופף אותם ,ואז אתה
עובד בחוסר נזילות ,שזה מצב שבו אין לך חמצן ,ואתה רץ ומחפש אותו".
רק אחרי שהתפוצצה הפרשה נודע כי בלאס נקט בצורה מחוכמת ,כאשר תרם כספים
למפלגת העבודה .הוא הערים גם על ראשי "אש"ת כספים" ,בשעה שהזדמן יחד איתם ,על
פי בקשתו המפורשת ,כתנאי לתרומה ,לפגישה עם
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ראש הממשלה שמעון פרס ,שממנה התרשמו כי הוא "בן בית" אצל פרס ובכך טעו.
ההסתבכות של התק"ם עם בלאס הסתכמה על פי ממצאי ועדה בראשותה של סנטה
יוספטל בכ 81-מיליון דולר ,שמהם יש רק ביטחונות בעיקר במניות לגבי כמחצית מהסכום.
אך הפרשה שימשה לקחים מכמה אספקטים .מזכ"ל ההסתדרות ישראל קיסר בהופעה
בטלוויזיה הביע אמנם סיפוק רב מכך שבנק הפועלים לא הסתבך "הפעם" בפרשה זו ,אך מה
שקיסר לא ידע ,אולי ,היא העובדה ששני האנשים שהזהירו מפני קשר עם בלאס היו ריצ'רד
ערמון ואבי אולשנסקי ,שניים מאחרוני נאמניו של לוינסון שבדקו היטב את זהותו של בלאס
ואת המוטיבציה שלו.
מנהל ארגוני הקניות של הקיבוצים ישראל אפרת אומר" :חבל שלא למדנו לקח ולא
הקדשנו תשומת לב לאזהרות החוזרות ונשנות של לוינסון ,שלא לעבוד עם השוק האפור
מחוץ למערכת הבנקאית".
זמן מה אחרי שהוקמה ממשלת האחדות התפוצצה פרשה שנייה הקשורה בתק"ם .הפעם
הייתה זו מעורבות פעילה מאוד של בנק הפועלים .העיתונים פרסמו לפתע ידיעות שהוכתרו
בכותרות מאירות עיניים .כתב סופר "מעריב" ,אלי דנון ,ב 38-באוקטובר  ,5894תחת
הכותרת ""מעריב" חושף חקירה סודית של בנק ישראל ואנשי זיגל – חשד שבנק הפועלים
יסד חברות קש וגייס בחו"ל מיליוני דולרים שלא כחוק".
"בנק ישראל בודק חשדות כי בנק הפועלים הערים על תקנות הפיקוח על מטבע חוץ
באמצעות שורה של חברות קש בחו"ל וגייס שם עשרות מיליוני דולרים שהוזרמו לישראל .על
פי החשדות ,בוצעו העסקות בחו"ל תוך עבירה על חוקי המטבע של ישראל.
היחידה הארצית לחקירות הונאה במשטרה בראשותו של תת ניצב בנימין זיגל ,החלה
באיסוף חומר ועדויות ,כדי לבדוק אם לפרשה היבטים פליליים .בנק ישראל ,שהחל בחקירה
לפני כחודשיים ,טרם העביר את ממצאיו לידיעת חוקרי המשטרה".
בעת חקירת הפרשה יצאו אנשי בנק ישראל לאחד הסניפים המרכזיים של בנק הפועלים
בחו"ל ,ניהלו בסניף חקירה יסודית ובדקו עסקות שבוצעו שם .הועלה חשד ,כי בנקים נוספים
השתמשו אף הם בשיטות וב"טריקים" דומים כדי לייבא לארץ סכומי עתק ולהשביע את רצון
לקוחותיהם הגדולים שסבלו מקשיי נזילות וממצוקת אשראי".
על פי מסמך הנמצא במערכת "מעריב" ,שבעקבותיו החלה החקירה בבנק ישראל ,הזרים
בנק הפועלים ,באמצעות חברות קש ,עשרות מיליוני דולרים ללקוחותיו הגדולים בארץ –
וביניהם התנועה הקיבוצית המאוחדת (תק"ם) וסולל-בונה" ...
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החשדות נגד בנק הפועלים מתייחסים להפרת התיקון לחוק היתר הפיקוח על המטבע
( ,)51.4.92אשר אסר על בנק ישראלי לערוב בפני מוסדות בנקאיים זרים ,לצורך מתן
הלוואות לגופים ישראליים .התיקון נועד לסתום את הפרצה ,שמוסדות פיננסיים השתמשו
בה בגיוס הלוואות בחו"ל.
זמן מה לאחר איסור זה נזקקה קרן התנועה הקיבוצית המאוחדת לאשראי בסכומים
ניכרים עקב מפולת המניות בבורסה בתל אביב .על פי המסמכים המצויים בידי בנק ישראל
ויחידתו של זיגל ,נטען כי יו"ר ההנהלה של בנק הפועלים ,גיורא גזית ,העביר כספים לתק"ם
ולסולל-בונה באמצעות הקמתן של חברות קש .על פי שיטה זו ,מניותיה של אותה חברת קש
מוחזקות בחו"ל בידי עורך דין האמון על הבנק .על פי הוראה של בנק הפועלים בתל אביב,
התבקש סניף של הבנק בחו"ל לתת הלוואות במיליוני דולרים לחברת הקש .סכום זה ניתן
כהלוואה לקרן התק"ם וסולל-בונה .בדרך זו קיבלו ,על-פי החשד ,התנועה הקיבוצית
המאוחדת וסולל-בונה עשרות מיליוני דולרים.
"פעולות בנקאיות אלה נעשו ,על פי החשד ,תוך הפרה של תקנות מטבע החוץ של ישראל;
הימנעות מלדווח לרשויות המוסמכות בבנק ישראל על הקמת חברות זרות בחו"ל וקבלת
האישור לכך; העלמת חריגה גדולת ממדים מנפח האשראי השקלי והדולרי המוקצה לבנק
הפועלים על ידי בנק ישראל והתחמקות בלתי חוקית מנשיאה בקנסות נזילות כבדים.
בידי בנק ישראל והמשטרה פרטים על שלוש מבין חברות הקש ,שהוקמו במיוחד לצורך
העברת הכספים ללקוחות של הבנק בארץ .חברת "קינמון" שנרשמה בהולנד (יש הטוענים כי
שמה של החברה מורכב מראשי תיבות של המשפט הבא בשפה האנגלית" :קיבוצים ניד מני"
– קיבוצים זקוקים לכסף – א.א.").
"חברה נוספת נקראת "איפולים" והיא רשומה בבלגיה ,וחברה שלישית – "מרסס"
שנרשמה בניגריה...".
"החברה השלישית שהייתה רשומה בניגריה ,סיפקה הלוואות בעיקר לחברת סולל-בונה,
הפעילה במדינה זו.
בבנק ישראל מתקיימות ,למעשה ,שתי חקירות נפרדות ומקבילות .המפקח על מטבע
החוץ של הבנק בודק את עניין קיומן של חברות הקש בחו"ל ,והמפקחת על הבנקים בודקת
את העבירות – אם נעשו – על חוקי המטבע.
מקור בכיר בבנק הפועלים אמר בתגובה על החשדות נגד הבנק" :כל הבנקים השתמשו
בכל מיני תרגילים ו'טריקים' כדי לעמוד בהתחייבויות ללקוחות הגדולים שלהם ,כאשר נכנס
התיקון לחוק ההיתר על המטבע .יש לנו הסברים לכל הנקודות שהועלו .זה לא נעשה כשיטה
אלא בתקופה של תיקון החוק .לפי מה שביררנו יש כיסוי לכל מקרה ,אבל אם יחטטו בנושא
יגרמו נזק לבנקאות הישראלית בחו"ל המתמודדת עם קשיים רבים .מבחינה פורמלית אנו
בטוחים
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שאנחנו בסדר גמור .אם יתברר שלא – נופתע מאוד .לבנק ישראל מדווחים פחות כאשר
מדובר בחברות בת .כל העניין מצוי בבדיקה של בנק ישראל ,אנחנו מייבאים הון לפי צרכי
הבנק .נכון שסכומים גדולים הלכו למפעלים של חברת העובדים וזאת כתחליף לכספים
שקיבלו מחברת העובדים במסגרת תכנית כספית שבוטלה על ידי הממשלה .מה שבנק
הפועלים עשה זה בהתאם לחוק מטבע חוץ .נזהרנו מאוד .כולם ייצאו כסף לארץ .כל בנק
עשה זאת .כל אחד בשיטותיו .הלקוח הכתיב .בכל הפרשה יש זדון .דברים הוצאו מהקשרם.
הם נופחו בפרשנות מאוד זדונית .אין ספק שזה עניין אישי".
עד כאן הפרסום ב"מעריב".
דברים דומים הופיעו גם בעיתונים אחרים.
חברי כנסת ממפלגות שונות החלו להתערב בפרשה זו שנראתה חמורה .ח"כ יעקב שמאי
מהליכוד פנה אל מזכ"ל ההסתדרות ישראל קיסר בשאילתא דחופה שבה ביקש לדעת אם יש
ממש בחשדות הללו על מנת להפיק לקחים ובמקביל תבע להשעות מיד מתפקידו את יו"ר
הנהלת הבנק גיורא גזית .קיסר השיב שהנושא נמצא בבדיקה .ח"כ רן כהן יו"ר סיעת ר"צ
בהסתדרות ,שנפגש כאמור עם גזית ,הציג בפניו שאלה הקשורה לחקירה זו .גזית השיב:
"התק"ם קיבל הלוואות לא רק מבנק הפועלים אלא גם מבנקים אחרים ,בעיקר בנק לאומי,
והמדובר הוא בסכומי כסף גדולים יותר מאשר בנק הפועלים נתן לה .ההלוואות ניתנו אחרי
התקופה שבה בנק ישראל באופן מודע נתן למערכת הבנקאית אפשרות להעביר כספים
לחו"ל בצורות האלה ובצורות דומות מחברות הבנות בחו"ל אל ישראל .יום אחד אחרי שכבר
הועברו בדרך זו חצי מיליארד דולר סגר בנק ישראל את העניין והודיע לבנקים לחדול
מהעברת כספים זו .מאחר שבנק הפועלים עמד על סף גמר עסקה עם התק"מ נבדק הדבר
ע"י היועצים המשפטיים ובעניין זה טיפל חיים ברגשטיין והוא אחראי על כל הדבר ולא אני.
לגבי החקירה הפלילית במשטרה אני רגוע .יתכן שמהבחינה הפורמלית בלבד הבנק עבר
עבירה כלשהי במתן ערבויות אולם אפשר לראות בזה רק עבירה על חוקי הנזילות ולא על
חוקי המדינה .הבנק לא הפסיד שום כספים מכל העסקות הללו .מדוע היו זקוקים הקיבוצים
לסכומי כסף גדולים כאלה אינני יודע .יתכן והדבר קשור במצוקתם .אני לא בדקתי ולא
שאלתי".
אישיות פוליטית אחרת ,ח"כ מרדכי וירשובסקי משינוי ,שאינו שייך למסגרת ההסתדרותית,
נקט ביזמה משלו ,בשעה שפנה ליועץ המשפטי לממשלה פרופ' יצחק זמיר וביקש ממנו
להורות למשטרה לחקור את הפרשה במהירות בשל ההיבטים החמורים שלה .פנייתו גררה
אחריה הקמת צוות בדיקה מיוחד על ידי ראש אגף החקירות ניצב יחזקאל קרתי .אחרי שח"כ
וירשובסקי התרשם שהחקירה מתנהלת ,משום מה ,בעצלתיים ,הזדרז לשגר מכתב אל
היועץ המשפטי לממשלה פרופ' יצחק זמיר ,שבו כתב:
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"בהמשך למכתבי אליך ושיחותיי אתך ועם מר יורם בר סלע ,המשנה לפרקליט המדינה,
הריני להודיעך כי שוחחתי בעניין הנדון עם ניצב י .קרתי ,ראש אגף החקירות במשטרת
ישראל .מר קרתי מסר לי כי בשעתו אכן קיבל חומר בקשר לעבירות המיוחסות לבנק
הפועלים על חוקי המטבע .הוא העביר את החומר לבנק ישראל לקבלת חוות דעת ,כדי לברר
אם העובדות והמעשים שהועברו אליו ,אם אכן יאומתו ,מהווים עבירה על חוקי המטבע.
לאור חוות דעת זאת החליט להקים צוות מיוחד שיבדוק את החומר שהגיע אליו (אשר חלק
ממנו העברתי אליך).
ניצב קרתי אמר שבגלל עומס העבודה טרם מונתה הוועדה עד עתה.
הריני להדגיש שהחומר שבו מדובר מהוה לדעת גורם מקצועי בבנק ישראל כעבירה – אם
העובדות והמעשים יוכחו כמובן – הסכומים והיקף העסקאות גדולים ביותר ,והטפול בחומר
נמשך כבר חודשים ארוכים .לפי אינפורמציה שקבלתי הגיע החומר למשטרה מספר חודשים
לפני שאני פניתי אליך ,וגם בנק ישראל לא היה זריז במיוחד במתן חוות דעתו למשטרה.
נראה לי ,שהגיעה העת לזרז את הטיפול בחומר ואבקש כי תפנה לניצב קרתי ותבקשו
להחיש את החקירה ככל האפשר ,ואם תבקש להתעדכן בחקירה ,וזאת לאור העובדה,
שהפרטים שאני מעלה בפניך עתה לא היו ידועים למר בר סלע ורק לאחר שמסרתי לו על כך
הוא דיבר עם ניצב קרתי אשר חזר על האינפורמציה שמסר לי .הרי תסכים אתי שאם נכונות
העובדות העניין הוא חמור ומחייב נקיטת צעדים נגד הנהלת בנק הפועלים".
נראה כי פעילותו נשאה פרי בסופו של דבר.
ב 36-באפריל  5891פרסם סופר "הארץ" יהושע מאירי ידיעה תחת הכותרת "המשטרה
חוקרת חשד לעבירות של מטבע חוץ בבנק הפועלים".
בידיעה נאמר בין השאר:
"צוות של היחידה הארצית לחקירות הונאה פתח באחרונה בחקירה שמטרתה לבדוק
חשדות ,כי עבירות על חוק מטבע חוץ בוצעו במסגרת עסקות שונות ,שנעשו באמצעות בנק
הפועלים .הבנק נחשד ,כי ביצע עבירות על הוראותיו של המפקח על מטבע חוץ בבנק
ישראל ,וכי הקים חברות קש בחו"ל ,שהלוו כספים במטבע חוץ לחברות ולגופים בישראל".
ח"כ מרדכי וירשובסקי מאשים לפי מידע שברשותו את הנהלת בנק הפועלים כי מאז
הפרסום בנושא זה ב"הארץ" היא מנצלת את עוצמתו הכלכלית של הבנק כדי למנוע
פרסומים בנושא זה בכלי תקשורת נוספים.
החקירה מתנהלת על ידי היחידה המיוחדת ,בעוסקת בחקירות בנקים ,שכפופה ליחידה
הארצית לחקירות הונאה במשטרת ישראל .ניצב יחזקאל קרתי ,אמר ל"הארץ" ,כי באופן
יוצא מן הכלל ביקשה המשטרה חוות דעת משפטית
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מגופים שונים ,ביניהם בנק ישראל ,ועל פי חוות הדעת שקיבלה ,הוחלט לפתוח בחקירה.
לפני כחמישה חודשים העביר ח"כ מרדכי וירשובסקי מידע שהיה ברשותו בעניין עסקות
שהוצעו באמצעות הבנק ,ולטענתו מהוות עבירות על חוק מטבע חוץ .לדבריו ,מדובר
בעבירות שנעשו בשנים  ,5894-5892שהיקפן כ 41-מיליון דולר.
ח"כ וירשובסקי שיגר מאז כמה מכתבים לגורמים שונים ,ביניהם היועץ המשפטי לממשלה,
כדי לזרז את תחילת החקירה" .אני מקווה ,שהזמן הרב שעבר מאז הובא החומר לידיעת
הנוגעים בדבר ,נוצל ללמידת החומר ולא כדי לעכב את החקירה" – אמר וירשובסקי.
בתגובה אמר דובר בנק הפועלים ,אמנון הרציג ,כי הבנק מבקש להבהיר באופן חד
משמעי ,שכל פעולותיו בנושא זה ,כמו בנושאים אחרים ,היו במסגרת החוק ובמסגרת
ההוראות של הרשויות המוסמכות .הרציג ציין ,כי עד עתה לא היו פניות לבנק בנושא ,וכי
רבות מהעובדות שפורסמו עד היום היו מסולפות".
הסתעפות חשובה של פרשות חברות הקש קשורה בסולל-בונה.
מזכ"ל ההסתדרות ,ישראל קיסר ,הורה לחקור בחברת העובדים חשדות שאמנם היה
שיתוף פעולה בין בנק הפועלים וסולל-בונה בהקמת חברות קש בחו"ל ,במטרה לעקוף את
חוקי המס בארץ ,ובמקביל לשפר את המאזן של סולל-בונה.
ח"כ יעקב שמאי קיבל מידע אנונימי בנושא זה ,וביקש לדעת בין היתר האם חברת
"פסיפיק" ,שרכשה בשנת  5895מניות בסכום של  3מיליון דולר מסולל-בונה ,היא למעשה
חברת בת של בנק הפועלים שווייץ ,והרכישה היא על חשבון סולל-בונה בעוד בנק הפועלים
משמש כמתווך בלבד.
שמאי טען שעל ידי כך רכשה סולל-בונה מניות של עצמה ,והן נופחו ויצרו אשליה של הון
עצמי.
עוד ביקש לדעת שמאי אם חברה בשם "אורליאנס אינטרנציונאל קורפוריישן" ,הרשומה
בארצות הברית ,קיבלה מיליוני דולרים מבנק הפועלים–לוקסמבורג ,כנגד מניות של סולל-
בונה.
שמאי ביקש לדעת גם האם סולל-בונה העבירה חלק מפעילותה בחו"ל למרכז חדש
בשווייץ במטרה להעלים מס .שאלות אלה ואחרות נותרו בשלב זה ללא תשובות.
פרשה רדפה פרשה.
ח"כ רן כהן נפגש עם גזית ,וביקש ממנו הסברים על פרשות אחרות ,ביניהן חשד שארקיע
קיבלה זריקה כספית בצורת רכישת מניותיה באמצעות הזרמה של  11מיליון דולר על-ידי
חברה זרה ,שזהות בעליה אינה ידועה.
תגובת גזית על פי רישום שנערך ע"י ח"כ כהן הייתה:
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"פרשה זו אינה מעשה ידי .קודמי בבנק טיפול בנושא הזה במשך שנים רבות וכל פרשת
ארקיע מיוחסת להם .אין אני יודע דבר על חברת קש שהשקיעה כביכול בארקיע ורכשה
מניות במטרה לצמצם את הפסדי הבנק".
ח"כ רן כהן ביקש לדעת גם כיצד קרה שחברת העובדים עמדה לאבד את חברת הסנה.
יו"ר הנהלת בנק הפועלים הגיב על כך" :ייתכן מאוד שהיה כאן "פישול" לגבי מניות הסנה.
הנושא עדיין לא סגור ועוד יטופל".
אבל השערורייה הגדולה מכולן הייתה זו של גיל אלקטרוניקה ,שבה יפסיד כנראה בנק
הפועלים סכום של  51מיליון דולר טבין ותקילין.
פרשה זו אינה חמורה במיוחד בשל העובדה שבנק הפועלים הסתבך בה אחרי בנק
דיסקונט ,למרות שבנק זה הזהיר את בנק הפועלים מראש.
יורם גיל ,בעליה של חברת גיל אלקטרוניקה ,מצא את הדרך אל גזית אחרי שבנק דיסקונט
ניתק עימו מגע.
באמצעות תרגיל פיננסי הצליח יורם גיל להעביר  51מיליון דולר מקופתה של חברת
הביטוח "אריה" ,בסיוע הלוואה שקיבל מבנק הפועלים – לשווייץ.
תכניתו המקורית הייתה לרכוש את דנות ,אך המפקחת על הבנקים ונגיד בנק ישראל
הכשילו את העסקה.
"בסופו של דבר יצא גיל לחו"ל ולא חזר ,וחברתו גיל אלקטרוניקה עומדת על סף פירוק.
המפקחת על הבנקים ,גליה מאור ,אמרה לי בעניין זה כי למרות שהבנקים נוהגים להעביר
ביניהם מידע על לקוחות ,סביר שלעתים בנק ימעד וייכשל ,ולדבריה היה ידוע יורם גיל במשך
שנים כמי שעומד בהתחייבויותיו.
יו"ר הנהלת בנק הפועלים ,גיורא גזית ,דחה את הטענות כאילו פעל בנושא זה במסגרת
של יחסים אישיים עם יורם גיל .גרסתו ,כפי שנמסרה לח"כ רן כהן ודווחה לוועדה המנהלת
של חברת העובדים הייתה:
"יתכן שעשינו משגה אבל הוא נעשה בתום לב .הזהירו אותנו מבנק דיסקונט וגם
המשפטנים שלנו ,אבל החלטנו לבצע את ההלוואה .לא העלינו על דעתנו שהמצב יתגלגל
כך .בנק הפועלים לא יפסיד סכומי כסף גדולים .בנק דיסקונט הציע לנו כבר הצעת פשרה,
שעדיין לא קיבלנו אותה .לא היו לי כל קשרים אישיים עם יורם גיל ,ונהגתי כאן כבנקאי ,אני
מודה שלא עלה על דעתי שהוא יזייף מסמכים .מדוע לא פניתי למשטרה? אני בנקאי,
ובנקאים לא נוהגים להתלונן במשטרה על לקוחותיהם".
הפרסומים התכופים בכלי התקשורת ,ופעילותם של חברי הכנסת עוררו עצבנות רבה
בצמרת ההסתדרות.
מזכ"ל ההסתדרות ,ישראל קיסר ,אמר לי בעניין זה" :אני מודאג מאוד מדברים שונים
שמתרחשים בבנק הפועלים .לא העליתי על דעתי לאן יכולים להתגלגל דברים הקשורים
בעמדות כוח ובכסף ,בדעתי לטפל בנושא זה בחומרה רבה.
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הוריתי לבנק הפועלים לעשות הכול כדי למנוע הדלפות מכיוון כלשהו".
ואמנם ,בנק הפועלים הזדרז למנות ועדה לחקירת ההדלפות מהבנק בראשותו של משה
אולניק .הקמת הוועדה יכולה להיחשב כבדיחה בלתי מוצלחת.
שכן ,בתקופת השיא של ההדלפות נגד לוינסון לא הוקמה ועדה כזו ,ולא נבדק באופן יסודי
מי הדליף מסמכים סודיים של הבנק.
מזכ"ל ההסתדרות לשעבר ,ירוחם משל ,אמר לי כי הוא דרש בתוקף מהנהלת הבנק למנוע
את המשך ההדלפות אך לא נענו לו.
הוועדה בראשות אולניק החלה לבדוק דווקא דליפות המסמכים נגד ההנהלה הנוכחית של
הבנק.
אולניק אמר לי בעניין זה" :הדלפות מסוג זה הן דבר חמור ביותר ופוגעות באושיות הבנק".
גם דני רוזוליו ,מזכיר חברת העובדים ,גינה בחריפות את ההדלפות הללו .מפה לאוזן דובר
על כך שכביכול יש "מחתרת" הפועלת בבנק הפועלים מקרב נאמני לוינסון" .מחתרת" זו,
לדעת גזית וחבריו בהנהלת הבנק ,עושה הכול כדי לפגוע באלה שהביאו את לוינסון לידי
צעדו הטרגי.
לשם כך מזינים את התקשורת במידע ו"מפעילים" חברי כנסת מסיעות שונות .יו"ר סיעת
הליכוד בהסתדרות ,ח"כ יעקב שמאי ,הודיע שעל פי מידע המצוי בידו שכרה הנהלת הבנק
בלשים פרטיים ,כדי שיגלו את זהות המדליפים .דבריו של שמאי לא הוכחשו ברבים על ידי
הבנק.
בחלל האוויר נזרקו כמה שמות החשודים בהעברת המידע ,אך לגבי אף אחד מהם לא
נמצאו הוכחות ממשיות ,למרות שפוזרו פיתיונות.
היה ברור כי ידידיו של לוינסון אינם מתכוונים לעבור לסדר היום נוכח ההידרדרות הבלתי
פוסקת במצבו של הבנק.
לקראת מחצית שנת  5891היה העתיד מעורפל ,ובבנק הפועלים נמשך ביתר שאת
התהליך של מחיקת שמו של לוינסון ושיכתוב ההיסטוריה של הבנק מחדש.

פרק ארבעים ואחד

הכבוד
"חסל ותם הכול .אתה הן כל יכול ואולי כעוף החול שנית תפרוש
כנפיים?"

(אבי קורן" ,כי בא השמש" לזכרו של יעקב לוינסון)5
בראשית  ,5891כשנה לאחר מותו הטרגי של יעקב לוינסון ,דומה היה כי שום דבר מהותי
בעצם לא השתנה .יעקב לוינסון נותר דמות שנויה במחלוקת בקרב חוגים רחבים שלא הכירו
אותו מקרוב .הסיבה העיקרית לכך הייתה נעוצה בכך שאלו שרדפו אותו בערוב ימיו ידעו
היטב כי אם יזוכה יהפכו הם לנאשמים והם יעשו הכול כדי למנוע זיכוי פומבי שלו.
חנה זמר כתבה ב"דבר" תחת הכותרת "היו גברים ,חבריי" ,בין היתר" :הנפילה הזו,
מאיגרא רמה של להיות בתחומך שלך כמעט כל יכול לבירא עמיקתא של לא להיות מישהו,
מוכרחה להיות תחושה של ייאוש גדול ,של אין אונים מוחלט .לא נשאר לו נשק אחר
למלחמה .רק האקדח שכיוון לרקתו .זה היה אכן אקט מלחמתי ,אולי ניסיון להשיג בזעזוע
הבלתי נמנע ,את כל מה שלא הצליח להשיג בחייו ,ואינני חושבת שמותר לי להשלים עם
מחיר האימים הזה ששילם מבלי לעשות דבר ,אפילו אם נדרש לשלם מחיר ,הוא לא יהיה
איום כל כך .חברים יקרים ,בלי מירכאות ,אל תסתפקו בטיעון שפעלתם כפי שהייתם צריכים
לפעול ,היו גברים .תסכימו לבירור הגון וענייני ,למען שלוות הנפש של כולנו ,לבירור האם
אמנם הכול היה כשורה? אולי יש אנשים שיש להם חומר ,אולי אני יודעת מה לא היה
כשורה .אל תתחמקו מהבירור הזה .היו גברים .הקימו ועדת שניים ונביא בפניהם את
החומר ,אולי יש בו ממש ואולי לא .אבל נבדוק אותו .הן גם זאת אחריות ציבורית ,תנועתית,
אנושית"...
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חבריו הקרובים של יעקב לוינסון לא יכלו להרשות לעצמם להיענות לתביעתה הפומבית
של חנה זמר .תחילה הייתה מערכת הבחירות לכנסת סיבה להורדת פרופיל ,כדי לא להזיק
למפלגה .אחרי הבחירות לכנסת באה המבוכה בעקבות התוצאות ובעקבותיה הוקמה
ממשלת אחדות לאומית שנטרלה את יכולת הפעולה.
בראשית  ,5891כשנה אחרי מותו ,הוחלט על הקדמת הבחירות להסתדרות ונוצרה סיבה
נוספת לשתוק .שתיקה זו באה למרות שכמה מידידיו הקרובים נבחרו לתפקידים בכירים
במפלגה ובהסתדרות .ישראל קיסר אמר לי" :אחרי הבחירות להסתדרות בכוונתי לבצע
ראורגניזציה יסודית בחברת העובדים ובמועצות המנהלים של הגופים ההסתדרותיים,
ביניהם בנק הפועלים .אבל אני אצטרך להקפיא חלק מהמינויים עד שוועדת החקירה
הבודקת את נושא ויסות המניות תסיק מסקנות".
קיסר נאלץ אפוא ,בתוקף תפקידו החדש ,לראות את התמונה כולה ולהגביל את יכולת
הפעולה שלו.
ח"כ עוזי ברעם ,שנבחר לתפקיד מזכ"ל מפלגת העבודה אמר" :לא אניח ולא אשקוט עד
שיוסקו מסקנות אישיות".
לח"כ לשעבר ,הלל זיידל ,שפנה אליו בעניין זה ,כתב ברעם" :בעניין יעקב לוינסון ז"ל
אעשה כמיטב יכולתי לבל תימשך ההשמצה וההכפשה המביאות סבל כה רב לחבריו
ולמשפחתו".
בפועל ,ברעם לא הרעיש עולמות .כך ,למשל השלים עם הצבתו של דני רוזוליו באחד
המקומות הראשונים ברשימת המערך להסתדרות.
ההשמצה וההכפשה נמשכו.
ח"כ נאוה ארד ,ידידה קרובה של לוינסון ,אומרת כיום" :אנחנו ארץ קטנה ,ואני מאמינה
שבארץ כזאת קובע האדם הבודד .אני האמנתי באמונה שלמה שאם היו מי שיכלו להוציא
אותנו מהבוץ היו אלה מוסה חריף ויעקב .אני סבורה שחבריו האמיתיים של יעקב צריכים
לפעול לטיהור המחנה ,גם לשם כבודו ושמו של לוינסון וגם לשם כבודו ושמו של המחנה
כולו" .מה עשתה נאוה ארד כדי לממש משאלות אלה ,דבר זה לוט בערפל.
לעג הגורל הוא שדווקא שני חברי כנסת שלא נמנו עם חבריו הקרובים של לוינסון פועלים
בתנופה רבה לטיהור שמו.
ח"כ אהרון הראל נחלץ לפעולות הנצחה בבית ברל שהוא עומד בראשו ,והודיע שאינו חוזר
בו מן הדברים שהשמיע אחרי מותו של יעקב" .אנשים רצחו אותו ,ואינני סבור שאנחנו
צריכים להניח להם להמשיך בתפקידיהם .דמו זועק מהאדמה" .הראל מצא לו בן ברית
בדמותו של יו"ר סיעת המערך ,ח"כ רפי אדרי ,שיחסיו עם לוינסון היו מורכבים.
אדרי אומר היום" :חבל שעוזי ברעם לא מוביל את המחנה ,ואנחנו נאלצים לפעול בצורה
שונה .לא נשלים עם כך שבמפלגה שלנו יהיו אוספי תיקים".
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אדרי מצביע באהדה רבה על מזכירת נעמ"ת ,מאשה לובלסקי ,הפועלת עימו בתיאום ,יחד
עם יו"ר מועצת המנהלים של כור ,נפתלי בלומנטל ,ויו"ר מועצת המנהלים של בנק הפועלים,
אפרים ריינר.
יעקב לוינסון טען ערב מותו כי חסר מנהיג לתומכיו ומצב זה לא השתנה גם לאחר מותו.
גם ח"כ אברהם כץ עוז ,שנבחר בינתיים לסגן שר החקלאות ,שוב אינו משמיע בפומבי את
קולו בנושא זה ,אולי משום שהוא מבקש לשמור על שלום הבית בתק"ם בכל מחיר.
גם נחום פסה ,חבר הוועדה המרכזת של ההסתדרות ,אשר חייב בשעתו הקמת ועדת
חקירה לבירור פרשת התנהגותה של ההסתדרות בפרשה ,הספיק בינתיים להקפיא את
טיפולו בנושא.
אך האמת סופה לצוץ ולהתגלות.
העלילה הראשונה שהוזמה סופית קשורה בפרשת אמפל.
ועדת סיון-רוטמן ,שאמורה הייתה לדון בנושא העברת נכסי בנק הפועלים לאמפל ,לא דנה
כזכור בנושא זה ,ועל ידי כך יכול היה מזכיר חברת העובדים ,דני רוזוליו ,לטעון כי הטענות
כאילו הוברחו נכסי חברת העובדים לחו"ל בעת עליית הליכוד לשלטון לא היה להן בסיס.
לדבריו עסקה הוועדה רק בבדיקת תנועות כספיות שבוצעו על ידי לוינסון וברנשטיין.
זמן קצר לאחר התאבדותו של לוינסון ,ב 38-במרס  ,5894שיגר יו"ר הנהלת בנק
הפועלים ,גיורא גזית ,מכתב אל יו"ר מועצת המנהלים של אמפל ,אפריים ריינר ,והנהלת
החברה בארצות הברית שבו קבע" :כפי שידוע לכם ניהל בנק הפועלים חקירות פנימיות
ביחס לטענות על אי סדרים בעסקות בין אמפל לבנק הפועלים – במיוחד העברת כספים
מהבנק לאמפל .אני שמח להודיע לכם כי החקירות לא חשפו שום עדות שתצביע על טיפול
בלתי ראוי גם בבנק הפועלים וגם באמפל .תוצאות החקירות הללו נמסרו לבנק ישראל.
בנסיבות אלה ,אנו מאמינים בתוקף כי ככל שיכולנו לוודא מן העובדות שידועות עד עתה
לבנק – לרבות ממידע שנאסף בחקירה וידיעתנו את היחסים בין שתי חברותינו ,אין להסיק
שום מסקנה של התנהגות בלתי הולמת ביחס לעסקות אלה".
מכתב זה ,הידוע כ"מכתב גזית" ,עורר הדים רבים בעיתונות והתפרש למעשה כזיכוי
מוחלט של לוינסון מכל ההאשמות הכלולות ב"מסמך ארליך".
אך מיד התעוררה שורה של שאלות.
החמורה שבהן הייתה :אם אמנם הנושאים שהיו כלולים ב"מסמך ארליך" נבדקו לגופם.
והחקירה לא חשפה כל טיפול "בלתי ראוי" ,מדוע לא פורסם הדבר ברבים?
כאשר פניתי אחרי מותו של לוינסון ,אל עמוס ברגנר ,האיש שחיבר את המסמך ,בבקשה
להגיב ,סירב להיפגש עימי .כעבור זמן שיגר אלי מכתב שבו כתב בין היתר" :הנטייה
הטבעית אצל אדם אובייקטיבי היא לברר את האמת ,על ידי שקילת גרסאות שני הצדדים.
במקרה זה ,הואיל ואין באפשרותו של יעקב
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להתייחס לדברים ,נראה לי שהצגת עמדתי בנושאים שהיו שנויים במחלוקת בינינו אינה
יכולה לתרום באופן קונסטרוקטיבי"...
בחודש נובמבר  5894התעוררה הפרשה מחדש ,בעקבות פרסום שני דו"חות סותרים:
הדו"ח הראשון הוכן על ידי משרד המשפטנים פרנק האריס שרייבר וקפלמן ,אשר קבע כי
הטענות שהועלו נגד לוינסון היו עלילות שווא.
הדו"ח קבע את חפותו המוחלטת ,וכן שאמפל לא הייתה מעורבת בסחר לא תקין במניות,
וכי כל פעולה שביצע לוינסון הייתה בידיעת הבנק.
ועדה עצמאית מקרב חברי מועצת המנהלים של אמפל ,בראשותה של אוילין סומר ,סמכה
ידיה על דו"ח זה.
בנק הפועלים הזמין בדיקה אצל משרד עורכי דין אחר ,רוזמן קולן ,וזה הכין דו"ח שקבע כי
לוינסון וברנשטיין עסקו בקנית ומכירת מניות אמפל במשך שנתיים ויותר באמצעות חברות
שונות.
אבל התקשורת הישראלית העדיפה ליחס משקל דווקא לדו"ח הראשון ,אחרי שעשרים
חברי מועצת המנהלים של אמפל ,וביניהם אפריים ריינר ,סמכו את ידיהם עליו (ארבעת נציגי
הבנק עזבו את הישיבה באמצע) .לוינסון זכה אפוא לזיכוי פומבי נוסף.
צעד זה היה לצנינים בעיניו של גזית אשר טען" :דו"ח חוקרי חברת אמפל יש בו קביעת
עובדות בלתי נכונות ,הוא מגמתי ,במסקנות הללו אין בסיס למסקנה כי לוינסון נקי מביצוע
פעולות בלתי חוקיות ...כל הנושא נופח מעבר לפרופורציות ,חוץ מקביעה שאמפל בעצמה
נקייה מכל חשד .גם היועצים המשפטיים שלנו קבעו אותו דבר .כל הנקודות נחקרות עתה על
ידי משטרת ישראל והרשויות הממלכתיות בארצות הברית" ...
תגובתו של גזית עוררה זעם רב בקרב חוגים רחבים .נראה היה שהוא אינו מוכן להרפות
מלוינסון גם לאחר המוות.
מזכ"ל ההסתדרות ישראל קיסר הורה לו מיד לחדול מהתקפות על הדו"ח .אמר על כך
קיסר" :התגובה שלו מוזרה .במקום לברך על כך שלוינסון זכה לטיהור מסוים הוא משמיץ
את הנפטר".
דני רוזוליו ניסה להיות מאופק יותר מגזית ,בן בריתו הפוליטי ..." :הבודקים מטעם בנק
הפועלים ומטעם חברת אמפל בדקו כמה עניינים ,אבל בהחלט לא עסקו בלוינסון האיש .הם
בדקו בעיקר את התנהגות אמפל ,ואת השאלה האם עברה עבירות כלשהן על חוקי הבורסה
האמריקנית ,זה היה עיקר הבדיקה ,ולא עניין חפותו או אי חפותו של יעקב לוינסון ז"ל"...
התנהגותם של גזית ורוזוליו זכתה לתגובתו החריפה של דוד לוינסון ,אחיו של המנוח,
אשר כתב אל פרקליטו ,עו"ד פרופ' דוד ליבאי ,בין השאר" :אנו בתמימותנו כי רבה סברנו כי
מותו של יעקב ,אם לא יביא את הקץ של ההכפשה ,אזי לפחות יחליש את המסע שהתנהל
נגדו בחייו .מה שמעורר
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חלחלה היא האינטנסיביות של הדברים ,כמות האנרגיה שמשקיעים האנשים העומדים
מאחוריהם"...
עו"ד ליבאי לא איחר להגיב על תגובתו של גזית .הוא קרא לו לפרוש לאלתר מתפקידו
ואמר" :לדעתי הוא פועל מתוך נקמנות ,ומחדיר לבנק הפועלים מלחמות אחים ואווירה של
חיסול חשבונות .טוב יעשה אם ישחרר את בנק הפועלים מנוכחותו ,ואיש לא יצטער על כך".
לגופו של עניין קבע ליבאי" :דו"ח הוועדה האמריקאית ,שראשי אמפל סמכו ידיהם עליו,
קובע במפורש כי גזית והנהלת בנק הפועלים ידעו על שיטות העבודה של לוינסון בתחום
המניות והעברת כספים ,וכל מה שהוא עשה היה בידיעתם .הוא נקי מכל חטא".
החקירה המשטרתית התנהלה ,מאז התאבדותו של יעקב לוינסון ,בעצלתיים .אנשי
המחלקה לחקירות הונאה במטה הארצי טענו כי זו חקירה מסועפת ומסובכת ,ובגלל הסודיות
הבנקאית בשווייץ קשה להם לקבל מסמכים חיוניים.
זמן קצר לפני שמלאה שנה למותו של לוינסון ,חלו חילופי גברי בראשות המחלקה ,במקומו
של תת ניצב בנימין זיגל התמנה תת ניצב יורם גונן .נראה היה שההחלטה לבעוט את זיגל
כלפי מעלה לתפקיד אב בית דין משמעתי שני בדרגת ניצב לא הייתה מקרית .גורמים
מסוימים טענו כי שר המשטרה ,חיים בר לב ,שהיה בעבר מזכ"ל מפלגת העבודה ,מבקש
לסיים את הפרשה המעיקה הזאת ,ולהורידה מעל סדר היום .ניתן להסיק זאת גם מתשובתו
לשאילתא שהגיש לו ח"כ בנימין בן אליעזר שבה שאל בין היתר" :דו"ח החקירה של הוועדה
שמונתה על ידי חברת אמפל בראשית השנה בארצות הברית ,במטרה לחקור את ההאשמות
שפורסמו בעיתונות הישראלית נגד יעקב לוינסון ז"ל ,מזכה אותו למעשה מן המעשים שיוחסו
לו .הפרשה חזרה ועלתה גם ברדיו ,כאשר נציגי בנק הפועלים המשיכו להאשים את לוינסון
ונתלו בטענה שהעניין נמצא עדיין בחקירה המשטרתית .נוצר כאן מצב של עינוי דין של בני
משפחתו של לוינסון ז"ל ,שכבר סבלו דיים ומבקשים טיהור שמו של יעקב לוינסון ז"ל.
אבקש מכבוד השר להשיבנו:
א) באיזה שלב נמצאת החקירה המשטרתית עליה מדברים נציגי הבנק?
ב) מתי יפורסמו ויובאו ממצאיה לידיעת הציבור?
ג) האם זה לא יהיה מן הראוי והנכון ,למען כל הנוגעים בדבר ,ולטיהור האווירה הציבורית,
להקדים ולזרז ככל האפשר חקירה זו ,כדי שהצדק יצא לאור?"
תשובתו של בר לב הייתה:
א) חקירת המשטרה נמצאת בעיצומה ,ומכאן שאני מנוע מלמסור פרטים על מהלך
החקירה.
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ב) החקירה המשטרתית כרוכה בפענוח עסקות בנקאיות ופיננסיות סבוכות ,בארץ ובחו"ל,
ואין לצפות לסיומה בטווח הזמן הקצר.
ג) התשובה חיובית .הנחיתי את המשטרה לזרז את החקירה ככל הניתן .המשפחה אינה
נוטה להפנות אצבע מאשימה כלפי המשטרה ,אף כי לוינסון שלח יד בנפשו כמה שעות אחרי
ששודר בטלוויזיה דבר העברת החומר למשטרה.
נורית לוינסון אמרה על כך" :האחריות המלאה לאסון קשורה באלה שהעלילו עלילות ,גבבו
שקרים ועמלו על פרסומם ברבים .אלה שהזמינו את המשטרה להתערב בעניינים פנימיים
של הבנק ,ואלה שידעו שאדם רגיש מסוגו של יעקב אינו יכול לעמוד בהכפשת שמו ברבים,
הם שכיוונו את האקדח לרקתו".
בינתיים החלה מחלקת חקירות הונאה של המשטרה לחקור חשדות על עבירות מטבע
שהועלו נגד ההנהלה הנוכחית של הבנק .המשטרה נכנסה לתמונה בעקבות מידע שהגיע
ליועץ המשפטי של הממשלה ולגורמים אחרים.
מאין הגיע מידע זה ,שהכיל מסמכים מקוריים על עסקות שונות שהבנק ביצע בשנים
האחרונות בתקופת ניהולו של גזית?
יו"ר הנהלת הבנק ,גיורא גזית ,טען בשיחה עם ח"כ רן כהן" :אני חושד במשקיעים
אמריקניים של אמפל ,שיש להם אינטרסים להשמיץ וללכלך ,ועומדים מאחורי הפרסומים
האלה .אין לי טענות כלפי המשפחה .אני מבין שיש לה בעיה .אבל אני לא אסכים ולא אשלים
עם כך שיהיו אנשים בתוך הבנק שיוציאו חומר החוצה או ישתפו פעולה עם גורמים זרים,
המנסים לחבל בבנק ולהכפיש את שמי .אני מקדיש את כל המאמצים כדי לגלות את זהותם
של האנשים הללו .עד עכשיו לא הפעלתי בלשים פרטיים ,אבל כנראה שלא תהיה לי ברירה,
וכאשר אני אגלה את זהותם של משתפי הפעולה הללו אנקוט נגדם בצעדים חמורים ביותר.
לא אסכים לכך שמשקיעים זרים ,שיש להם אינטרסים מסחריים ברורים ,ואולי היו להם גם
שותפויות עם יעקב לוינסון ,יפעלו עתה כביכול בשם טיהור שמו ,כדי לחבל בבנק ולפגוע בי".
ח"כ רן כהן ,המצויד לדבריו בתיק מסמכים מחשידים נגד הנהלת הבנק ,ביקש מגזית
להשיב לו תשובות אחת לאחת ,על שורה של שאלות נוקבות ,הקשורות במעשים חריגים של
הבנק .גזית הבטיח לעשות זאת בכתב ,אך לא קיים את הבטחתו.
ב 4-במרץ  5891שיגר אליו ח"כ כהן את המכתב הבא" :עבר כבר למעלה מחודש מאז
נפגשנו בלשכתך ,ושוחחנו על החשדות שהעליתי במכתב אל מזכ"ל ההסתדרות המתייחסים
לבנק הפועלים .בסיום אותה פגישה הבטחת לי תשובה מפורטת בכתב על שאלותיי שתשלח
אלי תוך שבוע ימים .לצערי עדיין לא קיבלתי תשובה כזו .הודעתי למזכ"ל ההסתדרות ולחברי
התנועה וכן למזכיר חברת העובדים דני רוזוליו אודות הסיכום בינינו ,והתוצאה היא אכזבה".
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בטענה אחת אולי צדק ,גזית :מסמכים מסוימים הודלפו כדי לפגוע בו .אך הפגיעה לא
הייתה בעלת אופי אישי ומשפחתי ,אלא בעלת השלכות ציבוריות .לא כך נהגו בלוינסון.
כך למשל היה בעקבות הופעתו של גזית בפני ועדת החקירה הממלכתית ,החוקרת את
מפולת מניות הבנקים .גזית טען באוזני הוועדה ,בין היתר ,כי הוא מתקשה למצוא מסמכים
מתקופת לוינסון הנוגעים לויסות ,ולא שכח לציין כי בתקופת ממשלת הליכוד "לא היה עם מי
לדבר" (משום מה "שכח" כי בשנים  5848–5844הוא כיהן כחשב הכללי במשרד האוצר
והיה "עם מי לדבר") .דבריו של גזית נועדו לרמוז כי האשם הוא כמובן בלוינסון .ערב מותו
אמר לי לוינסון" :את כל מחדלי הבנק ידביקו אלי רטרואקטיבית ,כאשר בידי לא יהיו כלים
ומסמכים להבהיר את האמת לאמיתה .אילו הייתי נשאר בתפקידי בבנק לא הייתה מתרחשת
בכלל מפולת המניות .עתה גזית יטיל את הבוץ בי" (דבריו נאמרו אחרי שפורסם בכלי
התקשורת על תביעה נמרצת להקמת ועדת חקירה ממלכתית לחקירת מפולת מניות
הבנקים).
זמן מה לאחר הופעתו של גזית בוועדה העביר ח"כ מרדכי וירשובסקי ליו"ר הוועדה,
השופט משה בייסקי ,העתקי 'מסמכים' שמהם התברר כי בנק הפועלים הקים בשנים
האחרונות בשווייץ חברות קש ,שקיבלו מימון מסניפי הבנק בשווייץ ובלוקסמבורג ,על מנת
לרכוש מניות של בנק הפועלים בבורסה התל אביבית .על פעולה זו כתב ב 3-במאי העיתונאי
משה ליכטמן בעיתון "חדשות"" :על פי מידע שמסר ח"כ וירשובסקי התנהלה על ידי בכירי
בנק הפועלים ,כולל היו"ר גיורא גזית ,שיטה של הקמת חברות קש בשווייץ בשליטת בנק
הפועלים אשר עסקו בטיפוח והרצת מניות של בנק הפועלים וחברות אחרות .החוק הישראלי
והשווייצרי לא ידעו על הפעילות האמיתית של חברות הקש הללו ששמותיהן "ארניקה"" ,דייזי
בל"" ,ווטר פורד"" ,לפוס" ,ו"קסנדרה" – כולן רשומות בשווייץ ,מופעלות על ידי בנק הפועלים
בשווייץ ולוקסמבורג ולמעשה פועלות על פי הנחיות צמרת בנק הפועלים בישראל .שיטת
הפעולה ,כך נטען ,הייתה שימוש בכספי פת"ח שגויסו בחו"ל בדרך של רכישת מניות לפי
הוראות בנק הפועלים בארץ ,כאשר חברות הקש מקבלות אשראי מסניפי חו"ל של בנק
הפועלים בעיקר בשווייץ .בכספי האשראי הן רוכשות מניות ,משתתפות בהרצתן ,בעוד
הערבויות שנתנו חברות הקש היו המניות עצמן .במכתב ששיגר ח"כ וירשובסקי לוועדה טען
כי החברות לא דיווחו על הרווחים שנצטברו בשנת " .5892מדובר ברווחים בסדרי גודל
אדירים שצבר הבנק באמצעות חברות הבנק בלא להצהיר עליהם לפני שלטונות המס באיזה
שהוא מקום ולא לדווח עליהם לגורמים האחראים על מטבע החוץ ,תוך ניצול רווחים אלה
למטרות שונות בחו"ל .דיווחים אלה ,מעולם לא הועברו ארצה ולא דווחו לצרכי מס או לצרכים
אחרים בארץ".
העיתון ציטט את דבריו של דובר הבנק אשר טען כי "החומר שבידי ח"כ
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וירשובסקי כולל עובדות בלתי נכונות ,חצאי אמיתות והצגה מסולפת של דברים ,ומכאן שהוא
כולל מסקנות וקביעות חסרות שחר שהבנק דוחה בתוקף".
בחודשים האחרונים עשה יו"ר הוועדה המייעצת של בנק ישראל יו"ר ועדת הכספים ,ח"כ
אברהם שפירא ,מאמצים בלתי נלאים להפגיש אותי עם גזית ,שסירב להשיב על שאלותיי
מאז מותו של לוינסון.
שפירא ,כדרכו ,גילה בפרשה זו עמדה דו צדדית .בעת הדיון בכנסת על "יום הכיפורים של
הכלכלה הישראלית" קראו לעברו של שפירא חברי הכנסת של המערך" :היכן היה בנק
ישראל? היכן היה המפקח על הבנקים? היכן היית אתה ,יו"ר הועדה המייעצת של הבנק?"
שפירא" :ויסות המניות של הבנקים החל כבר לפני תריסר שנים ,הראשון לנקוט בו היה
בנק הפועלים .הבנקים האחרים הלכו אחריו".
כיום ,אחרי שהתברר כברו כבר כמה עובדות ,הוא מדבר בסגנון אחר ואומר" :הויסות של
לוינסון היה שונה מן הקצה .בזמנו לא יכול היה לקרות משבר כזה".
שפירא גייס ,כזכור את גזית כדי לסכם את הסדר מניות הבנקים בפגישה שנערכה באישון
לילה ,שנערכה בביתו של שר האוצר לשעבר ,יורם ארידור ,ושבה השתתף גם מנהל הבנק
הבינלאומי הראשון בינו צדיק .הסדר זה עורר ביקורת חריפה של ראשי הבנקים האחרים,
ביניהם ארנסט יפת מבל"ל ,ורפאל רקנאטי מדיסקונט .שפירא ניסה להצטדק בשעה שהוא
מבקש להמעיט ולגמד את אופי היחסים ההדוקים השוררים בינו לבין גזית" :הבנקאים
האחרים לא היו בארץ ,ולא יכולתי להזעיק אותם .עם ישראל צריך להודות לי .הצלתי את
המדינה מרבולוציה .אלמלא ההסדר היו אנשים יוצאים לרחובות ,הורסים ומחבלם בכל".
בדברו על גזית אמר שפירא" :אני לא חבר שלו .הוא היה מסוגל לבגוד בחברים כפי שעשה
לאליעזר שילוני ,שהוא חבר קרוב שלו .כאשר ארליך הדיח את שילוני מתפקיד נציב מס
ההכנסה הבטיח גזית לתת לו גיבוי ללכת בעקבותיו ,אך הוא לא עשה כן"( .יודעי דבר טוענים
שהיחסים בין שפירא וגזית התהדקו במיוחד מאז התיישב גזית ליד הברזים הפיננסיים של
בנק הפועלים .כיום יכול לטעון שפירא" :לוינסון אף פעם לא עזר לי ,אני רק עזרתי לו" ,אבל
המציאות הייתה אחרת).
שילוני עצמו אמר" :לוינסון היה מוכן ללכת למען חברים באש ובמים .גזית חושב בעיקר על
עצמו .הוא העדיף לנסוע לשווייץ באותה תקופה".
התפתחות אחרת הייתה בפרשת נסים בכר .אחרי שקיסר נבחר למזכ"ל הגיע בכר ארצה
וניסה להציע לו את שירותיו .בינתיים החלה התקשורת לטפל בבכר ולחשוף את השליחות
המוזרה שלו לחו"ל .קיסר נקט בדרך מחוכמת והציע לבכר לבחור באחד משני התפקידים:
יו"ר ועדת הביקורת או נציג חברת העובדים בג'נבה .בכר התלבט בין שתי האפשרויות הללו
אך קיסר נתן לו להבין
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כי הוא מעדיף שיפרוש מתפקידו בוועדת הביקורת .קיסר ,בדרך שקטה ,ניקה את השטח
מכמה מאנשי משל .בכר היה אחד הראשונים לסילוק ,לאחר שנדהם לשמוע עד כמה היו
הדוקים קשריו עם משל.
קיסר עשה צעד נוסף :הוא מינה ועדה ,בראשותו של חבר הוועדה המרכזת של
ההסתדרות ,נתן אלמוזלינו ,עליה הוטל לבחון את מערכת הביקורת ההסתדרותית ,ולהמליץ
המלצות אופרטיביות.
אלמוזלינו אמר לי בעניין זה" :בדעתנו לעשות מלאכה יסודית .אחד הנושאים שאנו נבדוק
תהיה השאלה אם בכל זאת אפשר למצוא דרך להכניס תחומים מסוימים של בנק הפועלים
לביקורת ההסתדרותית".
עד שיקבעו עובדות נוספות בשטח מעדיף מזכיר חברת העובדים שמבקר ההסתדרות לא
יטפל בחברות בנות הקשורות בבנק ,למרות שלפי תפיסתו של המבקר הוא רשאי בהחלט
לעשות כן .יתרה מזו :אחרי שהתברר למבקר ההסתדרות ,שלמה שטנגר ,כי חברת העובדים
הקימה חברה בשם י.ש ,העוסקת בגיוס כספים למטרות שונות ,ובפעילות עצמאית ,ביקש
מקיסר להורות לבדוק את פעילותה של החברה .מזכ"ל ההסתדרות נתן אור ירוק לכך.
הייתה לו סיבה טובה :זמן קצר קודם לכן הגיש לו יו"ר סיעת הליכוד בהסתדרות ,ח"כ יעקב
שמאי ,שאילתא שבה ביקש לדעת אם נכון המידע המצוי ברשותו שלפיו משתכר ניסים בכר
סכום של  1111דולר בשליחותו בחו"ל.
שמאי טען שאחת ממטרות הקמתה של החברה החדשה היא לאפשר תשלום משכורות
גדולות בחברת העובדים מעבר למקובל במשק הישראלי.
גרשון וילן ,ממלא מקומו של דני רוזוליו ,הגיב" :קשה לי להאמין כי משולמות משכורות
בסדר גודל כזה על ידי מוסד הסתדרותי .אם אמנם קיבל בכר סכום זה הוא קיבל הפרשים.
אנחנו התחלנו לשלם לו משכורת אחרי שהבנק הפסיק ,וכנראה שתקופה מסוימת לא קיבל
שכר בכלל" .כל העניינים הללו הם לזרא למזכ"ל ההסתדרות החדש.
בשיחות ממושכות בארבע עיניים שהיו לנו בחודשים האחרונים ,לפני ואחרי שנבחר
למזכ"ל ,אמר לי דברים רבים שלא לפרסום ,ואני מכבד את רצונו .באחד הימים הופיע אצלו
יו"ר מועצת המנהלים של בנק הפועלים ,אפרים ריינר ,ודיווח לו על פעולות קרן ההשקעות
המשותפת לחברת העובדים ולבנק .ריינר טען כי גזית ,אחרי תקופת המתנה קצרה ,כדי
לראות כיצד פועל קיסר ,החליט להוכיח לו את יכולתו .במסגרת זו אסף חומר הקשור בוועדה
שבה חבר גם קיסר.
בתגובה לכך אמר לי קיסר" :קיבלתי אמנם מידע בעניין זה .לא הייתי מעלה בדעתי שזו
שיטת העבודה בבנק הפועלים ,אצטרך לטפל בכך בבוא המועד".
"אתה מתכנן שינויים פרסונליים במועצת המנהלים ובהנהלת הבנק?" שאלתי.
קיסר" :אני חייב להמתין עד לסיום עבודתה של הוועדה לבדיקת מפולת
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המניות .אני חסיד השינויים השקטים ,ללא רעש וללא תרועות .בדעתי להקדיש תשומת לב
מיוחדת לחברת העובדים ,ולחדש את השיטה שהנהיג בשעתו יעקב לוינסון במחלקה
הכלכלית – על ידי מינוי רפרנטים בקונצרנים ההסתדרותיים ,על מנת להגביר את הפיקוח
ולשפר את רמת הדיווח".
שאלה" :מדוע לא נתת הוראות לתלות את תמונתו של יעקב לוינסון בבנק?"
קיסר" :ביקשתי ,ונאמר לי שהנהלת הבנק החליטה להסיר בינתיים את תמונות לוינסון וגם
את האחרות".
לקראת מלאת שנה למותו של לוינסון חלה התפתחות נוספת .מזכ"ל ההסתדרות לשעבר,
ירוחם משל ,החליט לחזור בו מסירובו להתנצל על דברים שאמר במשדר "מוקד" בטלוויזיה
ובראיונות בעיתונות ,שלפיהם אין הוא מאמין שלוינסון אמר לי דברים שפורסמו ב"ידיעות
אחרונות" למחרת ההתאבדות.
שופט בית משפט השלום בתל אביב אמנון הומינר אישר בעקבות הסדר שנחתם בין משל
לביני את נוסח ההתנצלות ,שבה הודיע משל שאינו מערער על אמינותי המקצועית ומעולם
לא טען כאילו הייתה לי אי פעם טובת הנאה כלשהי מלוינסון.
אחר שהתנצל אמר משל" :יעקב לוינסון היה חף מפשע בחייו ונשאר כך אחרי מותו ,כל עוד
לא הוכח ההיפך".
בעקבות ההתנצלות והפשרה בינינו ,שפורסמה בהבלטה בכלי התקשורת ,נפגשתי לשיחה
עם משל בנוכחות עמוס ערן .במהלך שיחה זו הפציר בי שלא לפרסם ספר זה ואמר בין
היתר" :כל הפרשה לא נותנת לי מנוח .אף על פי כן אני סבור שנהגתי כפי שהייתי צריך
לנהוג .אם המזכ"ל הנוכחי ישראל קיסר סבור אחרת בבקשה שיעשה צעדים .לא די במילים
שאמר באזכרה".
סמוך ליום השנה להתאבדות ,נערכה קבלת פנים בתל אביב לרגל מלאות עשר שנים לבנק
קונטיננטל .הושמעו ברכותיהם של כמה נכבדים ביניהם ראש הממשלה ,שמעון פרס ,שהפך
להיות יעד לחיזורו של גזית .וולטר האסלבך לא הזכיר בדברי ברכתו את האיש שבזכותו קם
הבנק המשותף ובזכותו נרקמה מערכת יחסים מיוחדת במינה בין משק העובדים הישראלי
לבין בנק האיגודים המקצועיים בגרמניה.
נורית לוינסון לא התאפקה ושיגרה אליו באמצעותי מכתב שבו שאלה אותו אם כך היה יאה
לנהוג כלפי יעקב לוינסון שהיה ידיד אישי שלו.
האסלבך התנצל והסביר" :בטיוטת הנאום הופיע שמו של יעקב אך רמזו לי למחקו ,על
מנת לא להרגיז את רוזוליו ואת גזית".
נורית לוינסון לא קיבלה הסבר זה והיא אומרת" :הוא לא הגרוע שבין כפויי הטובה .יש לי
כל כך הרבה דוגמאות שהיו בשנה שחלפה מאז מותו של יעקב ,המעידות על שכחה,
התרחקות ,העמדת פנים ,התחזות ומעל לכל  -צביעות .כל מה שיעקב כתב במכתב הפרידה
הולך ומתגשם ,לצערנו .אינני מאשימה את הידידים שנעלמו .כיצד אני יכולה לכעוס על
ידידים השותקים עתה .הם לא

416

אריה אבנרי

השמיעו קול בעודו בחיים מאחר ולא יכול היה להנהיגם ועכשיו לא בא מישהו אחר במקומו
ומצבם עדין יותר .יש ביניהם החוששים לקריירה הפוליטית שלהם ,יש החוששים לפרנסתם
לגבי אחרים מותו של יעקב סיים פרק בחייהם ,והם מבקשים לפתוח דף חדש".
שורה של צעדים שנקט הבנק כדי להביא לכאורה לפיוס הרגיזו את בני המשפחה .כך,
למשל ,החליטה ועדת ההנצחה של הבנק ,בראשות דבורה תומר ,לקרוא על שם יעקב לוינסון
בנין של הבנק ברחוב הירקון בתל אביב ,סמוך לאזור פעילותן של היצאניות.
כשנודע הדבר לנורית כתבה מכתב לדבורה תומר ,שבו נאמר בין השאר" :קריאת בנין
שאינו בעל חשיבות מרכזית בבנק על שם מי שתרם רבות למוסד זה נראית לי כעלבון יותר
מאשר כמחווה של כבוד".
המשפחה איימה להחרים את הטקס ,ואף להפגין .כאן התערב קיסר ושיחרר את הבנק מן
הצורך להנציח את לוינסון .שמו של לוינסון יונצח במדרשה חינוכית של חברת העובדים,
שתוקם בבית ברל ,ותעסוק בהדרכה בעלת אופי אידיאולוגי ומקצועי.
במקביל הולך ומוקם מרכז יעקב לוינסון לקידום מעמדה של ישראל בקהילת העסקים
הבינלאומית ,ליד המכון ליחסי ישראל והתפוצות שבמסגרת אוניברסיטת תל אביב.
באזכרה שנערה לזכרו של לוינסון בצוותא ,אמר קיסר בין היתר" :יש לפעמים שאתה ניצב
בפני בעיה כלכלית ,חברתית ותנועתית .אתה אומר לעצמך :אלך ואיוועץ ביעקב .אולם אתה
מיד תופס את עצמך ותופס את המציאות המרה שהוא איננו ולא תוכל להיוועץ בו ולשאול
בעצתו".
"תחושה זו היא המעידה יותר מכל שיעקב חסר למשפחתו ,חסר לנו ,חסר לתנועה
ובמיוחד בעת הזאת שאנו לפעמים חשים אובדי עצות ,נוכח הבעיות הנערמות עלינו גלים
גלים מכל הכיוונים .רק אנשים בעלי ראייה כוללת ויכולת אבחנה בין עיקר ותפל ,בעלי אמונה
באדם ויכולת ביצוע כיעקב ,יכולים למצוא מוצא מן המצב שבו אנו שרויים".
מזכיר מפלגת העבודה ,ח"כ עוזי ברעם ,שאל בטקס האזכרה ליד קיברו" :יום השנה אינו
רק יום חשבוננו עמך וגם לא חשבונך אתנו .זהו יום של חשבון עם עצמנו .כאשר קדרו
השמים עליך ,כאשר מצאת כל יום פחות טעם בעצם החיים ,היכן היו כל חבריך הרבים ,כל
אלה שהיו מזוהים עם הבניה וההתרחבות? היכן כל משק העובדים על כל מרכיביו שהבנאי
שלו איננו איתנו עוד"?
ראש הממשלה ,שמעון פרס ושרי המערך העדיפו להתעלם מטקס האזכרה בבית העלמין
בצרעה וכמוהם נהגו מנהיגי המפלגה שלא הופיעו בצוותא או בצרעה.
בשנה שחלפה מאז מותו הלכו והתבהרו דברים שהמחישו את אשר הוא טען במכתב
הפרידה שלו" :לא דבקה בכיסי אף אגורה ציבורית אחת".

רצח אופי
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הלכו והתבהרו עובדות חדשות ,בארץ ובחו"ל ,הנותנות תמונה שונה מן הקצה מאלה
שאנשי "הכנופיה" ציירו .באזכרה בצוותא אמר יורם רוזנפלד" :הוא היה עבד לחברת
העובדים .זו המילה היחידה המתארת כמעט בדיוק את היחס שבין התרומה שתרם לתמורה
שקיבל ...אוי לה לחברת עובדים ששכרו של מי שהיה לה עבד עולם הוא השכר שזכה לו
יעקב בסוף דרכו בימיו האחרונים...
את שנעשה אין להשיב ואת יעקב לא נחזיר לנו לחיים .את כבודו שנגזל בזדון ניתן לשקם,
חלקית .את הלקחים מן הפרשה ניתן להפיק .אוי לכולנו ,אם אחרי מה שקרה עולם ימשיך
כמנהגו ...היו רבים שאמרו כי הוא יצא מן העולם חף מפשע .כולנו בטוחים בזה ,אבל יעקב
היה אשם אשמה כבדה מנשוא .אשמתו הייתה הצטיינות יתרה ,במסירות עליונה ומעל לכל
חטאו הכבד היה בהצלחה שאין כדוגמתה .אשמות וחטאים כאלה הם בלתי נסבלים .הענק
תמיד אשם בעיני הגמדים .המצטיין ,הדייקן ,המסור ,אשם בעיני הבינוניים והרשלנים ,ומשום
כך הוא היה אשם .אבל גם כך ,את הכבוד אנחנו חייבים להחזיר לו"...
האם יש עוד מי שבכוחו לגרום לכך או שההיסטוריה תעשה משפט צדק ליעקב לוינסון? רק
אז ירד סופית המסך על הטרגדיה היוונית שהוא היה גיבורה הראשי.
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321
לוינסון גרשום (גרי) ,325 ,534 ,81 ,38
321 ,322 ,323
לוינסון דוד ,531 ,558 ,11 ,49 ,44 ,46
448 ,534 ,532 ,535
לוינסון (דבורה) דולי ,36 ,31 ,34 ,32 ,58
28 ,21 ,34
לוינסון דן 326 ,321 ,325 ,519 ,54
לוינסון יואב ,533 ,535 ,531 ,558 ,84 ,46
439 ,392 ,534 ,532
לוינסון (זארון) מרים 84 ,62
לוינסון נורית ,14 ,38 ,31 ,58 ,59 ,52 ,53
,513 ,515 ,511 ,88 ,89 ,84 ,84 ,99

,538 ,534 ,533 ,535 ,531 ,514 ,512
,326 ,322 ,323 ,325 ,321 ,338 ,523
,415 ,423 ,434 ,455 ,451 ,414 ,361
416 ,411
לוינסון נחמן 63 ,16
לוינסון עידו ,455 ,414 ,324 ,325 ,44 ,29
,41 ,28 ,29 ,24
לוינסון (ליטוין) שושנה
,12 ,11 ,48 ,44 ,41 ,44 ,42 ,43 ,45
535 ,531 ,558 ,514 ,61 ,18 ,14 ,14
לונדון ירון 381
לורנס שלמה 311
ליבאי דוד ,419 ,414 ,416 ,411 ,256 ,333
411 ,448
ליבוביץ יהושע 219 ,216 ,211
ליטוינובסקי 535 ,552
ליידנר גיל 285
ליכטמן משה 413
ליפקין דוד 334
ליפשיץ איתן 334
ליפשיץ עודד 213
לנדאו ישעיהו 219 ,214 ,216 ,211
לנדסמן יצחק 341
לניר ניבה 335
לנקין אליהו 89
לפקוביץ לורנס 214
לקט יחיאל 255
לשם גיורא 432
מ
מאיר אהרון 419 ,212 ,331
מאיר גולדה ,316 ,518 ,511 ,549 ,556
388 ,382 ,394 ,365 ,319 ,349
מאור גליה 444 ,241 ,244 ,228
מאירי יהושע 443
מדר אריאלה 425 ,331 ,335 ,356
מודעי יצחק 411
מורב לוי 439 ,412 ,213 ,334
מוריץ יצחק 264
מושביץ מרק 311 ,513
מזור אריה341 ,354 ,521 ,
מיכאלי מיכה 81
מילוא רוני 425 ,291 ,248
מינקביץ אריה 213 ,232
מלמד אברהם 392

מן רפאל 421
מנדלבאום משה 241
מנוסי דידי 432
מסר עודד 241 ,211 ,345 ,331
מרגולין יהושוע 41 ,44
מרגוליס הנריך 438 ,439 ,288 ,314
מרגלית הליאו 218 ,519
מרגלית דן 439 ,313 ,15
מר חיים עמוס 336
מרידור יעקב 89
מרסטן פיטר 334
משל ירוחם ,556 ,552 ,553 ,519 ,516
,366 ,364 ,349 ,339 ,331 ,319 ,314
,389 ,384 ,381 ,341 ,344 ,369 ,364
,215 ,249 ,223 ,231 ,256 ,213 ,215
,294 ,291 ,292 ,246 ,246 ,242 ,243
,411 ,289 ,484 ,281 ,282 ,285 ,299
,431 ,454 ,451 ,454 ,452 ,451 ,414
411 ,441 ,434 ,433
נ
נאמן יעקב 414 ,295
נאמן סם 451 ,214 ,216 ,211
נבון יצחק 438
נזר יהודה 516
ניצן יעקב 314
נכט דן 335
נמיר מרדכי 541 ,556 ,516
נפתלי פרץ 343
נצר שרגא 381
ס
סוזייב זלמן 311
סולר שמואל 382 ,545
סורוקה חנוך 551
סורוקה משה 556
בחרוב אהרון 289 ,311
סידון אפרים 234
סיון עמירם ,211 ,384 ,382 ,345 ,518
,291 ,294 ,292 ,241 ,262 ,231 ,255
438 ,433 ,411 ,284 ,296
סימונסון וולטר ,245 ,241 ,268 ,264 ,214
415 ,411 ,288

סלונים אורי 288
סלע אמנון 525 ,92 ,43 ,45
סנה משה 43
ספיר עמוד 316 ,548
ספיר פנחס ,546 ,541 ,534 ,551 ,51 ,8
,518 ,514 ,516 ,511 ,548 ,549 ,544
,332 ,358 ,354 ,353 ,355 ,316 ,561
,311 ,348 ,349 ,344 ,346 ,344 ,342
,361 ,318 ,319 ,316 ,311 ,314 ,315
,343 ,369 ,366 ,364 ,362 ,363 ,365
455 ,414 ,286 ,233 ,211 ,341
סרוג משה 211
ע
עופר אברהם ,348 ,341 ,364 ,334 ,515
452 ,394 ,392 ,393 ,395
עופר יהודה (יולי) 214 ,216 ,211
עופר מרדכי 334
עילם יצחק 352 ,534 ,519
עיני גיורא 382
עמיקם אליהו 89
עמית מאיר 384 ,396 ,345 ,314 ,334 ,352
עצמון מנחם 414
ערמון ריצ'רד 428 ,218 ,351
ערן עמוס ,459 ,288 ,262 ,218 ,221 ,384
411
פ
פולק ישראל 286 ,233 ,313 ,311 ,355
פוקס יצחק 524
פחטר יעקב 316 ,82
פטנקין דן 82
פילץ אברהם 266
פילץ אריה 311
פינקלשטיין לאה (לולה) ,34 ,34 ,32 -
,46 ,43 ,41 ,26 ,21 ,24 ,22 ,23 ,39
535 ,531 ,98 ,93 ,91 ,44 ,18
פיקמן יוסף 212
פיקרסקי איסר 516
פישמן אליעזר 266 ,215 ,242
פישמן עדה 45
פלג דב 212
פלג שרה 524

פלד הלל 243
פלד חיים 391
פלומין יחזקאל 221 ,381 ,382 ,336
פלוצקר סבר 391 ,319
פלוקסמן מאיר 349
פלק אבנר ד"ר 29 ,24
פסה נחום 449 ,431 ,412 ,293
פקר יוסף 311
פרויס טדי 253 ,334
פרי יצחק 31
פריבולסקי הלה 58
פריבולסקי נתן (נתק) 33 ,31 ,58
פרלמוטר יוסף 438 ,435 ,431 ,299 ,293
פרס שמעון ,394 ,392 ,319 ,343 ,549
,239 ,256 ,215 ,383 ,399 ,394 ,391
,241 ,221 ,224 ,222 ,223 ,225 ,221
,438 ,436 ,452 ,282 ,291 ,248 ,249
416 ,411 ,428 ,421
צ
צבי מרדכי 334
צבן יאיר 43
צדוק חיים 222 ,238 ,349 ,318
צור זאב 215
צור יעקב 243 ,251 ,254 ,255
צור מוקי ,259 ,254 ,318 ,94 ,96 ,93 ,95
223
צור מיכאל 362 ,363
צ'חנובר יוסף 425
ציזלינג אהרון 514 ,45
צלניק יאיר 515
צלניק יוסי 514 ,515 ,511
צלניק יצחק 514 ,512 ,511 ,88 ,89 ,38
צלניק משה (מוקי) 514 ,511 -
צלניק רחל 514 ,512 ,88 ,89
צמחי דן 96 ,43 ,61
צפריר משה 351 ,82
צרפתי אברהם 425
ק
קדמי יעקב 349
קהאן מוריס 265
קוטלר יאיר ,288 ,241 ,218 ,219 ,211
421 ,439 ,434

קוליץ דוד 455 ,219 ,216 ,211
קופמן חיים 268
קופצ'ובסקי משה 31 ,34
קורן אבי 446 ,284 ,396
קימרלינג אדם 216
קינן עמוס 434
קיסר ישראל ,251 ,254 ,255 ,385 ,345
,422 ,434 ,454 ,451 ,411 ,268 ,256
,448 ,444 ,444 ,442 ,445 ,428 ,421
416 ,411 ,414 ,412
קלדרון דוד 238 ,391 ,314 ,349 ,549
קלי מנחם 82
קמחי דוד 543
קפלן אליעזר 343 ,555
קרטר ויקטור 216
קריב אהד 99
קריב זאב 369 ,363
קרים רותי 66 ,21
קריסטל חנן 381
קרמרמן יוסף 232 ,311
קרני בלה 391 ,548
קרתי יחזקאל 443 ,445
ר
ראט ארי 331 ,99
רביב רעיה 19
רבין יצחק ,361 ,318 ,319 ,348 ,344 ,335
,394 ,391 ,394 ,392 ,393 ,349 ,342
436 ,452 ,248 ,241 ,384
רבינוביץ גאולה 365
,365 ,349 ,515 ,556
רבינוביץ יהושע
,369 ,364 ,366 ,361 ,364 ,362 ,363
,396 ,391 ,349 ,344 ,344 ,342 ,343
254 ,211 ,388 ,384
רובינזון ויליאם 546
רוזנבאום טיבור 516
רוזן שלמה 215
רוזוליו דני ,259 ,251 ,254 ,255 ,213 ,389
,299 ,296 ,246 ,444 ,242 ,243 ,265
,426 ,439 ,434 ,434 ,435 ,431 ,411
411 ,414 ,448 ,449 ,441
רוזנבאום טיבור 516
רוזנטל רוביק 398

רוזנפלד אליעזר 552 ,553
רוזנפלד יורם ,245 ,229 ,224 ,216 ,31
414 ,425 ,455 ,418 ,419 ,285 ,263
רוטלוי דוד 434 ,219
רוטמן שרגא ,341 ,341 ,369 ,518 ,519
,291 ,294 ,292 ,245 ,261 ,255 ,346
439 ,433 ,411 ,284 ,294 ,296
רוין יורם 341
רונגיל קלרה 516
רותם יהודה 265
רזיאל דוד 89
ריגר יוסף 213 ,215 ,242 ,333 ,335
ריינר אפרים ,364 ,339 ,354 ,352 ,515
,384 ,381 ,381 ,396 ,344 ,341 ,369
,234 ,232 ,235 ,231 ,258 ,255 ,216
,246 ,241 ,242 ,243 ,263 ,218 ,231
414 ,448 ,449 ,422 ,458 ,454 ,292
רייס אנשל 554
רייסר מיכה 434
רכט שלמה 243
רכטר צבי ,362 ,363 ,358 ,352 ,515 ,516
369 ,361 ,364
רם דן 354
רמון חיים 424 ,452 ,311
רמז דוד 343 ,518 ,516 ,38
רעיף שלמה 351 ,516 ,525
רענן נתן 434 ,412 ,253
רסקין עוזי 414
רף איתן 284 ,231 ,218 ,388
רפטור ברל 556
רפיח יוחנן 314
רקנטי דניאל 358
רקנטי רפאל 412 ,358
ש
שביט אברהם (בומה) 382 ,361
שגיא גדעון 382
שדה אמנון 524
שובינסקי יצחק 233 ,314 ,312
שוימר אל 334
שוייצר אברהם 311 ,511
שולקיס פניה 533 ,19 ,31
שולקיס שלמה 31
שומרון דן 533

שומרון מירי 533
שזר זלמן 556 ,45
שחל משה 436 ,255
שטיין שלמה 546
שטנגר שלמה ,386 ,528 ,525 ,556 ,552
414
שטרן אברהם (יאיר) 515 ,88 ,89 ,38
שיינמן דן 423 ,411
שילון דן 423 ,425 ,455 ,219 ,214 ,31
שילוני אליעזר 412 ,232
שינטל רבקה 541 ,528 ,524
שיף אלה 212
שירזלי דליה 282
שישינסקי איתן 86 ,81 ,82
שלה אהוד 519
שלו מיכאל 542
שלו משה 43
שליט משה ,525 ,521 ,538 ,539 ,556
526 ,521 ,523
שלם הרצל 392 ,529 ,524
שמאי יעקב ,414 ,244 ,268 ,264 ,264
414 ,441 ,442 ,445 ,434 ,451 ,454
שמואלי משה 516
שמיר יצחק 289 ,88
שמר שרה 422
שני אהרון 68
שנער תמר 521
שפון נחום 92
שפייזר אליהו 424 ,256 ,349 ,344
שפירא אברהם ,294 ,315 ,311 ,311 ,314
412 ,424 ,418 ,419 ,289 ,286
שפירא זאב 454
שפירא רחל 431
שפרינצק יוסף 554 ,555 ,551 ,516 ,38
שרון אריאל 342
שריג נחום 341
שריד יוסף 254 ,256 ,549
שרף זאב 311 ,511 ,556
שרת חיים 94
שרת משה 514
ת
תומר דבורה 416
תמיר שמואל 233

