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שוקו ׳ספלנדיד׳
למבינים בלבד!
משקה חלב עם שוקולד מריר מעולה





יש ׳מֶצב׳, תתעוררויש ׳מֶצב׳, תתעוררויש ׳מֶצב׳, תתעוררו

 זה שתמיד 
מערבב

כשיושבים יחד עם קפה טורקי
כל אחד מצטרף ל'מֶצב'





₪

במקרים מסויימים תידרש הפניה. התשלום הינו כהיטל בהתחייבות. במרכזים רפואיים בהם יש שירות דיאטנים/ות

לזימון תור חייגו - 507*
הטיפולים מתקיימים במרכזים הרפואיים של לאומית

הנחיות לתפריט בריא ומאוזן
תזונה נכונה טרום לידה ובתקופת ההזנה הטבעית
התמודדות עם מחלות שונות בעזרת אכילה נכונה

התמודדות עם משקל ירוד, בררנות אכילה ועוד

טיפול תזונתי עם דיאטנים/ות
רק ב-29 ₪ לרבעון
ללא תלות בכמות הטיפולים 

חדש ובלעדי ללקוחות לאומית!

אצלנו למחיר אין משקל!
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אוריאל צייטלין ויצחק לרר 

צילומים: קובי גדעון, דוברות הקרמלין

הישראלית  הצעירה  יששכר,  נעמה  הביתה":  חוזרים  "עכשיו 
שווא של  והורשעה באשמת  במוסקבה  התעופה  בנמל  שנעצרה 
בהברחת סמים, שוחררה ביום חמישי מבית הכלא במדינה, לאחר 
10 חודשי מאסר. זאת, לאחר שביום רביעי הנשיא ולדימיר פוטין 

חתם על בקשת החנינה שלה. 
נתניהו ורעייתו שרה נפגשו איתה בשדה התעופה במוסקבה עם 
הנערה הישראלית נעמה יששכר לאחר ששוחרה מהכלא הרוסי. 
עכשיו  אותך.  לראות  "מתרגשים  לנעמה:  אמר  הממשלה  ראש 
לו:  ואמרו  הממשלה  לראש  הודו  ואמה  נעמה  הביתה".  חוזרים 
"תודה רבה". לאחר שעלתה למטוס, הקברניט של אל על בירך 

אותה ואמר לה: "ברוכה הבאה הביתה". 
מוקדם יותר, שוחחה נעמה בטלפון מנמל התעופה במוסקבה 
עם אחותה ליעד ועם בת דודתה שי לאחר השחרור. נעמה אמרה 
לומר,  יודעת מה  אני אפילו לא  "אני מחכה לראות אתכן.  להן: 
הייתי בשוק. פשוט הוציאו אותי". עוד אמרה כי, "חיכיתי עשרה 

חודשים לרגע הזה, אני עם דמעות בעיניים". 
"מחכה  שחיינו.   וברכה  בבכי  פרצה  יפה  האם  ביתה  למראה 
לחבק אותה, תודה לריבון עולם", אמרה בהתרגשות יפה יששכר, 
בתה  שחרור  על  מהעיתונאים  שהתבשרה  ולאחר  שחרורה  טרם 
מהתקשורת  הגיע  בתה  שחרור  על  שהדיווח  כך  על  מהמאסר. 

הרוסית ולא אליה ישירות, אמרה האם: "אכזרי לא להגיד לי". 
ציניים  להיות  נפסיק  בואו  ישראל,  לעם  "תודה  הוסיפה:  עוד 
ונגיד איזה כיף שהיא מגיעה הביתה, איזה כיף שזה נגמר. שמחה 

גדולה".
קודם לכן נתניהו נועד עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, בקרמלין 
יששכר:  לנעמה  חנינה  להעניק  להחלטתו  והתייחס  במוסקבה, 
"אני רוצה להודות לך בשם כל עם ישראל על ההחלטה המהירה 
כולנו  את  שמרגש  דבר  זה  יששכר.  לנעמה  חנינה  לתת  שלך 

והתודה שלנו ניתנת מכל אזרחי ישראל, מכל הלב".  
עם  עסקה  הייתה  "לא  כי  השבוע  הצהיר  בכיר  ישראלי  גורם 
רוסיה" לשחרורה. לדבריו, "השחרור נעשה כמחווה של הנשיא 
פוטין לראש הממשלה בנימין נתניהו. המדינה פעלה בעניינה של 
נעמה לא רק בגלל הערבות ההדדית, שנכונה גם למקרים נוספים, 

ביחסים  לפגוע  הייתה  שיכולה  פרשה  לפתור  רצון  מתוך  אלא 
הרגישים בין ישראל לרוסיה, וכן לאור ההערכה שעמדת המדינה 

בעניין אחר פעלה לרעת נעמה". 
הנשיא הרוסי סיפר כי פגישתו בשבוע שעבר עם יפה יששכר, 
אמה של נעמה יששכר, סייעה בקבלת החלטתו לחון את הצעירה 
בזכות המפגש  הרבה  וזה  חנינה  לה  לתת  "החלטתי  הישראלית. 
עם אימא שלה", אמר הנשיא. "אבל צריך לזכור שגם מצאו אצלה 

סמים בתיק. אני מאחל כל טוב לה ולבני משפחתה".
החנינה  החלטת  מסמך  נחשף  השבוע  סוף  לקראת  כן,  כמו 
בסיס  "על  כי,  נכתב  בה  היום,  יותר  מוקדם  פוטין  חתם  עליה 
עקרונות האנושיות, החלטתי לחון את נעמה יששכר ילידת 1993 
חימקי  בעיר  משפט  בבית   2019 באוקטובר  ב-11  שהורשעה 
שבמחוז מוסקבה. אני משחרר אותה מריצוי המשך עונשה. הצו 
ייכנס לתוקף ביום חתימתו". נתניהו אמר אחרי ההחלטה כי הוא 
יששכר.  לנעמה  החנינה  מתן  על  פוטין  הנשיא  לידידי  "מודה 
ועל  המאה  עסקת  על  נשוחח  בה  מחר  לפגישתנו  מצפה  אני 

ההתפתחויות האחרונות באזור".
בתוך כך, גורם בכיר בליכוד אמר לאתר 'זמן ישראל' כי נתניהו 
צפוי להביא ארצה את המרגל הישראלי-אמריקני ג'ונתן פולארד 

עוד לפני הבחירות.
בטיסת  ששהתה  בעת  יששכר  נעצרה   2019 באפריל  כזכור, 
מעבר בשדה התעופה במוסקבה, כחלק מחזרתה מהודו לישראל. 
יותר  יששכר הודתה בהחזקת סם לשימוש עצמי, אם כי מאוחר 

בערעורה, כפרה בהודאה זו, וטענה שזו נבעה מחוסר הבנה של 
טענה  כן  כמו  שלה.  שאינו  בתיק  היה  שהתגלה  ושהסם  השפה, 

שייתכן שהודאתה זויפה. 
והואשמה בתחילה על החזקת סם,  לאחר שנעצרה במוסקבה 
שונה  האישום  סעיף  אך  מעצר,  וחודש  בקנס  הכרוכה  עבירה 
לאחר מכן להברחת סמים, עבירה חמורה שעונשה עד 10 שנות 
מאסר. במשך כחצי שנה הוחזקה בבית כלא המרוחק כ-80 ק"מ 
ממוסקבה. באוקטובר 2019 נידונה על ידי בית המשפט ברוסיה 

לשבע וחצי שנות מאסר. 
יששכר ערערה על גזר דינה, אך בדיון שנערך ב-19 בדצמבר 
השערה  פורסמה  התקשורת  באמצעי  ערעורה.  נדחה   2019
לשם  מיקוח  כקלף  בה  להשתמש  הרצון  הוא  החמור  שהעונש 
שיחרור האקר רוסי שכלוא בישראל, אך ההאקר הוסגר לארצות 

הברות והיא לא שוחררה.
לראש  פעמים  מספר  יששכר  משפחת  פנתה  מעצרה  בתקופת 
ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, וביקשה לסייע לשחרר את נעמה, 
אך לא התקבלה תגובה כלשהי. במשך הזמן שהיית בכלא פעל 
למענה הרב בערל לאזאר ומזכירו שייע דייטש ועמדו איתה ועם 
אמה בקשר רציף, האחרון ביקר אותה בבית הכלא פעמים רבות 

ודאג לה לאוכל כשר. 
ראובן  נשיא המדינה,  גזר הדין,  2019, לאחר מתן  באוקטובר 
רוסיה,  לנשיא  העבירו  נתניהו,  בנימין  הממשלה,  וראש  ריבלין, 
הפגנות  נערכו  במקביל  ליששכר.  חנינה  בקשת  פוטין,  ולדימיר 
תמיכה בנעמה יששכר בכיכר הבימה בתל אביב, ומול הקונסוליה 
בתקשורת  לראשונה  דווח  החודש  בתחילת  יורק.  בניו  הרוסית 
כי פוטין מתכנן להעניק ליששכר חנינה לקראת ביקורו  הרוסית 
בישראל בפורום השואה הבינלאומי )שתוכנן ללא קשר לפרשה(, 

ונטען אף שיששכר תגיע לישראל יחד עם פוטין.
בתמורה  כי  הישראלית  בתקשורת  דווח   2020 בינואר  ב-20 
לידי  להעביר  נתניהו  הממשלה  ראש  הסכים   - נעמה  לשחרור 
רוסיה את הבעלות על חצר אלכסנדר, אך כאמור העניין הוכחש. 
בעת ביקורו בישראל לצורך השתתפותו בפורום השואה העולמי 
החמישי, נפגש הנשיא פוטין עם אמה של נעמה, והצהיר לאחר 
מכן, כי "הכול יהיה טוב". יששכר ביקשה חנינה, השבוע אישרה 
ועדת החנינות במוסקבה את בקשתה ולאחר ימים אישר גם פוטין 

את בקשת החנינה.

מאפילה לאורה

למרות מנדלבליט: יזבק נפסלה

לאחר חודשים ארוכים בכלא הרוסי בעקבות גזר דין לא מידתי שהושת עליה, זכתה נעמה יששכר לקבל חנינה מנשיא רוסיה ולדימיר 
פוטין וחזרה ארצה במטוסו של ראש הממשלה בנימין נתניהו • הדמעות של האמא, ההתגייסות של הפעילים ומחיר השחרור

יזבק  ועדת הבחירות המרכזית התעלמו מחוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה אשר הכשיר את מועמדותה של ח"כ היבא  חברי 
והצביעו בעד פסילתה • נציגי המפלגות החרדיות בוועדה תמכו בפסילתה

נתניהו ליששכר: "מתרגשים לראות אותך. חוזרים הביתה"

אורלי גינבורג

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת קיבלה ברוב גדול את בקשת 
לפסול  יהודית,  ועוצמה  ביתנו  ישראל  כץ מהליכוד,  אופיר  ח"כ 
את חברת כנסת הקיצונית מבל"ד היבא יזבק מהתמודדות לכנסת. 
יוסטמן  אברהם  עו"ד  התורה  יהדות  נציגי  בהם  ועדה,  חברי   28
חברים   7 לעומת  הפסילה,  בעד  הצביעו  וובר,  אברהם  ועו"ד 
מטעם מר"צ והרשימה המשותפת שהצביעו נגדה. השופט הנדל 

נמנע בהצבעה.
קונטאר  סמיר  את  יזבק  כינתה  שפרסמה,  בפוסטים  כזכור, 
עם שחרורו ממאסר,  סולטאני  ראווי  את  בירכה  בתואר שאהיד, 
שריצה בגין עבירות ריגול אחרי הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי, 

והביעה געגוע לנאצר. 
הרשימה  פסילת  בנושא  העליון  המשפט  לבית  בערעור 
המשותפת מהתמודדות בבחירות לכנסת העשרים ושתיים, צויינו 
התבטאויותיה בפייסבוק משנת 2014. השופטים כתבו כי בהיעדר 
הסבר כלשהו דבריה יכולים "להתפרש כהבעת הזדהות ותמיכה 

מדינת  נגד  מזוין  במאבק  חלק  הנוטלים  שונים  בגורמים  מצדה 
הבחירות  לקראת  שוב  התמודדה  היא  טרור".  ובארגוני  ישראל 
לכנסת העשרים ושלוש ושובצה מטעם בל"ד ברשימה המשותפת 
במקום ה-8. מספר מפלגות עתרו לוועדת הבחירות המרכזית על 

פסילתה עקב אמירותיה. 
דעתו  חיווה  מנדלבליט,  אביחי  לממשלה,  המשפטי  היועץ 
אמירותיה  למרות  ה-23,  לכנסת  לרוץ  יזבק  לח"כ  לאפשר  שיש 
כי אין באמירותיה קריאה  השנויות במחלוקת, לאחר שהבהירה 
ועדת  החליטה   2020 בינואר  הכיבוש.  לסיום  אלא  לאלימות 
הבחירות המרכזית לפסול את מועמדותה לכנסת. לאחר הבקשה 
מנדלבליט,  אביחי  לממשלה,  המשפטי  היועץ  אותה,  לפסול 
יזבק הסברים באשר לדברים, כאשר לטענתו,  דרש מח"כ היבא 
ביחס  עמדתו  גיבוש  את  להשלים  שיוכל  בכדי  נדרשת  ההבהרה 
לח"כ  לאפשר  יש  כי  החליט  ולבסוף  בעניינה  הפסילה  לבקשות 
במחלוקת  השנויות  אמירותיה  למרות  לכנסת  לרוץ  יזבק  היבא 
לפסילה.  קריטית"  ראייתית  "מסה  נגדה  בראיות  שאין  כיוון 
בהמשך, עלתה השאלה ביהדות התורה האם לתומך בפסילתה או 
להתנגד, שכן חברי הכנסת מיהדות התורה בראשם גפני, מחזיקים 

הם  כאמור,  ולבסוף  הערבים  הכנסת  חברי  עם  אדוקים  בקשרים 
תמכו בפסילתה. בעבודה גשר מרצ הוחלט על חופש הצבעה עקב 
חילוקי דעות כאשר במרצ התנגדו לפסילתה ואילו בעבודה תמכו

ח"כ יזבק אמרה בדיון כי,  "אני יודעת שלא את כללי המשחק 
הדמוקרטי הם רוצים לאכוף, אלא את הוצאתי מהמשחק עצמו. 
צוותי "החפירות" של הימין הקיצוני השקיעו מאמצים רבים כדי 
2015, מדף  2013 ואחר משנת  למצוא שני פוסטים, אחד משנת 
ובדלנית.  בדיונית  ותדמית  נרטיב  ולבנות סביבם  הפייסבוק שלי 
ילדים,  של  ממותם  לה  אכפת  שלא  אישה  מפלצת,  של  תדמית 
ידי  על  שנוצרה  הזו  המפלצת  אבל  מפשע.  חפים  אזרחים  של 
הימין פשוט לא קיימת". לדבריה, "לא חשבתי לרגע כשפרסמתי 
מעשה  להלל  או  במישהו  לפגוע  האלה  הפוסטים  את  ושיתפתי 
נסיבות. הסברתי בתצהירי המפורט  והיו  קונטקסט  היה  כלשהו. 
הייתי  היום  אכן  מדוע  הסברתי  וגם  הדברים  של  הקשרם  את 
מתנסחת אחרת. אי אפשר להתעלם מההקשר של הדיון שמתקיים 
העוול  את  להסתיר  הקיצוני  הימין  אנשי  של  הנסיון  והוא  היום, 
האמיתי: שהוא הכיבוש, המצור ומדיניות הדיכוי המתמשכת של 

כל העם הפלסטיני", אך כאמור נפסלה.



יכין סנטר דרך רבין 17 פ"ת 
שעות פתיחה: 

א'-ה'  9:00-21:00
ו'  9:00-14:00  פתוח במוצ"ש 

טל: 03-9191570

קניון סירקין 
אלעזר פרידמן 9 קומה 1 

שעות פתיחה: 
א'-ה'  9:00-21:00

ו'  9:00-14:00  פתוח במוצ"ש 
טל: 03-7757199

רח' בן ציון גליס 57 סגולה פתח תקוה  
שעות פתיחה: א'-ה'  9:00-21:00

ו'  9:00-14:00  פתוח במוצ"ש 
 טל: 03-9316475

כתובתנו החדשה
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כן לסיפוח, לא למדינה פלסטינית
בהול  באופן  יצאתי  האחרון,  השבוע  בסוף 
לוושינגטון, זאת כאשר התברר, כי אחת התוכניות 
המסוכנות מצד אחד ומלאת הזדמנויות מצד שני 
תוכנית   - להתפרסם  עומדת  ההתיישבות  עבור 
המאה. אכן הנוכחות שלנו שם התבררה כקריטית 

כדי לבלום דברים מסויימים בתוכנית. 
ממש  קודש  בחרדת  מצפים  כולנו  אחד  מצד 
ביהודה  ובמרחבים  בישובים  הריבונות  להחלת 
מוסרית  שאין  ריבונות  החלת  והבקעה,  ושומרון 
ומצד  שנים.   לפני  לקרות  צריכה  והייתה  ממנה 
שלא  חמורות  סכנות  כמה  כוללת  התוכנית  שני 

ניתן להתעלם מהן. 
אמריקני  ממשל  מכיר  הראשונה  בפעם 
בריבונות ישראלית ביו"ש ובחוקיות ההתיישבות 
האמריקנית  למדיניות  חד  בניגוד  שם,  היהודית 

הקבועה מאז שחרור השטח בששת הימים. 
המשוחררת  וירושלים  הגולן  רמת  סיפוח 
רוחם  למורת  ז"ל,  ואשכול  בגין  ע"י  התבצע 
וכאן  האמריקני,  החוץ  ומשרד  הממשלים  של 
ישראל  לטובת  חדה  תפנית  נרשמת  לראשונה 
כשיש רוח גבית ולא רק רוח גבית, אלא שהממשל 
לוחץ  פארודי  כמעט  שנראה  באופן  האמריקאי 
כל  על  ריבונות  להחיל  ישראל  בממשלת  ודוחק 

הישובים.  
דונאלד  ארה"ב  נשיא  בפירוש  זאת  אמר 
במפורש  שאמר  פרידמן  השגריר  וכן  טראמפ, 
בקעת  לסיפוח  ישראל  על  מגבלה  שום  שאין 

הירדן וכל הישובים היהודיים ביו"ש, מיידית. 
להתכנס  מהממשלה  מצפים  אנחנו  לכן 
ולהחליט על החלת החוק במקומות הללו מיידית, 
עוד  עובדה,  לקבוע  כל  קודם  ראשון,  ביום  כבר 

תכנית  קבלת  לפני 
טראמפ. 

החלת  לאחר  גם 
החוק  - החלק החשוב 
שבתוכנית  והטוב 
נרפה  לא   - טראמפ 
ממאבק נחוש על מנת 
הדברים  את  לבלום 
הקיימים  השליליים 
אסור  שכן  בתכנית, 

עתידי,  ויתור  מונע  שסיפוח  לחשוב  להתפתות 
התנהלו   1981 בשנת  שסופח  הגולן  על  שכן 
שיחות למסירתו ע"י ממשלות רבין, נתניהו וברק, 
לנסיגה.  הבשילו  כמעט  פעמים  שכמה  שיחות 
משרד האוצר בזמנו החל כבר בתחשיבי פיצויים 

למגורשים. 
בתכנית  וכעת  השמאל,  של  התכניות  בכל 
ריבוניים  חלקים  על  ויתור  על  מדובר  טראמפ 
מירושלים, למרות שסופחה, ו"חילופי שטחים", 
כלומר מסירת שטחים מתוך הקו הירוק למדינה 
המזכירה  טראמפ  בתכנית  כולל  פלשתינית, 
חיבור  עם  בנגב  ענק  שטחי  מסירת  של  אפשרות 

לעזה. 
שסופחו  ריבוניים  בשטחים  שמדובר  העובדה 
אינה  הקדוש,  הירוק  הקו  בתוך  כולל  לישראל, 
מספקת שום ערובה לכך שממשלה לא תכנס את 

הכנסת ותעביר בשלוש קריאות שינויים במפה. 
הן  וחשובה  היסטורית  היא  הריבונות  הכרזת 
התודעתית  ברמה  הן  והמוסרית  הערכית  ברמה 
והן  התושבים,  של  החיים  איכות  ברמת  והן 
לוין  יריב  של  עם  משאל  חוק  החלת  של  ברמה 

הגולן  ברמת  החל 
חוק  יו"ש,  על  גם 
הפיכה  שמשמעותו 
עקירת  או  נסיגה  של 
בלתי  כמעט  ישובים 
אפשרית עקב דרישות 
גבוהות מאוד למשאל 
מיוחס.  ברוב  עם 
אסור  מידה,  ובאותה 
שהחלת  מצב  לקבל 
להכרה  להביא  בכדי  כפיתיון  תשמש  הריבונות 
על  הגבלות  ושומרון,  ביהודה  טרור  במדינת 
מבודדים"  "ישובים  ישובים  הפקרת  או  הבנייה 

כפי שהיה בישוב נצרים בגוש קטיף. 
צעד  להיות  צריך  חלקי  סיפוח  כל  מבחינתנו 
ראשון לסיפוח כולל. הסכמה למדינה 'פלשתינית' 
ולחיסול  לסופי,  החלקי  הסיפוח  את  הופכת 

שאיפתנו הלאומית.  
בניגוד לסיפוח היכול להיות מבוטל בן יום, כי 
הוא ענין פנים ישראלי, כך מדינה היא ישות בלתי 
פלשתינית,  מדינה  של  ובמקרה  לדורות,  הפיכה 
את  מוציאה  מדינה  הקמת  לדורות.  בכייה 
גורלה מידנו והופכת אותה לסוגיה  השליטה על 

בינלאומית, שאי אפשר שוב לבטלה. 
סופה  משמעותה  פלשתינית,  מדינה  הקמת 
של טענה ישראלית על לב ארץ ישראל, והעולם 
הדרמטי  "ההישג"  את  מידו  ישמיט  לא  לעולם 
הזה ולא ייתן לבטל את המדינה הזו בשום אופן, 
כפי שאפילו מדינה מזיקה כמו גרמניה לא בוטלה 
לאחר האסון הבינלאומי שחוללה שעלה בחיי 65 

מיליון איש.  

היכולת  על  הממשלה,  ראש  את  להעריך  יש 
להביא  בדורנו,   הגדולים  המדינאים  כאחד  שלו 
בהסכמת  ושומרון  ביהודה  הריבונות  החלת  את 
שום  אין  שני,  מצד  בעולם.  הגדולה  המעצמה 
כל  לקבל  שחייבים  שאומר  ישראל  במדינת  חוק 
פרט מתוכנית אמריקאית, אפשר לקבל את החלת 
הריבונות ולא את החלקים שאף ממשלה לאומית 

לא יכולה לקבל.
מדינה  להקמת  הדרקוניים  התנאים  למרות 
פלשתינית אסור לבנות רק על סירוב ערבי כמובן 
מאליו, ובכל מקרה בסופו של דבר האחריות היא 
על ראש הממשלה. הוא צריך להחיל את הריבונות 
את  ולמנוע  בתוקף  ולעמוד  הקרוב  בשבוע  כבר 
קודם.  הזכרתי  אותם  האדומים  הקווים  שלושת 
אבו  המחבל  של  בסרבנות  להשתמש  יכול  הוא 
יכול להשתמש בסיבות אחרות, אבל  הוא  מאזן, 
בסופו של דבר האחריות היא עליו להגיע למצב 
גם  הזה.  בדבר  אותו  לחזק  צריכים  ואנחנו  הזה 
לחזק ולחבק וגם לומר את הדברים בצורה ברורה 

שלא נקבל משהו אחר. 
המרכזי  שהמפתח  לדעת  צריך  הכל  ומעל 
למיליון  הגעה  הוא  לתמיד  ביו"ש  להישארותנו 
שקובעות  הן  המסות  אבל  חשוב  הכל  יהודים. 
ולכן המאמץ המרכזי של ההתיישבות מעל הכל 
צריך להיות הגדלת ההתיישבות, לתוכניות מתאר 
לקרקעות )מאחזים( לכבישים חדשים, ומעל הכל 
אמונים  גוש  שהביאה  הערכית  הציונית  לרוח 
כדי להביא את המסות ביתר שאת ובעוז ולהגיע 

למליון יהודים ביהודה ושומרון.
הכותב הוא ראש המועצה האזורית שומרון

צדק בנימין נתניהו כשהצהיר בוושינגטון ש"זו תכנית טובה 
הממשלה  ראש  נמנע  במקרה  לא  לשלום".  וטובה  לישראל 

מאמירה כי התכנית טובה גם לפלסטינים. היא לא. 
ספק רב אם דונלד טראמפ אכן מבין את הדינמיקות במזרח 
לקיר  הפלסטינים  את  דוחקת  השבוע  שהציג  והתכנית  תיכון 

ומעמידה אותם במצב שהוא מבחינתם בלתי אפשרי. 
הפלסטינית",  ב"רשות  לא  בנמצא,  פלסטיני  מנהיג  אין 
בדרך  טראמפ  שהציב  לתנאים  שיסכים  בחמא"ס,  וחומר  קל 

להקמת מדינה עצמאית בעוד ארבע שנים. 
על  מולדת,  לשטחי  השיבה  זכות  על  יוותר  לא  מהם  איש 
כתחליף  ולקבל  ישראל  בירת  כולה  בירושלים  לראות  נכונות 
אבו  ידי  על  נדחתה  ישנה, שכבר  )הצעה מצרית  דיס  אבו  את 
מאזן( ועל קבלת ריבונות על 70 אחוז משטחי יהודה, שומרון 

וחבל עזה. 
בראיית אבו מאזן, הוא וחבריו כבר ויתרו בהסכם אוסלו על 
טריטוריאלי  ויתור  המנדטורית.  פלסטין  משטחי  אחוזים   78
נוסף שמכווץ את שטחי המדינה העתידית, ולא מכפיל אותה 

כפי שטוען טראמפ, הוא אינו אופציה של ממש.
הלאה. הבה ונבחן את חלק מהתנאים שהעמיד טראמפ לאבו 
לאור  אפשרי  מהלך   – יהודית  כמדינה  בישראל  הכרה  מאזן: 
התקדים שיצר ערפאת בעניין; הפסקת ההסתה כולל במערכת 
בו;  לעמוד  יכול  מאזן  שאבו  מהלך   – הפלסטינית  החינוך 
זו  איסוף כלי הנשק מחמאס ושאר הארגונים ברצועת עזה – 
)וסביר שכך  אינה משימה ריאלית ואם ישראל תתעקש עליה 
יהא(, הרי שהמדינה העצמאית הפלסטינית תיוותר בגדר תכנית 
על הנייר. לכן, אין פלא שאבו מאזן מיד דחה את עסקת המאה, 
משום שאם להשתמש בציטוט מוכר ממחוזות אחרים "אין בה 

כלום ולא יהיה בה כלום" עבור הפלסטינים. 
מבחינתם, זו עסקה בין ישראל לארה"ב ולא פתרון סכסוך 
מסתיימות  לא  בכך  יריבים.  צדדים  בין  לפתור  שמקובל 
צרותיהם: הם יצטרכו להזיע על מנת לשכנע את העולם הערבי 

להתייצב בפומבי לצידם ולומר לארה"ב: לא. רוסיה אגב כבר 
עשתה זאת השבוע, מה שבהחלט מעודד את אבו מאזן.

מהלך ישראלי חד-צדדי ביהודה ושומרון – על רקע סירוב 
פלסטיני לחדש משא ומתן - הוא אופציה שיש לשקול בכובד 
נתניהו,  שהתנסח  כפי  גורלית  שעה  אינו  בוודאי  הוא  ראש. 
שהיה  )כפי  המדיניות  את  תכתיב  בשטח  שהמציאות  משום 

תמיד אצל ישראל מול הזירה הפלסטינית מאז 2009(. 
והביטחוניים  המדיניים  האינטרסים  את  משפר  המהלך  אם 
הרי שיש לבצעו ללא שיהוי, אך אם הוא מייצר יותר איומים 
די  סוף מעשה במחשבה תחילה.  ראוי להמתין.  מהזדמנויות, 
למשל בתרחיש שבו אבו מאזן וחמאס שבים לשתף פעולה נגד 

מה שהם מכנים הכיבוש. 
את ההתנהלות הפלסטינית יש לנתח בשני מימדים: בטווח 
הקצר, תהיה תסיסה בשטח שתתבטא במחאות, הפגנות וככל 
הנראה גם בהפרות-סדר ואולי גם בפיגועי טרור. עם כל אלה 
ישראל התמודדה בעבר ויכלה להם, גם במחיר כבד ששילמה. 
בטווח הארוך יותר, תחילת יישום התכנית תיבחן על-ידי אבו 

מאזן ואנשיו בהתאם לפגיעה באינטרס הלאומי הפלסטיני. 
טריטוריה,  הכולל  הפלסטיני  הלאומי  באינטרס  פגיעה  כל 
ריבונות, עצמאות, סטטוס בירושלים ועוד לא תהיה מקובלת 
בסוגיות  לפשרות  מוכן  שיהיה  ומנהיג  הפלסטיני,  הצד  על 
בוגד.  ייחשב  הושגו,  הלאומיות  שהשאיפות  מבלי  הליבה 
לפלסטינים ביהודה ושומרון יש היום הרבה יותר מה להפסיד 

מאשר לפני עשור וחצי. 
 – לבנות  שמינה  הממשלה  ראשי  בסיוע  השכיל  מאזן  אבו 
בהסכמה ישראלית – תשתית אזרחית ראויה למדינה עצמאית 
הוגן  מתווך  בסיוע  ומתן,  משא  ללא  זאת,  ולמרות  עתידית. 
טרם  עתידי,  מהסכם  מרוצים  לצאת  הצדדים  לשני  שיאפשר 

הגיעה זמנה של השעה הגורלית.
 הכותב הינו מרצה באוניברסיטת אריאל ומומחה לזירה הפלסטינית

אחרת"  "ליגה  מר  נתניהו,  בנימין  מר  ישראל,  ראש ממשלת  לו  עומד 
ארצות־הברית,  נשיא  למשמע  ובזחיחות  בחנפנות  ומהנהן  עצמו,  בעיני 
רבין  יצחק  נרצח  שבגינם  מדיניים  עקרונות  על  חוזר  טראמפ,  דונלד 

ב־1995.
עומד לו מחויך ראש ממשלת ישראל, ממנהלי העולם בעיני רוחו, ביום 
וביום שבו הועברו לבית  שבו משך את בקשת החסינות שביקש לעצמו 
המשפט בירושלים שלושה כתבי אישום חמורים נגדו, ומדבר ללא בושה 

על "יום היסטורי כמו מאי 1948".
ויודע  מעריציו,  בעיני  פוליטי  קוסם  ישראל,  ממשלת  ראש  לו  עומד 
היטב שבני גנץ עשה לו תרגיל והפך את הדינמיקה של המארב הפוליטי 

שהציב לו.
עקרונות  אוסף  אבל  אחד,  צד  במעמד  אמנם  תוכנית.  הציג  טראמפ 

שכדאי לישראל ולפלסטינים לחשוב עליה ברצינות. 
אפשר לקרוא לה "תוכנית המאה", או גזור־הדבק של חלקים וטלאים 
"תוכנית  או  אולמרט־אבו־מאזן,  והסכמות  שיחות  או  קלינטון,  ממתווה 
אלון" מיולי 1967, רק שבמקום החזרת רוב הגדה המערבית לירדן, יהודה 

ושומרון יהיו מדינה פלסטינית מצומצמת. 
הימין  יסכימו,  לא  הפלסטינים  כי  סיכוי  לזה  שאין  מיילל  השמאל 
אלילם  הציל  שבכך  מסבירה  נתניהו  נאמני  כת  לדורות,  סכנה  שזו  יקונן 
את המפעל הציוני וקבר את אוסלו. בסופו של דבר, כפי שאמר טראמפ, 
שבלאו הכי עסוק במשפט ההדחה נגדו ובג'ון בולטון שמעיק עליו יותר 

מנתניהו, אם התוכנית תצליח, זו תרומה חשובה. אם לא, החיים יימשכו.
טראמפ צודק. לא נשיאי ארצות־הברית מאז 1967 אשמים או אחראים 
למציאות שבה אנחנו קרובים למדינה דו־לאומית יותר מאשר למודל שתי 

המדינות.
הניסיון של נתניהו להחליף את שיח הבחירות המשפטי־פלילי־חסינות־
ייעלם  המדיני  השיח  אם  עליו.  להתהפך  עלול  מדיני  בשיח  אישי  גורל 
בראשית השבוע, נתניהו לא מרוויח כלום. אם ינסה לספח )בקעת הירדן 
או מעלה־אדומים(, ימצא עצמו בעימות עם טראמפ. אם הנושא המדיני 
ראש  טיפול של  קיבל  שגנץ  אחרי  מימין.  בעיה  לנתניהו  למרכזי,  ייהפך 

ממשלה, די ברור שמבחינת ארצות־הברית אין בעיה לעבוד איתו. 

אבו מאזן עם הגב לקיר תרומה חשובה
ד"ר גדי חיטמן אלון פנקס

יוסי דגן



מרכז התתי״ם
מיטב המותגים בשליש מחיר

בית שמש
נחל זוהר 3 • 02-6324277

א'-ה' 10:00-20:30
יום ו' 9:30-13:15

נתיבות
 ירושלים 15 • 08-9248023

א'-ה' 10:00-21:00
יום ו' 9:30-13:15

בני ברק
 ר"ע 80 ק"א • 03-5523340

א'-ה' 10:00-22:00
יום ו' 9:30-13:15

קרית ספר
 השל"ה 2 • 08-6177930

א'-ה' 12:00-23:00
יום ו' 9:30-13:15

מכנסיים  חולצות  עניבות  נעליים  הלבשה תחתונה  ועוד חליפות

ש זיכויים * אין החזרות
* ט.ל.ח. עד גמר המלאי * לא ניתן לממ

189
חליפות קלאסי גבר/נוער/ילד

ים
דפ

 מ
קוי

ני

₪

חליפות
פרימיום

חגורות
עור פרה

David Parker

עניבות
מיקרו

David Parker

מכנסיים
קלאסי/פרימיום

חולצות
70% כותנה

David Parker

חולצות
100% כותנה
David Parker

עניבות
מודפסות

David Parker

מכנסי
לייקרה

2 ב-2130 ב-239120

2 ב-260 ב-240 ב-70

2 ב-120

140

₪₪₪₪

₪ ₪₪₪

10:00-13:00 10:00-13:00 10:00-13:00 10:00-13:00

10-30 צעיפים

50 חגורות עור פרה

250 מעילים 70% צמר מידה 32-60 

חיסול

35 חגורות עור

חיסול
פריטי חורףפריטי חורף

100 2 ב-סריגים

50 3 ב-עניבות מיקרו

199 כל החליפות בחנות ב- 
גבר רגולר סלימפיט ונוער

120 2 ב-מכנסי גבר רגולר סלימפיט ונוער

לשבעה ימים בלבד
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