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אם צריך אפוד קרמי 
בכל מקרה אסור לצה”ל להסכים שמיגון לגוף ימומן מתרומה
שני סעיפים בדו”ח מבקר המדינה על מערכת הביטחון, שפורסם
שלשום, זכו לתשומתַײלב רבה: הסיפור על כך שבצה”ל, אחרי שלוש שנים
של אינתיפאדה, עדיין חסרים אפודיַײמגן קרמיים העשויים להציל חיים
ַײבנסיבות מסּוימות, ומנגד האופן הלאַײמסודר והלאַײמבוקר של חלוקת תרו

מות מגופים ומאזרחים שונים ברחבי הצבא. יש קשר בין שני הסעיפים
האלה, לא רק משום שהם מעידים על בזבזנות ורשלנות בניהול צה”ל.

הקשר הזה מגיע, תתפלאו, אפילו לפרשת הטייסים הסרבנים.
בתחילת השנה התפרסם סיפור על משפחת נבו שתרמה עשרות אפודים
קרמיים לסיירת הצנחנים לאחר שבנה רועי נפצע במהלך שירותו ביחידה.
הסיפור הוצג מהצד האזרחי שלו: משפחה בעלת יוזמה, שהתגייסה בשל
אירוע טראומטי להגנה על חיי חיילים אחרים ועל בריאותם. אבל במה שנוגע
להתנהלות הצבא, היה בו כדי להעיד על מקור המחדלים שמבקר המדינה

מצביע עליהם, ובראשם המחסור בערכים ארגוניים ובעמידה עליהם.
תקציב צה”ל מסתכם בעשרות מיליארדי שקלים בשנה ומייצג חודש
עבודה של כל אזרח ישראלי. במסגרת התקציבית הזאת, מרגע שנקבעה,
הצבא אמור להחליט מה חשוב ולממן את הפיתוח, הרכישה וההצטיידות.
ַײיכול להיות שלא צריך אפוד קרמי לכל חייל — יש על כך דיון מקצועי לגי

טימי, שרק הצבא אמור להכריע בו. אבל אם צה”ל חושב שכל חייל בשטחים
צריך אפוד מגן מסוג מסּוים, הוא חייב לממן זאת מתקציבו. אם הוא חושב
ַײשאפוד כזה אינו נחוץ לחלק מהחיילים או אפילו לכולם, עליו לסרב להצ

טייד בהם. ובכל מקרה, אסור לו להסכים שמיגון לגוף ימומן מתרומה.
אבל צה”ל, כפי שמוכיחות הדוגמה הזו ורבות אחרות, אינו מקפיד על
האתוס שלו כגוף מקצועי המקבל החלטות וממלא אותן, אלא פועל כשנורר
ַײישראלי מצוי. לא פלא שיחידות יוצאות במפעלי התרמה עצמאיים של יהו

דים בחו”ל או של חברות בישראל. לא פלא שבמפעלים כאלה מנפנפים
בקשיים הכלכליים של חלק מהחיילים. לא פלא שמבקר המדינה מציג מצב
שבו מצד אחד לא הושלמה ההצטיידות באפודים קרמיים שעליהם הוחלט
בצבא (ומדובר בפריט שמחירו כַײ1,500 שקלים, כך שגם אלפי יחידות ממנו
הן חלק זעיר בתקציב), ומצד אחר אין שום בקרה על התרומות הפיראטיות

שמגייסות יחידות צבאיות.
הקשר הוא חדַײמשמעי: ארגון שאינו יוצר לעצמו קוד מקצועי, שאינו
מקפיד בקלה כבחמורה, שאינו מוותר אפילו על הטבות הנובעות מהוקרה
ציבורית, ואינו מחזיר, עם כל הכבוד וההערכה, אפודים קרמיים או כרטיסי
טיסה שנרכשו מתרומות, הוא בהכרח גם אותו ארגון שפריטי ציוד שהוא
עצמו הגדיר כחיוניים עדיין חסרים לו. וארגון כזה — וראשיו, הנושאים
באחריות לדמותו — גם משמיט את הקרקע מתחת לרגליו כשהוא בא לדון
ברותחין את אלה שחרגו לדעת מפקדיו מן הנורמות. מי שעוד לא סיפק
הגנה לחייליו ועוד לא למד לומר „לא” גם לאנשים בעלי כוונות טובות,

נשמע קצת פחות טוב כשהוא תוקף סרבנים על שימוש לרעה במדיהם. 

דמן אל פרי י דנ

טכניקה פסולה מעיקרה
כתבַײהאישום השני נגד דרעי היה צריך להימחק על הסף 
ַײבַײ1999 הוגש כתבַײאישום נגד אריה דרעי בעניינים המכונים „ציבו

ריים”, שהתרחשו קרוב לַײ10 שנים לפני כן. נכללה בו שורה של אשמות
בהפרת אמונים — עבירה בעייתית, שתחומיה אינם מוגדרים ומשפטנים
רבים סבורים שראוי למחקה מספר החוקים. לאחרונה, כעבור 4 שנים, ניתן
פסק הדין: דרעי הורשע באחת האשמות וזוכה מכל השאר. בית המשפט אף
תהה, בהתייחס לאשמות אלה, „אם הגשת כתב האישום ... היתה מוצדקת”.
דומה כי התשובה ברורה ביחס לכתבַײהאישום כולו. הגשתו היתה שימוש

לאַײנאות בהליכי משפט ולכן היה צריך למחוק אותו מלכתחילה.
החקירה הפלילית נגד דרעי נפתחה בַײ1990 ובתוך זמן לא רב החליטה
התביעה להפריד את העניינים ה„אישיים” מה„ציבוריים”. כתבַײהאישום
ה„אישי” הוגש בַײ1993, ודרעי נאלץ אז להתפטר מתפקיד שר הפנים.
המשפט נמשך זמן רב ורק כעבור 6 שנים, בַײ1999, ניתן פסק דין שהרשיע
את דרעי וגזר עליו מאסר. בעוד הערעור על פסק דין זה תלוי ועומד, הוגש

כתבַײהאישום ה„ציבורי” הנזכר לעיל. 
אפשר היה להבין את התביעה אילו הגישה כתבַײאישום אחד נגד דרעי
ַײבגין כל העבירות המיוחסות לו. אפשר היה להבין אותה אילו החליטה להס

תפק בכתבַײאישום על חלק מן העבירות. אבל הטכניקה שבחרה,
כתביַײאישום בזה אחר זה, בגין אירועים ומעשים אשר היו ידועים לה בכל
מועד רלבנטי, פסולה מעיקרה. בין השאר, מפני שההליך הפלילי עלול
להתארך עד אין קץ. במקרה של דרעי — ואם יוגש ערעור על פסק הדין
בתיק ה„ציבורי” — מדובר בַײ15 שנים ואולי אף יותר מכך. הליך כזה מנוגד
לכללי ההגינות הבסיסית, פוגע בכבוד האדם ומטיל כתם על מערכת

המשפט (ועל כך כבר התרעתי במאמר בעמוד זה בַײ1998). 
ַײכאן המקום להזכיר את פרשת העמדתו לדין של אהרן אבוַײחצירא ברא

שית שנות הַײ80. בהיותו שר, הוא הואשם בקבלת שוחד באחד מתפקידיו
הקודמים, ומשפטו, בדומה למשפט דרעי, עורר סנסציה וזכה לסיקור מלא
בתקשורת. בית המשפט החליט לזכותו, ובו ביום הגישה התביעה
כתבַײאישום חדש נגדו, באשמה חדשה. הפעם הסתיים המשפט בהרשעה,

שהביאה למעשה את הקץ לקריירה הפוליטית של אבוַײחצירא.
בשני המקרים אולי היה ניסיון של התביעה „לבטח” את עצמה מפני
פגיעה ביוקרתה כתוצאה מזיכוי לאחר הסערה התקשורתית (ובמקרה של
דרעי, ראוי להזכיר, החקירה נערכה תוך הדלפות בלתיַײפוסקות בדבר
ַײמעשים חמורים המיוחסים לו). כלומר, אולי היה ניסיון של התביעה להע

ניק לעצמה הזדמנות נוספת. 
ברור שאין שום הצדקה להתנהגות כזאת, וקשה להימנע מתחושה לא
נוחה של רדיפה חסרתַײריסון. כן קשה שלא להבחין במכנה משותף לדרעי
ולאבוַײחצירא: היותם בני העדה המרוקאית, שעמדו בראש מפלגות בעלות

אופי עדתי. 

י טנ דה לי הו י

אם נחזור לשלטון ישיר בשטחים 
רעיון פירוק הרשות ביוזמה פלשתינית עשוי להתממש במהרה ולסבך אותנו בצרות צרורות

ס כרמל עמו

שבחי העמימות והסחיטה

מה יקרה אם בוקר אחד יודיע יאסר ערפאת על פירוק
הרשות הפלשתינית? ישראל תעמוד אז בפני בעיה רצינית:
ַײהחזרת השלטון הישראלי הישיר על כל המערכות האזר

חיות בשטחים, המופעלות זה 9 שנים ע”י הפלשתינים. בַײ3
שנות האינתיפאדה הנוכחית נכנסו כוחות הביטחון לכל
ַײמקום בשטחים ללא הגבלה ויצאו משם עם תום משימו

תיהם. במקרה של פירוק הרשות הפלשתינית ייאלץ צה”ל
ַײלשהות שם למשך זמן בלתיַײמוגבל. ונוסף למשימות הבט
ַײחוניות הרגילות תוטל עליו אבטחת אנשי הממשל הישרא

לים שיהיו מופקדים על הפעלת מערכות החינוך, הסעד,
התחבורה, המים, החשמל והעיריות.

ַײהקושי המיידי שיעמוד אז בפני ישראל יהיה מציאת מי
ַײמון לפעילות האזרחית, שעלותה נאמדת לפחות בַײ10 מי
ַײליארד שקלים בשנה (ויש הנוקבים בסכומים גבוהים בהר

בה). על קיצוץ בהיקף דומה בתקציב השנה הבאה רוגשת
המדינה בחודשים האחרונים — מחאות, שביתות, איומים
בפירוק הקואליציה. מניין יבוא הכסף הנדרש? ההכנסות
ממסים בשטחים מאז קום הרשות הפלשתינית הן זעירות
וסביר להניח שהן יתאפסו תחת שלטון ישראל. ידידתנו
הגדולה, ארה”ב, לא תסכים להעניק לנו כסף בסדרַײגודל
כזה למטרה המנוגדת בתכלית למדיניותה המוצהרת. כל
ַײניסיון להסתייע במשתפיַײפעולה פלשתינים בתקווה שיט

לו את משימות הרשות נועד לכישלון חרוץ. במצב כזה יש
חשש רציני לקריסה מיידית של כל המערכות האזרחיות

בשטחים.
ַײשאלתי השבוע בכיר במנגנוני הביטחון של הרשות הפ

לשתינית מה דעתו על צעד שכזה והוא השיב לי כי לכאורה,
זהו צעד מתבקש וחיוני שיעמיד במבוכה רבה את ישראל.

אז מדועישראל, הוסיף אותו בכיר, היא השליטה האמיתית.
שרק תפיק מכך את היתרונות ותותיר לנו את העול הקשה
של הניהול בשטח? אבל האמת היא שַײ9 שנות שלטון עשו
את שלהן; הביורוקרטים והמפקדים הבכירים מקבלים שכר
נאה ביותר ולא בקלות יוותרו עליו. הרשות הפלשתינית
ַײהיא מקור ההכנסה היחיד של עשרות אלפי משפחות פלש

תיניות וכל שינוי יגרום לזעזוע כלכלי קשה בשטחים.
ובכל זאת, רעיון פירוק הרשות קונה לו מהלכים בקרב
יותר ויותר פלשתינים ברשות ומחוצה לה. חלקם סבורים כי
ַײחידוש הטרור באינתיפאדה השנייה היתה טעות קשה שפע

לה כבומרנג נגד העם הפלשתיני. הם אומרים עתה בפה
מלא כי צריך היה לנקוט שיטות אחרות, לא אלימות, שהיו
ַײמטות את הכף לכיוון הפלשתינים: שביתותַײשבת, שבי

תותַײרעב והפגנות המונים שקטות.
ַײבינתיים ישראל נהנית משני העולמות: שולטת בשט

חים אך נמנעת מעול המגע הישיר עם התושבים. אולם יום
אחד — שאולי יגיע מהר יותר מכפי שאנו משערים — רעיון
פירוק הרשות ביוזמה פלשתינית עשוי לקרום עור וגידים.
ַײלמשל, כתוצאה ממבצע צבאי ישראלי שיהיה כרוך בנפג
ַײעים רבים, סילוקו של ערפאת או השלמת גדר ההפרדה וני

תוקה המלא של הגדה מישראל. אם אכן רעיון זה יתממש,
יצטרפו מיליוני פיות פלשתינים רעבים לרשימת הנצרכים
ַײלסיוע ממשלתי. לא נוכל לומר להם אז "עניי עירך קוד

מים" או „זב”שכם!” זו תהיה בהחלט הבעיה שלנו.

מחרתיים, בראיון בערוץ 8, יספר נפתלי לביא, מי שהיה
דוברו של משה דיין במלחמת יום הכיפורים, כי דיין העלה
ַײביום השלישי למלחמה את האפשרות להפעיל את „האמצ

עי הכואב ביותר כדי לבלום” את המצרים. הוא יאושש בכך
ַײלפחות חלק ממה שכתב סיימור הרש בעניין זה בספרו „ברי

רת שמשון”, כבר לפני 12 שנים. לפי מה שפורסם שלשום
ואתמול מדברי לביא, דיין ביטא את הרהוריו ה„גרעיניים”
ַײבאוזני עוזריו. לפי הרש, השאלה עלתה לדיון בו ביום ב„מט

בח” של גולדה מאיר שכונס ב„בור”, ושם הוחלט „לחמש את
ַײכליַײהנשק הגרעיניים של ישראל ולטווח אותם על מטרו

תיהם”, לרבות „מפקדות צבאיות ליד קהיר ודמשק”. 
שניהם, הרש אז ולביא עכשיו, אומרים כי היה מי שרץ
„לספר לחבר'ה” באמריקה, ואפילו במחשבה תחילה (או
לצורכי „סחיטה גרעינית”, בניסוחו של הרש) — כדי להאיץ
ַײהפעלה של רכבת אווירית שתחדש את אמצעי הלוחמה הי

שראליים. והרכבת הזאת אכן החלה לפעול במלוא התנופה
בַײ13 באוקטובר.

ַײממרחק 30 שנה, מה שמרשים בתרחיש הזה הוא, בראש וב
ראשונה, עצם עמימותו. „בשנים הבאות”, כתב הרש, „לא העז
ַײשום איש מבין הנוכחים בפגישה — ובכלל זה היועצים והקצר

ניות — לדבר על כך בפומבי”. חומשו או לא חומשו „האמצעים
ַײהכואבים ביותר” (ויש אומרים שרק נחשפו לאור השמש ולעי

ני לווייני ריגול), העובדה המבורכת בעינה עומדת שמלחמת
ַײיום הכיפורים נותרה מלחמה קונבנציונלית. או כפי שכתב אב

נר כהן בספר „ישראל והפצצה”, במלחמה ההיא הוכח — בשורה
ַײהתחתונה — ש„ישראל היא מדינת נשק גרעיני זהירה ושקו

ַײלה”. הצירוף הזה, במלואו, ראוי להימנות עם ההישגים היש
ראליים בניַײהקיימא של אותה מערכה כבדה ועקובהַײמדם. אם
הלחץ החיצוני עלינו להתפרק מנכסים אסטרטגיים אינו כבד

מדי, לפחות בהווה, הנה אחת הסיבות החשובות לכך.
ַײההתרשמות הזאת מאותה עמימות אינה מנותקת מהמח

שבה שהולידה את העמימות הישראלית מלכתחילה. בשנות
הַײ50 החליט בןַײגוריון כי ישראל צריכה להחזיק בסתר
„נשק דראסטי, הרסני מאין כמותו” (כדברי נפתלי לביא),
לקראת אפשרות דראסטית, ומאז נטען לעומתו, שוב ושוב,
כי לנשק כזה לא יהיה שום שימוש מעשי, ולכן מוטב לוותר
עליו. והנה, מסתבר שגם בעניין זה ראה בןַײגוריון למרחוק,
שדווקא בחודשים האחרונים לחייו ובהיותו רחוק מההגה
הפיקה מדינת ישראל תועלת רבה מאחת ההחלטות המאוד

לאַײקונבנציונליות שלו.
ַײוראוי להזכיר בהקשר זה גם נקודתַײזכות — אחת מהבו

דדות — של ההנהגה הישראלית במלחמת יום הכיפורים.
לאחר שכשלה בצורה מחפירה בהתעלמות מכל הכתובות
ַײהברורות על הקיר, לאחר שלא מילאה את חובתה האלמנט

רית לקיים את דריכות הצבא במישור האופרטיבי ובמישור
הלוגיסטי, לאחר שנתפסה לקיבעון מחשבתי ולשאננות
הגובלת בהפקרות — לאחר כל הבזיונות הנוראים האלה
שעליהם שילמנו במחיר דמים כה גדול, וכן במחיר מדיני
וכלכלי כבד, עדיין היה בכוחה לבצע את התרגיל המבריק
של „הסחיטה הגרעינית”. חבל מאוד שהיינו זקוקים לו,
ַײואיש מהמעורבים בדבר לא יינקה מהאחריות לכך, אבל אי

לולא בוצע כפי שבוצע היה מצבנו גרוע בהרבה.
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הגיע לצילומים כמה שעות קודם
לכן.

גאיה קורן

ש

נמני בעד דידי
אנשי צוות התוכנית 'דידי לוקאלי'

לדורותיהם, המשודרת ברדיו האזורי,
הגיעו במוצאי ראשַײהשנה לחגוג 7

שנים לתוכנית הפופולרית. בין

שעומדים לפתוח חנות ספורט
באשדוד, חברו לצילום משותף

לחברת אופנה איטלקית ('קאפה'),
שאוהבת לצלם ספורטאים ולא סתם
דוגמנים. במהלך הצילומים הופתעו

הנוכחים לגלות, כי אבוקסיס לא
לובש שום דבר — אבל שום דבר —

ללא גיהוץ, והוא היחיד שרשאי
לגהץ את הבגדים שלו. איך שנגמרו

הצילומים עמד אבוקסיס בסטודיו
וגיהץ לעצמו את הבגדים, שאיתם

מדברים בשפה של הנוער בישראל.
אולי השפה הזאת לא מובנת לח”כ
בנלולו. אך מה שמעניין את הנוער

זה אופנה, מסיבות, סקס. ואת זה אנו
מעבירים להם”.

חיים שיבי
ש

מסע העסקים של 
רביבו ואבוקסיס

חיים רביבו,אף אחד לא הסביר ל
שעגיל מנצנץ באוזן זה פאסה? ועוד

יוסי אבוקסיס,בגילו? רביבו ו

סער ואיציק
מתאחדים

רגע כזה של סולידריות לא נרשם
גדעון סערמזה שנים בכנסת: 

(עבודה) ושורהדליה איציק (ליכוד), 
ארוכה של כל ראשי הסיעות בכנסת
חתמו על מכתב אחד. תמימות דעים

יורי(בל”ד) לג'מאל זחאלקה בין 
רשף חן(איחוד לאומי). בין שטרן 

(ש”ס). המסמךיאיר פרץ (שינוי) ל
אריההמאחד: מכתב למזכיר הכנסת, 

ובו הם מוחים שאישור הכניסההאן, 
עם רכב למתחם הכנסת והחניה

בחניון החדש — נשללה מהעוזרים
הפרלמנטרים במשכן. שלילת הזכות

מחייבת 120 עוזרים פרלמנטרים
לחפש חניה אחרת ולעבור בדיקות

ביטחוניות מחמירות בכניסה
הראשית בשער 'פלומבו'. השלילה

נעשתה אגב פתיחתו של חניון ענק
תתַײקרקעי בן 3 מפלסים בכנסת.

בכך מופלים עתה העוזרים
הפרלמנטרים לרעה לעומת יתר

עובדי הכנסת. ראשי הסיעות תובעים
דיון בהחזרת הזכות לכניסה ולחניה

לעוזרים הפרלמנטרים, וגם ואי
נקיטת כל צעד בעתיד כלפי
הכפופים להם ללא ידיעתם.

חיים שיבי

ש

בנלולו נגד 'לי קופר'
(ולהפך)

(ליכוד) לוהטדניאל בנלולו ח”כ 
מזעם. מונולוג: „התקשרו אלי אנשים

שראו חוברת אופנה של 'לי קופר'. מה
רואים שם? בחורה עם חזה חשוף. אתה

ממש רואה את החזה. רואה את הכל.

עם תנועות ידיים מתחת למכנסיים.
גבר לאשה. אשה לגבר. אשה לאשה.

מה שאתה רוצה. זה מזעזע פשוט”.
מבהיר בנלולו: „אני לא רוצה לתקן

עולם, אך כל אבא שרואה כזאת
חוברת, מזדעזע. אני מאמין שצעירים

אכן עושים את הדברים האלה, אך
להראות אותם? יש גבול”. בנלולו

טוען כי פנה למנכ”ל 'לי קופר'. הוא
לא קיבל תשובה. 

גידי גולדפינגר, מנכ”ל 'לי קופר',
ח”כ דניאל בנלולו מזועזע. ואתה?

גולדפינגר: „אנו לא חיים באירן. אנו

רגע נדיר בכנסת. איציק וסער

יום חמישי, ו' בתשרי תשס"ד 242.10.2003 שעות8   |   

(מדונה על המהפך בחייה)„אני מקנאה בכל מי שלא מקנא”שליפה

אנשים, אירועים, דיבורים עיניים
בארבע

כך חולפת תהילת עולם: חבצלת אינגבר (בתצלום),
שהנהיגה את התופרות במצפה רמון והפכה לכוכבת

טלוויזיה בסדרה 'הי דרומה', נותרה רק עם ההבטחות
היא היתה כוכבת של סידרת טלוויזיה פופולרית, 'היי דרומה'. היא הנהיגה

במשך שנתיים 40 תופרות במתפרה נידחת במצפה רמון. מאבקה ההרואי
עשה כותרות וזיכה אותה בתואר אשת השנה של 'ליידי גלובס'. יזמים

עמיר פרץ,הציעו לה שותפויות בעסקים שונים בת”א. יו”ר ההסתדרות, 
הציע לה עולם ומלואו — רק שתצטרף אליו. והיום? פחות משנה אחרי,

חזרה מת”א ולא מצאה עבודה במצפה רמון, לא בדימונהחבצלת אינגבר
ולא בסביבה. בלית ברירה החלה לעבוד כחדרנית במלון 'הוד' ביםַײהמלח.

כך חולפת תהילת עולם. חבצלת, על המהפך בחייה: „כל האנשים
המפורסמים שרצו את קירבתי אז — נעלמו. כל ההבטחות — נגוזו. נשארו

ויקי כנפו?רק קטעי עיתונים מצהיבים”. האם זה מה שיקרה בעוד שנה ל
צבי אלוש; תצלום: חיים הורנשטיין

חבל 
על הזמן
בסך הכל מזיזים לנו הלילה את

השעה, הגשם מביא אותה
בטיפטוף ונדמה שהקיץ כבר
הסתלק — וכולם עושים מזה

גלי רזעניין. לדוגמנית 
(בתצלום), שאוהבת לישון, יש

הלילה סיבה לשמוח: השעון חוזר
שעה אחורה וכך היא הרוויחה

שעה. רז, פעם נערת היופיַײעשרה
של ישראל, הצטלמה מאובזרת

בשעונים ('סופרייז'), שאפשר גם
להדביק על הגוף, כדי שלא

תחמיץ חס וחלילה את השעה.
ולכבוד המעבר לשעון חורף ערכה

חברת שעונים ('סווטש') משאל
בין ידועני ארצנו בשאלת הזמן.

ואלו מקצת הגיגיהם לסוגיה „מהו
„לזמןשרון אילון: הזמן עבורך?” 

אין משמעות, אלא למעשים
מאיה ישעיהו:הממלאים אותו”. 

„אם תשברו את השגרה, כל יום
במשהו קטן, תרגישו שניצלתם

רותםטוב יותר את הזמן”. 
„בשבועיים האחרוניםאבוהב: 

הדבר היחיד שמגיע בזמן זה
„זמן זהפנינה רוזנבלום: ההנקה”. 

„אתם מבזבזים ליארז טל: כסף”. 
„לדעתגיל ססובר: זמן אוויר”. 

לספר את הבדיחה הנכונה בזמן
הנכון. אחרת, חבל על הזמן”.

גאיה קורן וגילי סיווןַײכהן;
תצלום: אביגיל עוזי

אשת השנה עובדת כחדרנית

לא רק
ספורט.

רביבו
ואבוקסיס

אבי נמני1,500 החוגגים היה גם 
שאמר: „דידי הוא האדם הכי מוכשר

בתחומו, ואני שומע 90 אחוז
דידימהתוכניות שלו”. חתן השמחה, 

, היה קצת יותר ברור: „אניהררי
חושב שסוד ההצלחה הוא, שאנחנו

משדרים מדי יום שמחה אמיתית ולא
שמחה לאיד”. גם מי שמקשיב לַײ90

אחוז מהתוכנית לא בטוח שיחתום
על ההצהרה הזו.

מיקי נלקין


