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‰ עו˘ים במפ‚˘ ˘ל ‡רבע עיניים עם „וב ˜ו„י‡˜ מ
‡„מו˙?  עלי  ביו˙ר  ‰‚„ול  ‰יב˘‰  טורף  מורעב, 

סיפורי ‰יל„ים מ‚י˘ים ˆרור עˆו˙: כמו "‰ר‡‰ 
מבט  "‰יי˘ר   / ‰‡פ˘ר"  ככל  ומר˘ים  ‚„ול 
וˆרח  "ˆע˜   / ‰בוס"  כ‡ן  מי  ˘י„ע  כ„י  ‰„וב,  לעיניו ˘ל 
ו‰˘לך חפˆים". ומ‰ י˜ר‰ ‡ז? כמובן, ‰„וב יב‰ל ע„ מוו˙, 

יכ˘כ˘ בזנב, יכרע וי‚י˘ חבי˙ ˘ל „ב˘.

תם עידן? מאז שהחלה המלחמה באוקראינה, פזורים אבני חצץ 
ואף סלעים על מסלול היחסים בין רוסיה וישראל • האינטרסים 
ההדדיים – רבים. ישראל זקוקה להעלמת עין רוסית מפעילותה 

בסוריה, הרוסים די מרוצים מהמתקפות על יעדים איראניים בסוריה 
(ע"פ פרסומים זרים). איראן היא בעלת ברית חשובה של רוסיה, 

ובו זמנית גם מתחרה מרכזית שלה • ישראל הרשמית ניסתה עד 
לאחרונה ללכת 'בין הטיפות', אבל ב'עידן לפיד', החובבן והיהיר, 

הכל השתנה ולא לטובה • המשבר הנוכחי מתנהל סביב פעילות 
הסוכנות היהודית ברוסיה, אבל כולם מבינים שזה רק סעיף אחד 

במערכה הכוללת. רוסיה עלולה לפגוע בארגונים יהודיים נוספים, 
ומעל הכל מרחף החשש לגורל היהודים ברוסיה. האם פוטין 

ירחיק לכת וימנע יציאת יהודים לישראל? 

מערכת יחסים 
סבוכה ומורכבת. 

חיילי הצבא הרוסי 
במצעד ב'כיכר 

האדומה' במוסקבה, 
ברקע הקרמלין
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סיפורי  ˜ור‡  ל‡  ˘„וב  ‰ו‡  ‰פעוט  ‰עניין 
"כך  מז'‡נר  ספר־‡ינסטנט  מ˘נן  ל‡  ו‚ם  יל„ים, 
˙‰פנט „וב בע˘ר‰ ˆע„ים ˜לים". על כן ‰ו‡ ל‡ 
מ˙ר˘ם מ‰ט˜טי˜ו˙ ‰נ"ל, וממ˘יך ח„ור מטר‰ 

לסעו„‰ ‰יומי˙ ‰‡נו˘י˙.
‡ם  על  מורעב  ב„וב  פ‚˘˙  ז‡˙  בכל  ו‡ם 
ממליˆים  ˘ם  ˘‰יו  ‡„ם  בני  ‡ז?  מ‰  ‰„רך, 
ל‰י˘‡ר ר‚ועים, ל‡ ל‰יכנס לפני˜‰, ל˘מור על 

˜ור רוח; ו‡ז לס‚˙ מ‰מ˜ום ל‡ט וב˘˜ט.
ומ‰ ˜ור‰ כ˘מ„ובר ב˙ייר טירון? ‰ו‡ מנפח 
‡˙ ‰חז‰ כ„י ל‡יים על ‰„וב, מביט לו בעיניים 
‰ו‡  סימולטני˙  בוס.  לבי‚  ומ˙חפ˘  ב‰˙רס‰, 
‚רוע,  ו‰כי  ˆורח  מ‡יים,  ‡יומ‰,  בפני˜‰  מ‚יב 
מ‡ב„ ‡˙ ˘י˜ול ‰„ע˙ ˘מעולם ל‡ ‰י‰ לו, ול‡ 

יו„ע ל‰ס˙ל˜ ב˘˜ט מ‰זיר‰.
כך ב„יו˜ מחריב י‡יר לפי„, ר‡˘ ‰ממ˘ל‰, 
במ˘ך  רוסי‰  מול  ˘נטוו  ‰ע„ינים  ‰יחסים   ˙‡

˘נים ‡רוכו˙, ומ˙‚ר‰ ב„וב ‰רוסי ‰פˆוע.

רוסיה ואיראן; 
ידידות ומתחרות

במ˘ך ˘לו˘ים ˘נ‰ ˘ררו בין רוסי‰ וי˘ר‡ל 
(למניינם)   2015 ב־  חיוביים.  ויחסים  ‰„„יו˙ 
‰חליט‰ רוסי‰ על ˆע„ ‡סטרט‚י: כניס‰ למזרח 
טחים מ‡ו˜ר‡ינ‰  כב˘‰̆  ‰˙יכון. ‰י‰ ז‰ ‡חרי̆ 
‰חליט‰  ‰כל,  למרו˙  ˜˘ו˙.  סנ˜ˆיו˙  וספ‚‰ 

ל‰˙ערב במלחמ˙ ‰‡זרחים בסורי‰.
מעˆמ‰  ‰יו˙‰   ˙‡ לבסס  ˘ו‡פ˙  רוסי‰ 
 ˙‡ ˜יבלנו  כך  ‰˙יכון.  ‰ים  מזרח  על  ול˘לוט 
‰ˆב‡ ‰רוסי בסמוך ל‚בול ‰ˆפוני ˘ל ‰מ„ינ‰. 
י˘ר‡ל פועל˙ נ‚„ ‡יר‡ן במ„ינו˙ ‰ללו, במס‚ר˙ 
ובל־ (‰מערכ‰ ˘בין ‰מלחמו˙ בסורי‰  ‰מב"מ 

בנון). ב˙י‡ום מל‡ עם רוסי‰. בין ˘˙י ‰מ„ינו˙ 
מ˙˜יימים ‰ס„רים, ‰בנו˙ ו˘י˙ופי פעול‰, כולל 
‰‚בו‰ו˙  לרמו˙  ע„  מו„יעיניים,  מי„ע  ˘י˙ופי 
‰‚י־ לחילופי  סימולטני˙  עכ˘יו,  ‡פילו  ביו˙ר. 

נויים ו‰‡יומים, מ˙˜יים „י‡לו‚ רˆיף בין י˘ר‡ל 
לרוסי‰.

"במ‰לך כל ‰˘נים ניס˙‰ רוסי‰ לרˆו˙ ‡˙ 
‡פרים  פרופ'  ‰˘בוע"  ל"י˙„  ‡ומר  י˘ר‡ל", 
ענבר, נ˘י‡ מכון ירו˘לים ל‡סטרט‚י‰ וביטחון. 
‰מערבי˙  ‰מ„ינ‰  ‰י‡  י˘ר‡ל  לעכ˘יו,  "נכון 
ובין  בינ‰  טיסו˙  מ˙˜יימו˙  ˘ע„יין  ‰יחי„‰ 

רוסי‰".
נכניס למ˘וו‡‰  מ‰ מניע ‡˙ ‰רוסים? כע˙ 
˘ל  ח˘וב‰  ברי˙  בעל˙  ‰י‡  ‡יר‡ן  ‡יר‡ן.   ˙‡

˘ל‰,  מרכזי˙  מ˙חר‰  ‰י‡  זמני˙  ובו  רוסי‰, 
˜ו„ם כל, ‰‡מביˆיו˙ ‰‚י‡ו־פוליטיו˙ ˘ל ‡יר‡ן 
מ‡יימו˙ על ‡ינטרסים רוסיים. ‡בל מו˜„ ‰חיכוך 
בעבר  בסורי‰.  ‰˘ליט‰  על  בעי˜ר  ‰ו‡  ‰עי˜רי 
ב‡ופוזיˆי‰  ‰רוסי  למ‡ב˜  פרטנר  ‡יר‡ן  ‰יי˙‰ 
נ‚„ מ˘טר ‡ס„. ל‡חר ˘רוס˜ו ‰‡ר‚ונים ‰ללו, 
בסיוע טור˜י, ‰˙פנו רוסי‰ ו‡יר‡ן ל‰˙‚ו˘˘ על 
‰ירו˘‰, כל ‡ח˙ מ‰ן ˘ו‡פ˙ ל˘ליט‰ מסיבי˙ 

יו˙ר בסורי‰.
על  ‰י˘ר‡ליו˙  מ‰˙˜יפו˙  מרוˆ‰  רוסי‰ 
זרים).  מ˜ורו˙  פי  (על  בסורי‰  ‡יר‡נים  יע„ים 
ו‡יך ל‡? מי˘‰ו עו˘‰ ל‰ ‡˙ ‰עבו„‰ ומחלי˘ 
כל  חרף  לכן,  במ„ינ‰.  ‡יר‡ן  ˘ל  ˘ליט˙‰   ˙‡
˘ובר  נ˘˜  מספ˜˙  ל‡  ‰י‡  רוסי‰,  על  ‰טענו˙ 

˘וויון ל‡זור.

אבני חצץ, לעיתים סלעים
‰חל‰ ‰מלחמ‰ ב‡ו˜ר‡ינ‰,  ˙ם עי„ן? מ‡ז̆ 
פזורים ‡בני חˆı ו‡ף סלעים על מסלול ‰יחסים 
וי˘ר‡ל. ‰נ‰ חל˜ מכרוני˜˙ ‰יחסים  רוסי‰  בין 
‰מ„ר„ר˙; ˘ר ‰חוı לברוב עורר סער‰ כ˘‰˙־
‰יו ˘ור˘ים  ו‡מר ˘ל‰יטלר  בט‡ ב‡נטי˘מיו˙ 
י‰ו„יים. ול‡ ‰יי˙‰ זו פליט˙ פ‰, כי ברוסי‰ ‡ין 
חי‰ כזו, פליט˙ פ‰. ‰כל מכוון מלמעל‰, מ„וי˜ 

וממו˜„ מטר‰.
ל לברוב ל‡ ‰יי˙‰ יוˆ‡˙ „ופן,  ‰‰˙בט‡ו˙̆ 
ל ‡יומים, ‰˙ב־ ר˘ר˙ ‡רוכ‰̆  ‡ל‡ ‡ח˙ מ˙וך̆ 
ט‡ויו˙, רמזים ˘ליליים ומחוו˙ בעי˙יו˙, מˆי„‰ 
˘ל רוסי‰, ˘מלמ„ים על ‰˙˜ררו˙ ב˜˘רים בין 

מוס˜ב‰ וירו˘לים.
נ˜ו„˙יו˙.  יוזמו˙  ו‡ין  מ˜רים,  ‡ין  ברוסי‰ 
לפני כחו„˘יים ‰˙פרסמ‰ בר˘˙ חבר˙י˙ רוסי˙ 
על  י˘ר‡ליים   20 ˘ל  ר˘ימ‰  "ריבר",  ב˘ם 
ועו„).  „רכונים  מספרי  לי„‰,  (˙‡ריכי  פרטי‰ם 
‰טייטל ‰י‰ מפליל: ˘כירי חרב ‰נלחמים ב˘ו־

רו˙ ‰ˆב‡ ‰‡ו˜ר‡יני.
ו‰‡מ˙? מ„ובר ב˘מו˙י‰ם ˘ל עוב„י מ˘ר„ 
ו‚ם  מ‡בטחים  ‰˜ונסולרי,  ‰‡‚ף  ‡נ˘י   ,ıחו‰

נ˘לחו  ‰‡נ˘ים  ‰י‰ו„י˙.  ‰סוכנו˙  עוב„י 
ב˘בוע ‰˘לי˘י למלחמ‰ במטר‰ ל˙‚בר ‡˙ 

ס‚ל ‰˘‚רירו˙ ˘פונ˙‰ לפולין, ולסייע לי־
˘ר‡לים ˘נ˙˜עו ב‡ו˜ר‡ינ‰ כ„י ל‰חזירם 
ל‡רı. ‰עולם כולו ˆפ‰ בנˆי‚י‰ ˘ל ‰מ„י־
נ‰ ‰יחי„‰ בעולם ˘„ו‡‚˙ ל‡זרחי‰. ‰נ־
ˆי‚ים עמ„ו במעברי ‰‚בול ˘ל ‡ו˜ר‡ינ‰, 

ו˘לפו י˘ר‡לים מ‰˙ורו˙ ‰‡רוכים.

ל‡  ˘י˘ר‡ל  ב˜רמלין,  כולל  י„עו,  כולם 
˘ולח˙ ˘כירי חרב ול‡ מספ˜˙ נ˘˜ ל‡ו˜ר‡ינ‰. 
‡נטי  מכוון  ‡˜ט  ‰י‰  ‰˘מו˙  ר˘ימ˙  פרסום 
פרטי‰ם  על  ‰ר˘ימ‰  בˆי„ו.  ˘‡ז‰ר‰  י˘ר‡לי 
˘ל ‰י˘ר‡לים, עלול‰ לזלו‚ לי„י‰ם ˘ל ‡ויבי‰ 
‰‡יר‡ני.  ‰מו„יעין  כמו  י˘ר‡ל,  ˘ל  ‰מרים 
נפיˆו˙  ר˘ומו˙  ל‰„ליף  ‰רוסים  יוכלו  ב‰מ˘ך 
נוספו˙ ˘מס‚ירו˙ נˆי‚ים י˘ר‡לים ברחבי ‰עו־

‡יר‡ן ו‡ר‚וני טרור מחפ˘ים  לם. מ„ובר במי„ע̆ 
בל‰יטו˙ רב‰.

ו‰י‰ ‡˙ ‰סיפור ‰‰ו‡ ˘ל ‰‚ינוי ‰חריף ˘ל 
ו‰נ‰  ‰רוסי.   ıחו‰ מ˘ר„  „ובר˙  זכרוב‰,  מרי‰ 
‰סיפור ‰בל˙י יי‡מן: ˘‚ריר י˘ר‡ל ב‡ו˜ר‡ינ‰, 
ולכי־ לרחובו˙  ל˜רו‡  ‰ˆיע  ברו„ס˜י,  מיכ‡ל 

עולם  ‡ומו˙  חסי„י  ˘ל  ˘מם  על  ב˜ייב  כרו˙ 
˘נפל  ברעיון  מ„ובר  ל‡  מ‰,  ‡ל‡  ‡ו˜ר‡יניים. 
לו פ˙‡ום. ‰י‰ ז‰ בע˜בו˙ ˆע„ ˘ל ר‡˘ עיריי˙ 
˜ייב, ˘‰ו„יע על ‰חלפ˙ ˘מו˙ רוסיים ובל‡רו־

סיים ˘ל רחובו˙ ‰עיר, ב˘מו˙ ‡ו˜ר‡יניים.
‰רב‰ חכמ‰ ל‡ ‰יי˙‰ ב‰ˆע˙ו ‰נ„יב‰ ˘ל 
‰י‡  ‰˙ו„ע‰  על  ‰מלחמ‰  בו  בעי„ן  ברו„ס˜י. 
נו˘‡  ‰ם  רחובו˙  ˘ל  ˘מו˙  ‚ם  מכל,  ‰ח˘וב‰ 
י˘ר‡ל  ל˘‚ריר  בער  מ‰  ברוסי‰.  מ‡„  ר‚י˘ 
בי˘ר‡ל,  עליו  לממונים  ובעי˜ר  ב‡ו˜ר‡ינ‰ 
‰רוסים?  ח˘בון  על  ‰‡ו˜ר‡ינים  ‡ל  ל‰˙נחמ„ 
 ıחו‰ במ˘ר„  ל˘עבר  בכיר  כ˘˘‡לנו  ב˘ע˙ו, 
ל„ע˙ו על ‰עניין, ‰ו‡ ‡מר לנו בחוסר „יפלומ־

עניין  ‰ר‡˘,  ˘ערו˙   ˙‡ מורטים  "‡נחנו  טיו˙: 
מיו˙ר לחלוטין. י˘ר‡ל עו„ ˙‡כל ‡˙ ‰טעו˙ ‰זו 

ב‚„ול, כי ‰רוסים ל‡ ˘וכחים ˘ום „בר".
פינˆ'רו  ו‡ם ‰זכרנו ‡בני חˆı, ‰נ‰ עו„ כמ‰̆ 
‰‰‚נ‰  ˘ר  ביטל  ‡ח„  יום  ‰יחסים.  ‚ל‚לי   ˙‡
לו  ˘נ˜בע‰  טלפון  ˘יח˙  ˘ווי‚ו,  סר‚יי  ‰רוסי, 
עם מ˜בילו ‰י˘ר‡לי, בני ‚נı. נו˘‡ ‰˘יח‰ ‰י‰ 
˘י˙וף ‰פעול‰ ו‰˙י‡ום ‰ביטחוניים בין ‰מ„י־

נו˙, ב„‚˘ על מ˙˜פו˙ חיל ‰‡וויר ‰י˘ר‡לי על 
יע„ים ‡יר‡נים בסורי‰.

ב˙˜ל נוסף, חטף ˘‚ריר 
˘יח˙  ברוסי‰  י˘ר‡ל 
‰ˆטר־ בע˜בו˙  נזיפ‰ 

ל‚ינוי  י˘ר‡ל  ˘ל  פו˙‰ 
רוסי‰ במועˆ˙ ‰ביטחון 
ו˙מיכ˙‰  ‰‡ו"ם,  ˘ל 

רוסי‰  ˘ל  בסילו˜‰ 
 ˙ ˆ ע ו מ מ

יהיר בחנות חרסינה | שלושים שנה שררו בין רוסיה וישראל יחסים חיוביים והדדיות. ואז התיישב יאיר לפיד על כס ראש ממשלת ישראל

אל"מ אפרים 
מיכאלי: "הסוכנות 

היא לא האישיו, 
היא מסווה למשבר 

מדיני. ישראל 
נקטה צד מובהק 
בקשר למלחמה 

באוקראינה. 
האמירות של לפיד, 

שר החוץ דאז, 
שטען שרוסיה 

מבצעת פשע 
מלחמה באוקראינה, 

הקפיצו את פוטין"

נ˜ו„˙יו˙.  יוזמו˙  ו‡ין  מ˜רים,  ‡ין  ברוסי‰ 
לפני כחו„˘יים ‰˙פרסמ‰ בר˘˙ חבר˙י˙ רוסי˙ 
על  י˘ר‡ליים   
ועו„).  „רכונים  מספרי  לי„‰,  (˙‡ריכי  פרטי‰ם 
‰טייטל ‰י‰ מפליל: ˘כירי חרב ‰נלחמים ב˘ו־

ו‰‡מ˙? מ„ובר ב˘מו˙י‰ם ˘ל עוב„י מ˘ר„ 
ו‚ם  מ‡בטחים  ‰˜ונסולרי,  ‰‡‚ף  ‡נ˘י   ,ıחו‰

נ˘לחו  ‰‡נ˘ים  ‰י‰ו„י˙.  ‰סוכנו˙  עוב„י 
ב˘בוע ‰˘לי˘י למלחמ‰ במטר‰ ל˙‚בר ‡˙ 

ס‚ל ‰˘‚רירו˙ ˘פונ˙‰ לפולין, ולסייע לי־
˘ר‡לים ˘נ˙˜עו ב‡ו˜ר‡ינ‰ כ„י ל‰חזירם 

ˆי‚ים עמ„ו במעברי ‰‚בול ˘ל ‡ו˜ר‡ינ‰, 

יע„ים ‡יר‡נים בסורי‰.
ב˙˜ל נוסף, חטף ˘‚ריר 
˘יח˙  ברוסי‰  י˘ר‡ל 
‰ˆטר־ בע˜בו˙  נזיפ‰ 
ל‚ינוי  י˘ר‡ל  ˘ל  פו˙‰ 
רוסי‰ במועˆ˙ ‰ביטחון 
ו˙מיכ˙‰  ‰‡ו"ם,  ˘ל 

רוסי‰  ˘ל  בסילו˜‰ 
 ˙ ˆ ע ו מ מ

לא האיום היחיד. מימין: 
הכניסה לסניף הסוכנות 

היהודית במוסקבה. משמאל: 
פוטין ובנט בפגישתם ברוסיה
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כולם ידעו, כולל 
בקרמלין, שישראל 
לא שולחת שכירי 
חרב ולא מספקת 
נשק לאוקראינה. 
פרסום רשימת 
השמות היה 
אקט מכוון אנטי 
ישראלי שאזהרה 
בצידו. הרשימה 
על פרטיהם של 
הישראלים, עלולה 
לזלוג לידיהם של 
אויביה המרים 
של ישראל, כמו 
המודיעין האיראני

‰רוסי,   ıחו‰ ˘ר  ס‚ן  ‰‡„ם.  זכויו˙ 
מז'‡נר  מרומז  ל‡  ‡יום  ‰וסיף  בו‚„נוב, 
‰"חבל". "במ˘ך ˘נים עב„נו יופי ביח„ במזרח 
‰˙יכון, חבל ˘‰כל ייפס˜". לˆ„ ז‰, ˜בע בו‚„‡־
נוב ˘י˘ר‡ל חבר‰ ל‚ינויים כ„י ל‰סיח ‡˙ ‰„ע˙ 

מפעולו˙י‰ בסורי‰ ונ‚„ ‰פלסטינים.
ו‡ז ‰˙יי˘ב י‡יר לפי„ על כס ר‡˘ ממ˘ל˙ 

י˘ר‡ל, פיל בחנו˙ חרסינ‰.

הסוכנות במוקד
לפי„  י‡יר  ח˙ום  עליו  פולין  עם  ‰‡˜סי„נט 
ב˘ב˙ו כ˘ר ‰חוı, חוסר ‰ניסיון ו‰יע„ר ‰˙בונ‰ 
„יפלו־ מ˘בר  ויˆרו  ‰˙נ‰לו˙ו   ˙‡ ‡ז  ˘‡פיינו 
‰מ˙‡בן  ר˜  ‰יו  ‰מ„ינו˙,  בין  ˙˜„ים  חסר  מטי 

ל‰י„ר„רו˙ ביחסים ˘בין י˘ר‡ל ורוסי‰.

חילופי  ‰וחלפו  במס‚ר˙ו  ‰נוכחי,  ‰מ˘בר 
לסוכנו˙  ב˜˘ר  ‰י‰  ‡יומים,  ˘ל  מ‰לומו˙ 
„ווח  ברוסי‰. ב˘בוע ˘עבר  ופעילו˙‰  ‰י‰ו„י˙ 
כי מ˘ר„ ‰מ˘פטים ‰רוסי פ˙ח ב‰ליכים ל‰פ־

ס˜˙ פעילו˙ ‰סוכנו˙ ‰י‰ו„י˙ ב˘טח ‰מ„ינ‰.
‰עוב„ו˙  ‡בל  מ˘פטיים,  ‰יו  ‰טיעונים 
ברורו˙. מ˘ר„ ‰מ˘פטים ‰רוסי כפוף במי˘רין 

לנ˘י‡ רוסי‰, ול‡ לר‡˘ ‰ממ˘ל‰. ‰ו‡ ל‡ ‰י‰ 
יוזם בי˜ור˙ ‡ו „ור˘ ל‰פסי˜ ‡˙ פעילו˙ ‰סוכ־

נו˙ ‰י‰ו„י˙ במ„ינ‰, לל‡ י„יע˙ ‰˜רמלין.
"ב‰˙ח˘ב במרכזיו˙ ‰נו˘‡ ‰י‰ו„י על ס„ר 
‰יום ‰י˘ר‡לי־רוסי", ‡ומר „ני‡ל ר‡˜וב, מומ־

ח‰ לרוסי‰ ממכון ירו˘לים ל‡סטרט‚י‰ וביטחון, 
"י˘ לר‡ו˙ בכך מסר פוליטי מוב‰˜ לירו˘לים.

"‰סוכנו˙ ‡ומנם ‡ינ‰ מוס„ ממ˘ל˙י־ר˘מי 
ממ˘יך  עˆמ‡י),"  כ‡ר‚ון  ברוסי‰  (ור˘ומ‰ 
ר‡˜וב. "‡ולם ‰י‡ ‡ר‚ון סמי־ממלכ˙י. ככז‡˙, 
בי˙  פורמלי˙   :ıללח נוח‰  מטר‰  מ‰וו‰  ‰י‡ 
פנים־רוסי˙,  בסו‚י‰  עוס˜  במוס˜ב‰  ‰מ˘פט 
ומ„ינ˙ י˘ר‡ל ‡ינ‰ ˆ„ ל‰. ז‡˙ ב„ומ‰ לפר˘˙ 
פרטי  כמ˜ר‰  ברוסי‰  ˘‰וˆ‚‰  י˘˘כר,  נעמ‰ 
˘ל ‡זרחי˙ ˘עובר˙ על ח˜י˜‰ מ˜ומי˙ ב˙חום 

‰חומרים ‰מסוכנים.
על   ıלח‰˘ מסביר  ר‡˜וב 
נ‚„  במלחמ‰  מ˘˙לב  ‰סוכנו˙ 
‰‡ופוזיˆי‰ וס‚יר˙ כלי ˙˜˘ור˙ 
ועמו˙ו˙  ו‡ר‚ונים  עˆמ‡יים 
פוטין  ח˙ם  ביולי  ב־14  מחו"ל. 
על מ‡‰ חו˜ים ח„˘ים וב‰ם חו˜ 
‰˜ריטריונים   ˙‡ מ‡ו„  ˘מ„לל 
˘מ־ וחו˜  זר"  כ"סוכן  ל‰‚„ר‰ 

ל‡י˘ום  ‰עיל‰   ˙‡ מ‡ו„  רחיב 
בב‚י„‰. ‡ולם ‡ר‚ונים י˘ר‡ליים 
ב˘נים  נ‰נו  ברוסי‰  וי‰ו„יים 
חל˜י˙,  מחסינו˙  ‰‡חרונו˙ 
בזכו˙ ‰˜˘רים ‰˜רובים ˘ל מוס˜ב‰ וירו˘לים, 
"פוטין  ˘לפי‰  ‰רוסי  ‰נ˘י‡  ˘טיפח  ו‰˙„מי˙ 

טוב לי‰ו„ים".
מ˜ורו˙ ‡מינים טענו ˘רוסי‰ עלול‰ לפ‚וע 
ב‡ר‚ונים י‰ו„יים נוספים, ובפעילו˙ ל˘כ˙ ‰˜˘ר 
נ˙יב ˘מסונפ˙ למ˘ר„ ר‡˘ ‰ממ˘ל‰. מעל ‰כל 
מרחף ‰ח˘˘ ל‚ורל ‰י‰ו„ים ברוסי‰. ‰‡ם פוטין 

ירחי˜ לכ˙ וימנע יˆי‡˙ י‰ו„ים לי˘ר‡ל?
„ו־ ‰מ„ינו˙.  בין  ‰רטורי˜‰  ‰„ר„ר‰  מכ‡ן 
בר˙ מ˘ר„ ‰חוı ‰רוסי, מרי‰ זכרוב‰, ‰ˆ‰יר‰ 
"מוטו˙  בי˘ר‡ל,  ‰מנ‰י‚ו˙  ˘ל  ‰‡מירו˙  כי 
ֈ.‰מ„יניו˙  ˜ונסטרו˜טיביו˙  ל‡  ולחלוטין 
‰י˘ר‡לי˙ ‰י‡ פרו־‡ו˜ר‡יני˙ ולטוב˙ ‰מ˘טר 

ב˜ייב, ‰„בר מעל‰ ˘‡לו˙".

ברוב דברים לא יחדל פשע
מסוו‰  ‰י‡  ‰‡י˘יו,  ל‡  ‰י‡  "‰סוכנו˙ 
מיכ‡לי,  ‡פרים  ‡ל"מ  ‡ומר  מ„יני",  למ˘בר 
פר˘ן פוליטי וˆב‡י, ל˘עבר נספח ˆ‰"ל במוס־
˜ב‰. "י˘ר‡ל נ˜ט‰ ˆ„ מוב‰˜ ב˜˘ר למלחמ‰ 
„‡ז,   ıלפי„, ˘ר ‰חו ב‡ו˜ר‡ינ‰. ‰‡מירו˙ ˘ל 
˘טען ˘רוסי‰ מבˆע˙ פ˘ע מלחמ‰ ב‡ו˜ר‡ינ‰, 

‰˜פיˆו ‡˙ פוטין".
נכון, י˘ר‡ל ל‡ סיפ˜‰ נ˘˜ ל‡ו˜ר‡ינ‰, ‡בל 
‰י˘ר‡ליו˙  ‰‰ˆ‰רו˙  לˆ„  מיכ‡לי,  ˘ל  ל„ע˙ו 
‰סי˜ור ‰˙˜־ ב‚לל  ‚ם  ‰רוסים  זעמו  ‰ר˘מיו˙, 
˘ור˙י ˘‰עני˜ו ‚ופי ˙˜˘ור˙ י˘ר‡לים למלחמ‰ 
מיכ‡לי.  ‡ומר  ‰‚זמנו",  ספ˜  "לל‡  ב‡ו˜ר‡ינ‰. 
"‡רבע‰ ו‡ף חמי˘‰ ˆוו˙י ˙˜˘ור˙, ˘‰ו בלבוב 
ו„יווחו ב‰˙ל‰מו˙ יומם וליל‰. ברוסי‰ ר‡ו ‡˙ 

‰„ברים בעין רע‰ מ‡„".
ב‡ופן  לפי„  ‰˙בט‡  ‰נוכחי  במ˘בר  ‚ם 
מיו˙ר, כולל ‡יומים ו‰ˆ‰רו˙ ˘טוב ‰יו ‡ם ל‡ 
ל‡ ל„בר על ‰מ˘‚‰ ‰חמור ב‡יום  ‰יו נ‡מרים.̆ 
כי  מ˘‚‰?  ולמ‰  סר‚יי.  חˆר  בסו‚יי˙  ˘‰˘מיע 
‰י˘ר‡לי˙  ‰ר˘מי˙  ‰עמ„‰  ‰„רך  כל  ל‡ורך 
‰יי˙‰ ˘‰ר˘ו˙ ‰˘ופט˙ בי˘ר‡ל ‰י‡ עˆמ‡י˙ 
לחלוטין, ולכן מניע˙ ‰עבר˙ חˆר סר‚יי לרוסים, 
מנוע‰  ‰מבˆע˙  ˘‰ר˘ו˙  מ˘פטי˙  סו‚י‰  ‰י‡ 
ובמס‚ר˙  לפי„,  י‡יר  מ‚יע  ו‡ז  ב‰.  מל‰˙ערב 
זר‰ לכל עבר, מוסיף ‚ם ‡˙ חˆר סר‚יי.  ‰‡יומים̆ 
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• ירושלים: מלכי ישראל 17 // ירמיהו פינת ברנדייס // צומת בר אילן 1 // גבעת שאול 28 // בית וגן הפסגה 50 // בית הדפוס 32 חדש! נוה יעקב: פלג 1 פינת פרדס • מודיעין עילית-קרית ספר: אבני נזר 26 // שדי 
חמד 1 // חדש! הרב מפוניבז' 1 • ברכפלד: רבי יהודה הנשיא 14 • בית שמש: חפציבה-בן איש חי 29 // חזון איש 17 // רמה א'-נחל שורק 31 מעל שוק מהדרין  • בני ברק: רבי עקיבא 130 // אהרונוביץ 19 מול מרכז 
רימונים // ברטנורא 3 // רבי עקיבא 43 // עזרא 45 • אשדוד: ענק הספרים - יוסי בן חלפתא 10 רובע ז'  • פתח תקוה: קהילות יעקב 4 גני הדר // ההסתדרות 2 פינת רוטשילד • אלעד: רבי יהודה הנשיא 90 • חדש! 
לוד: הרב אלישיב 8 שכונת גני איילון )אחיסמך( • קרית גת: האדמו"ר מחב"ד פינת נתיבות שלום )בנין קרעטשניף( • רכסים: סביון 39 )בנה ביתך( • נתיבות: האר"י 86 • אופקים: חפץ חיים מול בית הכנסת אוהל משה.

בקרוב! • טבריה: שפע חיים 4

הוצאה והפצה: 'יפה נוף' ניתן להשיג בחנויות הספרים המובחרות

Vi
si

on
 M

ed
ia

 &
 F

ro
m

m
er

לירושלים 
הבנויה!

"כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה 
בשמחתה" - הבטיחו חז"ל הקדושים. 
את ההבטחה הזו, להימנות על הזוכים 

לראות בבניינה של ירושלים, אתם חייבים 
לעצמכם – וגם לכל בני המשפחה!

 וגם לילדים!
על חומותייך – על אלה אני בוכיה
בעריכה חדשה, עם תוספות ותיקונים

ובעימוד חדש ומאיר עיניים

על חומותייך - מעובד לנוער 
סיפורי החורבן מאויירים ומעובדים לנוער 

מבית היוצר המשובח של מ. ספרא

הבטיחו את כרטיס 
הכניסה ש<לכם

מהדורה 
חדשה

למבוגרים...

המשך בעמ' 36

בנט נזהר 
יותר. עם פוטין 
בפגישה בסוצ'י 
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בקרוב! • טבריה: שפע חיים 4

הוצאה והפצה: 'יפה נוף' ניתן להשיג בחנויות הספרים המובחרות

לירושלים 
הבנויה!

"כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה 
בשמחתה" - הבטיחו חז"ל הקדושים. 
את ההבטחה הזו, להימנות על הזוכים 

לראות בבניינה של ירושלים, אתם חייבים 
לעצמכם – וגם לכל בני המשפחה!

 וגם לילדים!
על חומותייך – על אלה אני בוכיה
בעריכה חדשה, עם תוספות ותיקונים

ובעימוד חדש ומאיר עיניים

על חומותייך - מעובד לנוער 
סיפורי החורבן מאויירים ומעובדים לנוער 

מבית היוצר המשובח של מ. ספרא

מהדורה 
חדשה

למבוגרים...
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ברוסיה מסיקים מסקנות; אם הדרג המדיני יכול לעכב את 
העברת חצר סרגיי, משמע שהטיעון על כך שמדובר סוגיה 

משפטית פרופר, היה תירוץ שקרני.
בישראל  רוסיה  איש, שגריר  לא הפתיעו  ההתפתחויות 
ואמר שכניסת  ראש הממשלה,  נגד  סגורות  תדרך בשיחות 

במ קשיים"  "מייצרת  הממשלה  ראש  לתפקיד  לפיד  ־יאיר 
ערכת היחסים בין המדינות, וכי רוסיה שוקלת להחזיר את 
השגריר למוסקבה. השגריר הכחיש את הדברים, אבל כולם 
זורם בין הממשל  ידעו שהם אכן נאמרו. אין ספק, דם רע 

ברוסיה ובין ממשלת ישראל.
ארדואן,  עם  ביחסים  וכמו  הפולני,  באירוע  כמו  האם 

־יגויס המבוגר האחראי, בוז'י הרצוג, כדי ליישר כמה הדו
רים? ואולי, כמו שאומר הפתגם העממי, אולי מדובר באבן 
שטיפש אחד זורק למים, ואלף חכמים לא יצליחו להוציא 

אותה?
־יש לזכור, היחסים בין ישראל ורוסיה, הם קריטיים ומו

רכבים פי כמה, מהיחסים בין ישראל ופולין ויותר מהיחסים 
בין ישראל וטורקיה. ההשלכות עלולות להיות הרות גורל.
־"התנהלותו של לפיד לא נבונה ומיותרת. כך לא מתנה

לזכור שרוסיה  "יש  ענבר.  פרופ'  אומר  הרוסים",  מול  לים 
היא עדיין מדינה בעלת יכולות בלתי מבוטלות. והשפעתה 

בסוריה היא דרמטית".
לצד  אוטומטית  להתייצב  חייבת  הייתה  ישראל  האם 
קיצון  שבמצבי  טענו  בישראל  רבים  קולות  אוקראינה? 
שנוקטת  מדינה  מרוסיה,  להתעלם  לישראל  אסור  כאלה, 
במהלכים אנטי מוסרים, והיא חייבת להתייצב לצד הנכונים 

והנרדפים.
ויש גם דעות אחרות, "עם כל הצער על אוקראינה, על 
ישראל לשקוד על האינטרסים הקיומיים שלה", אומר פרופ' 
ענבר. גם ארצות הברית הבינה את מצבה המיוחד והרגיש 
למשטר  שותפה  לא  שהיא  מכך  והתעלמה  ישראל,  של 

הסנקציות על רוסיה.
בכוונת  פוטין  מול  הטון  את  החריף  נראה,  כך  לפיד, 
מכוון, וצעד ביודעין להתנגשות ראש בראש עם פוטין. לא 
בפעם הראשונה, אמר לפיד שעל ישראל "להיות בצד הנכון 

של ההיסטוריה".
מדובר  לא  האם  שבדבר,  לסכנה  מעבר  האמנם? 
בנאיביות? לפיד מחניף לאירופים, ושוכח שהם אפילו לא 
משענת קנה רצוץ. מפליא שבנו של ניצול שואה, לא מסיק 
מוסרית  חברה  באירופים  ורואה  הראויות,  המסקנות  את 

שמדינת ישראל יכולה לסמוך עליה.
־גם בלי מילים מיותרות, המציאות מסובכת ומלאה מה

מורות. לעיתים, גם כשישראל מתנהלת בזהירות ובתבונה, 
היא לא יכולה לרצות את הצדדים כולם, והרוסים זועמים. 
בין  ללכת  מצליחה  לא  ישראל  כך,  כל  עזים  כשהממטרים 
נרטבת עד לשד עצמותיה. אבל להרוס במו  והיא  הטיפות 
ידיך? אם אתה שוהה תחת קורת גג, אדון לפיד, אין צורך 

לצאת החוצה, לקפוץ בשלוליות ולהתרטב בכוונה תחילה.

מלחמה באוקראינה, 
השלכות בסוריה

מדובר  לוקאלי,  עימות  לא  היא  באוקראינה  המלחמה 
גם  בעולם,  רבים  במקומות  המתחוללת  גלובלית  במערכה 
באלה,  אלה  הארוגים  האינטרסים  פקעת  התיכון.  במזרח 

מסובכת ביותר.
רק  היא  באוקראינה  שהמלחמה  היטב  מבינים  במערב 
מערכה ראשונה בהצגה שכותרתה: שינויים בגיאופוליטיקה 
אוקראינה",  מול  יצאה למלחמה  לא  "רוסיה  הבינלאומית. 
אומר צבי מגן, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, 
"היא  ובאוקראינה,  ברוסיה  ישראל  , לשעבר שגריר   INSS
יצאה למלחמה מול נאט"ו". פוטין הציב לעצמו יעד ברור 
הקונספט  ושבירת  הקיים  העולם  סדר  שינוי  משמעי,  וחד 
פוטין  לאוטוריטה ששמה ארצות הברית,  גושי. הקץ  החד 
חותר לסטטוס עולמי פריטטי, כלומר, מספר גושים, שווים 

פחות או יותר בעוצמתם.

יעדים,  מספר  לעצמו  פוטין  הציב  המטרה,  אל  בדרך 
הראשון והמידי, הוא למנוע מאוקראינה להצטרף לנאט"ו. 
יכולות שמפגין פוטין  יותר, מדובר בתצוגת  במעגל הרחב 
אני  ברית המועצות לשעבר, "תראו למה  כלפי 14 מדינות 

מסוגל, ואל תנקטו בצעדים שיגרמו לי להגיב".
־מדינות אירופה כולן הפנימו את המסר, רוסיה לא מתח

שבת בסדרים הקיימים, ולראייה, אומר מגן, שבדיה ופינלנד 
הצטרפו לנאט"ו דווקא עכשיו. צעד בו לא נקטו לאורך כל 

שנות המלחמה הקרה.

סוכנות אחת ושלושה רמזים
ובכן,  התיכון?  המזרח  המופרעת,  לשכונה  ומה הקשר 
המלחמה באוקראינה שינתה סדרי עולם. בין רוסיה ואיראן 
מתקיימת זהות אינטרסים; שתי המדינות מעוניינות שמחירי 
של  מעמדה  את  למזער  וחותרות  גבוהים,  ישארו  הנפט 

ארצות הברית.
לצד זה, רוסיה ואיראן הפכו לאחיות לצרת הסנקציות. 
וכל אחת חותרת למקסם  זו,  זו את  שתי המוחרמות מצאו 
עסקים  אנשי  גם  כמו  הרוסית,  בכלכלה  בכירים  הישגים. 
ממליצים  בממשל,  ובכירים  המשטר  לצמרת  מקורבים 

־ללמוד מאיראן כיצד היא מצליחה לשרוד תחת משטר הס
נקציות הקשוח. כלומר, איך מייצרים מסלולים מתוחכמים 

עוקפי סנקציות.
רוסיה ואיראן חתומות על הסכמי שיתופי פעולה רבים, 
תחומים  דרך  הרפואי,  והציוד  הבריאות  מתחומי  החל 
תחומים  ועד  איראנים,  יצרנים  עם  קשרים  כמו  כלכליים, 

ביטחוניים. )המל"טים למשל(.
ממש כמו בנדנדה, כשעולה משקל הקשרים עם איראן, 

־יורד משקל הקשרים עם ישראל. והנה צץ לו משבר הסוכ
נות המתוזמר היטב. פוטין שולח רמזים לישראל ולאיראן. 
בינינו  מילים: במשך שנים שררה  בלי  לישראל  אומר  הוא 
הדדיות; אני שמרתי עליכם בסוריה, אתם, כחלק מהמערב, 
שמרתם עלי בזירה הבינלאומית. שברתם את כללי המשחק, 

עכשיו תורי.
האיתות הנוסף הוא לאיראנים. פוטין שזקוק לחמינאי, 
מאיים על ארגון ישראלי, הסוכנות, ולמעשה מדבר לטהרן 
מעל ראשה של מדינת ישראל. "חשבתם שאני מתואם עם 
ראש  המערב  עם  מתנגח  אני  שלא.  זהו  אז  ישראל,  מדינת 

בראש, וגם החברות שלי עם מדינת ישראל מתערערת".
לביקור  לאזור  הגיעה  לא  רוסיה  קודם,  שאמרנו  וכמו 
מתוכנית  חלק  היא  בסוריה  ההתבססות  בלבנט,  אקזוטי 
אנטי  חזית  לגבש  חותרת  היא  כוחה.  להעצמת  מערכתית 
מערבית, במסגרתה יחברו אליה איראן, סין והיא חולמת גם 

על הודו.
על הרקע הזה ניתן להבין את המפגש בין פוטין, חמינאי 

־וארדואן בטהרן, לפני כשבוע וחצי. והנה שוב הקשר היש
ראלי, חמינאי התבטא ואמר כי "העמדות של נשיא רוסיה 
נגד הציונים ראויות לשבח. טהרן ומוסקבה צריכות לשמור 

על ערנות מפני 'הונאה מערבית'".
במקביל, רוסיה משקיעה במדינות נוספות, היא מטפחת 
ידידות עם מצרים, שם היא בונה כורים גרעיניים. ומנהלת 

יחסים טובים עם סעודיה והמפרציות.
ומה מחפשות סעודיה והמפרציות אצל רוסיה? הן למדו 
שאסור לסמוך על ארצות הברית, שבמשך תקופה נטשה את 
האזור והפנתה גב לידידותיה משכבר הימים. הן לא מניחות 

את הביצים בסל אחד.
הסכנה  את  לרוסיה  המחיש  ביידן  הנשיא  של  ביקורו 
עוד  לא  הברית.  ארצות  של  החדשה  מהמדיניות  הנשקפת 
נסיגה והתכנסות פנימה, ארצות הברית הופכת שוב לגורם 

־מרכזי ומוביל בעולם. ביידן חותר לגבש חזית אנטי אירא
נית, לחבר את המדינות הסוניות המתונות וישראל, וליצור 

שיתופי פעולה ביטחוניים, מדיניים וכלכליים.
"למרבה האבסורד", אומר מגן, "דווקא ביקורו של ביידן 
העצים את מעמדה של רוסיה. הכל מבינים שאחת המטרות 
כאן"".  "הנני  לרוסיה:  איתות  היה  הביקור,  של  המרכזיות 
אם כך, המסקנה היא שאפילו ארצות הברית רואה ברוסיה 

קונקורנט, מעצמה מובילה ומשפיעה במזרח התיכון.
־למקום הזה נכנס שוב, איך לא, משבר הסוכנות. באמ

צעות המשבר המלאכותי שיצר, שולח פוטין רמז לארצות 

הברית. ואיך הסוכנות, ארגון שפועל בחסות ישראל, קשור 
ובגלל  שלו,  האמריקנים  המימון  מקורות  בגלל  לעניין? 
על  באיום  אמריקנים.  שמרביתם  ברוסיה,  שלו  הפעילים 
הסוכנות הוא מאיים על ארצות הברית: "את פועלת נגדי? 
אוריינטציה  לו  שיש  ארגון  על  השאלטר  את  מוריד  אני 

אמריקנית.
צבי  על.  קונספירטור  פוטין,  של  לראשו  להיכנס  קשה 

־מגן מעלה תרחיש מעט פרוע, אבל לחלוטין הולם את המ
גלומן ממוסקבה. "יתכן שרוסיה תנסה להבעיר את האזור, 
כדי למצב את מעמדה כגורם בכיר שבכוחו לפתור בעיות. 
יותר מזה, רוסיה מעוניינת שבזירה הבינלאומית יהיה יותר 
העולם  של  הקשב  כזו,  בסיטואציה  אחד.  תבערה  ממוקד 
הקשור  בכל  רוסיה,  מעל  הלחץ  ויוקל  הזירות,  בין  יתחלק 

לפעילותה באוקראינה.
של  מעמדה  את  מגמדים  הללו  הסבוכים  האינטרסים 
ישראל, וגורמים לרוסיה לשקול מחדש את שיתופי הפעולה 

־איתה. עגלת היחסים של רוסיה וישראל, לא מדרדרת במד

רון רק כי מישהו שמט את המושכות. פוטין מדרדר אותה 
בכוונה תחילה.

כמו  לתפקד  תמיד  יכולה  לא  ישראל  הזו,  במציאות 
מזכ"ל האו"ם. לעיתים היא מתבטאת באופן כזה שמקפיץ 
את רוסיה. מוסקבה הייתה רגילה למצב בו ישראל היא חלק 
מהמערב הקולקטיבי, ויחד עם זה, היא לא חלק מהמקהלה 
ראוי  מה  אותה  וללמד  רוסיה  את  לחנך  שמנסה  המערבית 
ומה אסור. כך למשל, איך מתנהלים עם זכויות אדם, ומה 
המערב,  ממדינות  ללמוד  מסרבת  רוסיה  נבלני.  עם  עושים 
באוקראינה,  המלחמה  פרוץ  עם  משלה.  נורמות  לה  ויש 

התייצבה ישראל לצד אלה המטיפים לרוסיה.
להקל  אפשר  "אי  ענבר.  פרופ'  אומר  הסכנה",  "וכאן 

בסיכון הנשקף למת לזלזל  ואין  רוסיה.  עם  ביחסים  ־ראש 
קפות הישראליות בסוריה. תארו לכם תרחיש על פיו רוסיה 
מסרבת לתאם עם ישראל את המתקפות, או אפילו מחבלת 
בהן. שלא לדבר על מערכות נשק שוברות שוויון שעד כה 
נמנעה רוסיה מלספק לאויבותיה של ישראל. קחו למשל את 
מערכת 400־ S. אם הרוסים יאפשרו לסורים להשתמש בה, 
לזכור  יש  הישראלי.  האוויר  חיל  על  קטלני  באיום  מדובר 
שהרוסים כבר העבירו מערכת כזו לטורקיה. לצד זה, רוסיה 
סיכון  להוות  שעלולות  נוספות  נשק  במערכות  מחזיקה 

משמעותי למדינת ישראל מצפון".
נכון לעכשיו, המשבר מול רוסיה דועך, "מדובר בחיכוך 
שהתחיל והסתיים ברטוריקה", אומר צבי מגן. "רוסיה לא 
מעוניינת לדרדר את היחסים, ויש לה הרבה מה להפסיד". 
ובכל זאת, טוב יעשו מקבלי ההחלטות בישראל, אם ישקלו 

כל מילה ויפנימו שלא כדאי להרגיז את הדוב.
ועוד משהו קטן, האם התנהלותו הגמלונית של לפיד, 
בכל הקשור ליחסי חוץ, והמשבר שיצר במו פיו, יהוו חרב 
שצרות  מתברר  הבאה?  הבחירות  במערכת  עבורו  פיפיות 

שאדם עושה לעצמו, אף אחד לא יעשה לו.
על  לפיד  של  הקמפיינרים  ששו  שבועיים,  לפני  רק 

ביידן, ששיווה ללפיד טאצ' קו ־התיעוד המחמיא מביקור 
סמופוליטי. במחנה נתניהו עלה מפלס הדאגה. והנה, כעת 
תורם של הקמפיינרים של נתניהו וגנץ להיות מבסוטים, הם 
גזרו ושמרו את הגינויים והזעם מצידו של הממשל הרוסי, 
ואת האמירות על היותו של לפיד חסר ניסיון, טירון פוליטי, 

מחרב יחסים דיפלומטים ועוד על זו התפארת.

הרבה חכמה לא הייתה 
בהצעתו הנדיבה של ברודסקי. 

בעידן בו המלחמה על התודעה היא 
החשובה מכל, גם שמות של רחובות 

הם נושא רגיש ברוסיה. מה בער 
לשגריר ישראל באוקראינה ובעיקר 

לממונים עליו בישראל, להתנחמד אל 
האוקראינים על חשבון הרוסים?
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