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דעות
והביטחון  החוץ  מערכות  יוצאי 
ונושאי תפקידים רגישים אחרים 
בשירות המדינה נהגו למלא את פיהם 
עיתונאים  של  ניסיונותיהם  כל  מים. 
וסקרנים לדלות ממבצרי זיכרונם מידע 
ערכי  היו  אלה  בתוהו.  עלו  מפז,  יקר 
התכונה  דורות.  גדלו  ועליהם  החינוך 

-של בלימת הלשון, למרות הדחפים הט
-בעיים של בריות לדבר ולחלוק עם אח

רים, אינה חדשה ביהדות. אבותינו הטיפו 
לה מקדמת דנא לאמור: "סייג לחוכמה 
שתיקה" )פרקי אבות, ג-י"ג( "ואין טוב 

-לגוף ממנה" )שם, א-י"ז(, ואלו רק דוג
מאות אחדות. 

ברם, באותה מידה שערכים יקרים 
אחרים איבדו לאחרונה מחינם, נראה 
שגם הרגל השתיקה שהיה נר לרגלינו 
ונשחק.  הולך  העיתים,  תקופות  בכל 

-אפילו מנהיגים הנושאים סודות מדי
-נה שהזהירות יפה להם, מתקשים לנ

צור את לשונותיהם. הולכים ופוצחים 
פיהם בפטפטת אדירה, מיד עם פשיטת 
אחרים  תפקידיהם.  עזיבת  או  מדיהם 
מקדימים ומתחילים בכך עוד בהיותם 
על  להתייצב  הצורך  משרות.  נושאי 
הממתינים  מאזינים  המוני  עם  במה 

-בצמא למוצא פיהם, מחזיר להם, כנ
ראה, את אונם שנשחק בחלקו, כוחות 
שמקצתם נתמעטו ורפו ועוצמות נפש 

שנתדלדלו. 
שנאלצו  ומוערכים  יקרים  אנשים 
לכבוש בחייהם הקודמים את כוח הדיבר 
ולגזור על עצמם שתיקה ועתה הוסרו 

-לפתע ההגבלות על לשונותיהם, פור
צים להם עתה הדברים אולי מנבכי תת 
מודעותם. טוב יעשו אם יעיינו בסיפורו 

-של ש.י. עגנון "תהילה", וישכילו מה
גיגי הגיבורה שהאמינה כי בורא עולם 
בחייה.  מילים  מכסת  בריה  לכל  קצב 

-אדם הממצה את שיעור התיבות שע
מדו לרשותו, נקרא מיד לפמליא של 
מעלה. מכאן אולי הביטוי "לפטפט את 

עצמך לדעת". 
-מאיר דגן, ראש המוסד היוצא, שב

מהלך כהונתו הארוכה היה מוערך מאד, 
אדם בעל יתרון וגודל ומושא להוקרה, 

-גרם, באבחת לשון, נזק בטחוני למדי
ופגע אף בשמו הטוב. לא  ישראל  נת 

-נדמו הדי דבריו בקשר לכדאיות הת
שנשמעה  והביקורת  איראן  נגד  קיפה 
לכיבוש  ניתן  שאינו  והדחף  עליהם, 
אילצֹו להשמיע דברים שהשתיקה יפה 
להם בנושא האחים עופר. איש לא העלה 
על דעתו שדווקא אדם שהיה בתפקידו 
הקודם סמל ומופת לכיבוש הלשון, יחל 

-"לזמר" כציפור שיר מיד עם סיום מש
מרתו הדיסקרטית.

פגה  לא  דגן  של  הדברים  הפתעת 
-והרמטכ"ל היוצא גבי אשכנזי עמד וגי

מוחזק  היכן  יודעת  אינה  לה שישראל 
גלעד שליט ומכאן שידה קצרה לחלצו. 
דבריו גרמו נזק לא רק לכוח ההרתעה 
של מדינת ישראל אלא לחייל החטוף 
יכול עתה להעלות  עצמו, שכן חמאס 

ללא חשש את המחיר עבור שחרורו. 
החיל  של  מדבריו  המומים  עודנו 
להיות  אמורה  שתבונתו  אחד  מספר 
מעל כולם, והנה פוצה את פיו בפרהסיה 
השר להגנת העורף, מתן וילנאי, הנושא 
עדיין תפקיד רשמי אך משוכנע שמגיע 
חיסולים  על  לעולם  ומספר  יותר,  לו 
כדי  להתבצע,  העתידיים  ועל  שנעשו 
ששוביו של החייל האומלל ישפרו את 

-השמירה על  חייהם, יגבירו את הסתר

תו של גלעד שליט ויוסיפו על עטיפת 
חומרי הנפץ סביבו.

הע בלשונה  אומרת  הישישה  -אמי 
ממית, כי מנהיגינו בפטפוטיהם מלמדים 
את האויב תכסיסי מלחמה. אולי כדאי 
לתפקידים  ההכשרה  במסגרת  להנהיג 
וטרם  סיומם  ערב  דווקא  או  בכירים, 
לתרגול  סדנא  חדשים,  לחיים  היציאה 
לצעיר  הדממה.  מנזר  בסגנון  שתיקה 
נאמר שאסור  ללימודים שם  שהתקבל 
תקופה  אחרי  רשות.  קבלת  בלי  לדבר 
מילים.  שתי  לומר  לו  ניתן  ממושכת 
"המיטה קשה", אמר. החליפו לו מזרון. 
חלפה תקופה נוספת והוא הורשה לומר 
עוד שתי מלים: "האוכל קר", טען. חיממו 
לו. עבר פרק זמן נוסף והרשות ניתנה 
עוזב",  "אני  בשלישית:  מילים  לשתי 
המנזר,  ראש  ענה  כך,"  "מוטב  הצהיר. 

"מיום שהגעת אתה רק מקטר".

ושוב סערה האקדמיה הישראלית 
– כי פרופ' אהרון בן-זאב, נשיא 
אוניברסיטת חיפה, מנסה להכריח, שומו-

שמיים, את הפקולטה למשטים שלו לנגן 
הטקסים  בסיום  "התקווה",  ההמנון,  את 
להענקת תעודות. וזה, כידוע, פוגע במי 

שלאומיותם אינה יהודית. 
יום אחד הפגינו סטודנטים, שנמאס 
והניפו  טקסס,  של  באוניברסיטה  להם, 
כרזות )שהן חרוז באנגלית( – "אמריקה, 
 America – love( !אהבו אותה, או עזבו

.")it or leave it
-אם זה כל כך פוגע בסטודנטים הע

באוניברסיטה  ללמוד  שיילכו   – רביים 

האסלאמית  במכללה  או  בביר-זית, 
בעזה. כאן זו מדינה יהודית ואוניברסיטה 

-יהודית-ישראלית. לבושתם, הם מתרפ
סים בפני יהודים, ולומדים במוסדותיהם 
תחת דגל כחול-לבן ובעברית, באישורה 

של ממשלת ישראל.
-כמעט כל אירוע רשמי בארצות-הב
-רית מתחיל בשבועה לדגל – גם באק

דמיה. ואיני מדבר רק על אוניברסיטת 
טקסס, מקום לימודיי, אלא גם על מעוזי 

-הסהרורים השמאלניים כמו ברקלי בק
ליפורניה. דגלי המדינה ודגלי ארצות-
הברית הן ציוד קבוע בכל אתר אקדמי 

האוניב דגלי  בצד   – -בארצות-הברית 

או  להניפם,  שישכח  למי  ואוי  רסיטה. 
לקשט בשילוש הלאומי )סרטים אדומים, 

-כחולים ולבנים – בצבעי הדגל האמרי
קני(, את האירועים.

רק אצלנו מתחרה האקדמיה על תואר 
לסמלינו  בבוזה  העולם  אומות  חסידת 

ניזונה מתק -הלאומיים – למרות שהיא 
ציבי המדינה ומתרומות של ארגונים ושל 
יחידים יהודיים ברחבי העולם. הגיע הזמן, 
שמישהו יאיר את עיני התורמים לפקולטה 

הת על  חיפה  באוניברסיטת  -למשפטים 
עלולים, שעושים הפרופסורים בפקולטה 
– כביכול בשם החופש האקדמי – בכספם. 

אולי זה ישים סוף למחול המטורללים.

ד"ר אורי אדלמן

אביתר בן צדף

הדחף לספר לֵחְבֶרה

למה לשיר את ההמנון?!
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מאמר מערכת

Although the American President Barak Obama has been 
trying for more than a year to fix his relationship with 

Prime Minister Netanyahu and to improve his image in the Israeli 
public, the mistrust and disbelief are still there. The Israelis – like 
many of their compatriots in the US - do not trust Obama. The 
American Jews, just like the Israelis, feel that Obama's heart is 
given to the Arabs. Even though he is saying the right words about 
the bond between America and Israel, he might abandon Israel just 
as he did, for example, before Egyptian President Husni Mubarak. 
That's the way they see it. 

At this time, it seems that Obama needs Israel as much  as 
Israel needs Obama. The elections are upcoming. The President’s 
advisers know that the Jewish voice is a key voice. Yet the Jews 
aren’t as forthcoming with their support as they once were. They 
suspect Obama’s intentions and are demanding more than words. 

From Obama's perspective, the situation might be frustrating. 
In these circumstances, it appears there is one step – and perhaps 
only one - the President can take in order to redeem himself in 
the eyes of his Jewish once-supporters. No, visiting in Israel won't 
make the shift. Israelis are already used to such occasions. The 
one and only gesture that will turn the hearts of Israelis and their 
Jewish brethren in the States is releasing Jonathan Pollard. It is a 
rare and blaring point of consensus. 

The controversial tale of the actions, trial, conviction, and 
sentencing of Jonathan Pollard as a spy for Israel have already 
been thoroughly covered in these pages. But the present moment 
presents a new and extraordinary opportunity for progress, a win-
win situation for all sides. If Obama will let Pollard go, he'll be 
remembered for many years to come. For the short and for the 
long run, Obama will be for the Jewish people the courageous 
president who did what his four predecessors didn't do. Obama 
will be recorded in Jewish history as the one who made the 
morally upright move that put an end to this tragedy. 

But the benefit won't be just ethical. In political terms, Obama 
will silence the toughest critics regarding his obligation to Israel 
if he frees Pollard. Even the nationalist voters in Israel and 
conservative US voters would have to concede Obama took an 
unbelievable measure for the sake of Israel. 

"One may acquire eternal life after many years, another 
[may acquire it] in one hour", says the Jewish Talmud. That's the 
moment before which Obama now stands. Perhaps his advisers 
are not aware of the huge political dividends this move would pay 
out – that's the reason this Hebrew newspaper is publishing this 
article in English. Maybe sending the message in the President’s 
own language would move things forward. After all, there is one 
bottom line. Obama can't bring peace.  But he CAN release Pollard 
and thereby secure his second term. 

מערכת מקור ראשון החליטה היום לנקוט בצעד לא שגרתי ולפרסם את מאמר 
-המערכת בשפה האנגלית, שפתו של נשיא ארצות הברית ברק אובמה. הנשיא האמ

ריקאי מנסה כבר חודשים ארוכים לשקם את מערכת יחסיו עם בני הקהילה היהודית. 
אך ללא הועיל. כשם שהישראלים חשים כלפיו חוסר אמון, כך ליהודים האמריקאים 

לא ברור למי שמורה נאמנותו. האם לישראל או שמא לערבים?
במצב דברים זה, ולאחר עימותים חוזרים ונשנים עם ממשלת ישראל, נותר צעד 
אחד בלבד שיקנה לאובמה את אמון הציבור היהודי והוא שחרורו של יהונתן פולארד. 
סיום הטרגדיה של פולארד יהיה צעד מוסרי ראשון במעלה שיקנה לאובמה מקום של 
כבוד בהיסטוריה היהודית. לא פחות מכך, הוא יניב לאובמה רווחים פוליטיים מיידיים 
הצפויים להשיב לו את אמון הציבור בישראל ולכן גם את אמון יהודי ארה"ב. אובמה 
לא יכול להביא שלום. אובמה כן מסוגל לשחרר את פולארד וכך להגדיל מאוד את 
סיכויו לקדנציה נוספת. שחרור המרגל הישראלי הוא אפוא רווח גדול לכל הצדדים. 

אריאל כהנא

Obama's one step

90
ש 

לא
 פ

ם:
לו

צי


