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שלפנינולכךהנההכוונה :רבאידאולוגיבמטעןהמלווהספרזהו ,אכן

פשוטו ,בעצםלהגדירהשניתן ,קלאסיתציוניתראייהעלהמבוססספר

ובמהכוללת?זוראייהמהזה?בספרנאמרמה .כהרצליאניתכמשמעו,

המדינותרובשלביותרהבסיסייםהמרכיביםמןלאאושוניםיישומיה

שבפנינוהספרתמצית ?לאוםכמדינותעצמןהרואותאלהלפחותאו ,בעולם

הקמתהודרכיייסודהלגביהן ,היהודיםמדינתשלהלגיטימיותהדגשתהיא

המבנהלגביוהןוכולי)היהודיםשלהעצמיתההגדרהזכות ,ם IIהאו(החלטת

 ,כןכמווהשוואתי.היסטורישווהבמידההנוהספר .שלההחוקתי-פוליטי

והדמוקרטית.היהודיתהמדינהלשאלתנכבדמקוםהקדישוהמחברים

 .בהמשךאתמקדאלהבנקודות
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ורובינשטיין.יעקובסוןשלבספרםהקצרההנהזוסקירהסביב.הדילמות

מסביבהדיוניםאתומנתחתם IIבאוההתרחשויותשלאזכורכוללתהיא

העצמיתההגדרהזכותניתוחוכן , 1947בנובמרבט IIהכשלהחלוקהלהחלטת

לנושאהמוקדשכשלעצמו,חשוב ,בתת-פרקמסתייםהפרקהיהודים.של

II שלהנוכחיתבתקופהבמיוחדהרלוונטי , 211החלוקהעקרוןשלתוקפו

 IIלאומיות IIהאתלתארהיטיטהמחרביםביותר.הבסיסיותהמוסכמותערעור

לינדמהיותר.אףזהדיוןלהעמיקהיהנכוןאך ,המדינהמקורותשל

בעםההכרהומשמעותהלאומיהביתלהקמתהמאבקתקופתשאזכור

היהניתןלמשל,כ,ןהטיעון.אתמחזקהיהבלפורבהצהרתהחלהיהודי

היבשאופייםאףשעל ,פיינרבגנתן 'פרופשלהשוניםמחקריועללהתבסס

אתהחלפיינרבג . 3היהודי-ישראלילטיעוןאיתןבסיסמספקים ,והאנליטי

 .רמת-גןלמשפטים,האקדמיתהמכללהזיקןהערבית.האונירבטיטהלמשפטים,(אמריטי)פרופטור ,

מנתחהוא ; 4המדינההקמתלפניהיהודיהעםמעמדבנושאכתיבתו

בטיעוןאין . 5היהודיבעםלהכרהשהובילהההתפתחותאתברורבאופן

תשובה.להנמצאהולאנבדקהשלאאחתטענהישראלנגדהקלאסיהערבי

אזםוזכויותיהוזיתלאוםמזינתהעמים:ומשפחתישראלרובינשטייןואייעקובטוןאי

(תשט"ג).
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המדינהייבמאמרהגביזוןרותפרופ'שלמטיעונהרבהבמידהשונהזהטיעון

נוגעתאינהלמעשה, ,גביזון . 6 "הרצויהודמותהעקרוניתהצדקההיהודית:

אתמעמידהאלאהפומבי)הבינלאומיבמשפטלא(בוודאיהמשפטיבהיבט

משמעותשזו-היהודיתהמדינהשלהלגיטימיותוהואאחר,קועלהדיון

יותראףואוליחשובפחותלא-שונהקוזהו ."עקרוניתהצדקהייהמונח

היהראוי ,לדעתי , 7המשפטבקובחרוורובינשטייןשיעקובטוןמאחראך-

בקיומובהכרהנטתיימהאשרהמנדטתקופתשלניתוחבמטגרתלחזקו

הכרתו. :עסשלעצמיתלהגדרהלזכותהבטיטזהווהרי .היהודיהעסשל

ביןכללה ,ף"אשאמנתכילמשלנזכיר .שכיחהכהאינהזוהכרהכיידוע

דתהנהשהיהדותמאחר "יהודיעסיישלקיומואתהמכחישטעיף ,היתר

נובעתהיהוזיתה(אוםמזינתש(המיוחזתהבעייתיות

ה(אומיותעיזן(אחר"מאוחר",מה Pהוישרא(שמזינתמכך

בהתנגזות(ת Pנתועזיין(ה Pנתהיאוכי-19ההמאהש(

עזה

רצוישהיהחושבניזאתעס ,בטפרהכתובעלכמובןחולקאיני . 8בלבדודת

 . 9עליונהחשיבותבעלהיטטורי-מודרניממדכאןשהיההתזהאתלחזק

הציונותיי :הנקראהשלישיבפרקאףזהבנושאנגיעהשאיןהדברמוזר

 . 1"סהבינלאומיותוהנורמות

והתאורטיההשוואתיהממדג.

הזההאטפקטאתלטכסניתןזה.לממדרבענייןייחטושהמחבריסניכר

(בתחוסהמיוחדיסמרכיביהעל ,ישראלמדינת ,למעשהכך:בערךהחיםרשל
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רבותממדינותשונהאינהבה)היושבהערבילמיעוטביחטובעיקרהדת

אנטהלמופת.כדמוקרטיותלהיחשביכולותאףשחלקן ,בעולסאחרות

אינסאשרנוטפיסייחודייסממדיסלולהוטיףאףואוליהטיעוןאתלחדד

 .בטפרמופיעיס

הכותרתתחתהאחרוןבפרקבעיקרנידונה ,"הלאוסמדינתייטוגיית

רבורההכוונה . 11 "אזרחית''לאומיות 'אתניתלאומיות' ,'אתניתדמוקרטיה'יי

קטעיסלנומטפקזהחלק . 12 "נטפחיסייהקרויהאחרוןהחלקלאורגס

 ,טקנדינביותמדינות ,טלובקיה ,יוון(אירלנ,דבעולסדמוקרטיותמחוקות

האוטונומיהאזור ,צרפת ,טלובניה ,פוליןבולגריה,טפר,ד ,איטליהאיטלנ,ד

השונותהמדינותכילעובדהלבלשיסיש .ארמניה)עלנטפחוכןהבאטקי

אתלהגדירצורךחשואכן-אחרתאוכזובמידהדמוקרטיותכולן-

השוכניסטיסיעולמהתייחטותןואתהדתיתאוהלאומיתזהותןאת ,עצמן

שללמצבההמחבר,םילדעתחז,קדמיוןקייסברורה:הכוונהאדמתן·על

מוגדרתוהיאמבוטטקיומהאשר ,חוקית ,לגיטימיתמדינהישראל:מדינת

קייסשטחהעלאך ,דמוקרטיתיהודיתכמדינהעצמה)אתמגדירה(או

עסהיחטיסבהגדרתצורךשישמכאןדתייס).מיעוטיס(וגסלאומימיעוט

 ,אחרותבמיליס .הרובזכויותמולכמיעוטזכויותיו ,מעמדוהגדרת ,המיעוט

גס(כךלאוסמדינתישראלמדינתשלהיותהעלמצביעיסהמחבריס

כפיאוהיהודיהעסשלהלאוסמדינתאחרות:רבותכמוהטפר)בכותרת

תיאור :ברורההטפרמטרת ."יהודיתלאוסמדינתייאותהמגדיריסשהס

זהשיחטלהדגישבכוונה ,הערבילמיעוטהיהודיתהלאוסמדינתשלהיחט

 ,האוטףמכאןהאדס.זכויותבתחוסהמקובליסטיסטנדרהטאתתואס

שלהגדולההחולשהטמונהלדעתי ,כאןהעולס.חוקותשל ,לעתיסהמוזר

אינולאוסכמדינתמדינההגדרתאודותעלהתאורטיהממדזה;חשובטפר

ביןמהשנבחרו.המדינותשלהאקלקטיותאתמטבירכזהממד .כללקייס

צריךכאן ,לגישתיוטפרד?רביטניהלביןהודוביןמהטלובקיה?לביןצרפת

המחרביס)שני(מביןרובינשטייןשאמנוןהמיוחדהממדביטוילידילםאהיה

היאכוונתי(התאורטי).המשפטיהממד-לטפקהיהחייבואףהיהיכול



מהאפשרויותאחתלהגדירו.כמובןמחייבת "לאוסמדינתייהמושגשהעלאת

כגוןשוניסאוקרוביסמושגיסעסהמושגאתלהשוותאולהגדירהיא

לעומת "רב-תרםתיתמדינהייאו "רב-לאומיתמדינהיילעומת "לאוסמדינתיי

למדינותמתייחסיסכאשרמכ,ןיתרהשווייץ.כדוגמתרב-לשונית"מדינהיי

להיותהמתיימרתכזאתלביןמושלמתלאוסמדינתביןלהבחיןניתןהלאוס

בעלותלאומיותקבוצותשללקיומןמתכחשתאשרצרפת(כגוןמושלמת

מדינת .ברורמקומהישראל?מדינתנמצאתהיכן .) 13שטחהעלזכויות

המודלאך ,היהודי)העס(שללאוסכמדינתעצמהאתמגדירהישראל

המדינהמאזרחי-20%כראשיתסיבות:משתיוזאת ,מושלסאינוהישראלי

הגדרהלמרותשנית, . 14המדינהאתהמרכיבההלאוסלקםצתשייכיסאינס

משמעותלמספריס . 1Sבישראלנמצאיס(היהודי)הלאוסמבני 40%רק ,זו

למודלישראלמדינתשלהתאמתהאתלמדודניתןפיהסעלשכן ,רבה

 ,אחרותבמיליסדמוקרטית.לאוסלמדינתאףואולילאוסמדינתשלמושלס

(במובןהאידאליהמודלמןישראלמדינת "רחוקהיימידהבאיזונבדוק

להדגישמצוני .ומ)מקסשלהאידאל-טיפוסהגדרתלפיכלומר ,הוומיאני

הבאותהנקודותאתבחשבוןלהביאישכילינדמהדיון.ללאזונקודה

מדי.פשטניתאוליבצורההיהודיתהלאוסמדינתאתלהציגשמנסיסשעה

 "גםהיימספר ,-1620%כהנושיעורסכאמור- "המיעוטבניייאחוז ,ראשית

 ,למספרמעברכינדמהמדעית,אינה "גבוהמספריישהקביעההגסלמדי.

ההתעסקותהנהלכךהראיה-מיוחדתמשמעותמקבלרוב-מיעוטיחס

איןבישראל.הדמוגרפיהמאזןבנושאוהאובססיביתכשלעצמההבעייתית

-המדינהשלהמיוחדאופייה ,אחרותבמיליס .יותרברורהראיהלכך

יכולאיננוהיהודיתהלאוסמדינתשלאופייה ,תרצהאסהיהודי,האופי

עסלהתמודדנוכלכיצדלהשתנות.עשויהוא ,סופי ,מוחלטכנתוןלהיתפס

זהושינוי

נתעלסאס ,כךרוב.היהשבעממיעוטהנובישראלהערביהמיעוטשנית,

תהליךעמההזאתשהקבוצהלמסקנהנגיעומשמעותו,הציוניהאתוסמן

כילטעוןאוליניתן . ueberfremdung"17 "כ-הלאומיתבסוציולוגיההידוע

ומכל ,אחרתלטעוןגסניתןאך ,משמעותלדבראיןהמשפטיתהבחינהמן

השייכיסאלהבעיניבהלזלזלשאסורחשיםתזהלמצב ,הנראהככל ,מקוס

שהזכרתיהנתוניסמןהמתבקשותהמסקנותלמעשההןומה .עצמולמיעוט

שלהבסיסיתהמהותאתסבורני,כךמשניס,אינסאלהנתוניסלעילו

הנתוןערבי.מיעוטנמצאשטחהעלאשריהודיתלאוסמדינת ;המדינה

מדינתייהספר:שלהמשנהבכותרתשנמצאנוסףממדעללהשפיעעשויהזה

שהמדינהלאחר .).ק.ק-שלי(ההדגשה "האדםוזכויותיהודיתלאוס

אףואוליהערביהמיעוטשלמעמדואתלבחוןישלאומיתכמדינההוגדרה

(אוהלאומיהאופימולהאדסזכויותמצבאתלבחוןיש ,יותררחבבאופן

הלאוס.מדינתשלהדתי)

(הזהודזת)הלאוםבמדזבתהאדםזכוזות .ד
 ,בכללותו(והאזרח)האדסזכויותנושאלבדיקת ,כמובןאיננה,כאןהכוונה

אוהמדינהשלהיהודילאופייההקשורותהזכויותאותןלבחינתרקאלא

הראשוןמישוריס:בשניהנושאאתלבדוקשישמכאןממנו.הנובעות

עלהוויכוחנסבהמקריסבשניכייצוין .למיעוטבנוגעוהשניפניס-יהודי

 .ודמוקרטית"יהודיתייהקלאסיהביטוי

הפנים-יהודיהוויכוח . 1

פרקיסכמהפניעלמשתרעהשיחלנושא,רבמקוסמקדישיסהמחבריס

ומיד "בישראלוהדמוקרטיתהיהודיתהמדינהייהרביעיבפרקלמשל(ראו

בקטעמצאתימיוחדעניין .) 18 ?"דמוקרטיתאויהודיתאוייהחמישיהפרק

בעמשכן , 19היהודי"העסומדינתהיהודיסמדינת ,יהודיתמדינהייהקרוי

 . 20בצרפתיתלמשלאחרות,בשפות "[ udenstaat "לביטויחדשפירושהצעתי

שאיננופולמוס- 21חזונייורסעספולמוסעוררשהצעתיהחדשהתרגוס

כוונותיופירושאודותעליותרמעמיקויכוחבחובוטמוןשכןניטרלי

תמציתוהנההיהודיס.מדינתשללאופייהבאשרהרצלשלהמקוריות

שלהמילוליתהמשמעות ,הגרמניתשבשפהכךעלחולקיסאיןהוויכוח:

תמידתורגסכך ,אגב ."היהודיסדינתיימהנה " Der Judenstaat "הביטוי

באותהשהיווהאנגליתעסאוהצרפתיתעסמהאך . 22העמיתלשפההספר

 . 50(תשס"ג) 13תכלתהרצויה"וזמותהעקרוניתהצזקההיהוזית,ייהמזינהגביזוןרי

הבינלאומילמשפטהקזוסהשסאתמזכירהעמיס",ומשפחתייישראלהספר,כותרהרי

כלומר, " Voelkerrecht "או " Droit des gens "כ--20הלמאהעזיזועשהיהפומבי

העמיס".יימשפט

-The Palestine National Charter, 17 July 1968, art. 20 [http://www.palestine 
) 6.1.05 un.org/frsitemap.html] (last visited on . בוטלה,הזאתהאמנהכילצייןיש

בענייןהיהוזי.העסשלבקיומושהכירהואהעמיסחרבכילצייןישרב.עזייןמשקלהאך

ביותר.חשובהנו , Feinberg, supra note 3שלהניתוחזה

היהוזיהעסשלקיומובשאלתהזיוןלמשלראו . 37בעי , 1הערהלעילורובינשטיין,יעקובסון

לעתיסבנושא,עמזתסאתלחוקיכוליסהיוהמחבריסשס.שפ,האו"ס,יזיעלוהכרתו

 .-1947בנולזההיהוזיתהשאלהכינזמה

 . 125בעישפ, 10

 . 359בעישפ, 11

 . 427בעישפ, 12

המיעוטיסלהגנתהאירופיתהאמנהאתלאשררהמזינהשלהחוקהמועצתאסרהכ,ךלמשל, 13

הקורסיקאי"ייהעסבביטויהשימושאתהמועצהפסלהכןכמומיעוטיס.בצרפתשאיןבטענה

הצרפתי".ה"עסמלבזייעס"בצרפתאיןהמועצה)(שללזעתהשכן,

לוח 2-10 ) 55(מסי Z004לישראלהסטטיסטיהשנתוולסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהראו 14

2.1 ) 6.1.05 http://wwwl.cbs.gov.il/reader] (last visited on [. 
 . 2.3לוח 2-13בעישפ, 15

 . 2.1לוח 2-10בעישפ, 16

עלמיעוטלקבוצתהופכתמסוימתלאומיתקבוצהשבומצבמגזירזהמקובלגרמניביטוי 17

בבריתלזוגמההתרחשוכאלהמצביסהזה.השטחאלמסיביתהגירהבעקבותשטחה,

האיטלקי.טירולחבלובזרוסלשערבהמועצות

 . 215 , 150בעי , 1הערהלעילורובינשטיין,יעקובסון 18

 . 195בעישפ, 19

בתרגוסבמקוס " L'Etat des Juifs "השס,תחתלצרפתיתהרצלשללספרתרגומיראו 20

כיסמהזורתעס 1989פריז, , La Decouverteהוצאת " L'Etat Juif 'כהעזהמקורי

 .-2003ב

 . 73(תשס"ב) 11תכלתיהוזית?"מזינהרצההרצלייהאסחזונייי 21

רבקוביץ.מיכאליזיעל 1896בשנתלראשונהלערביתתורגס 22
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כולקודסלתרגסישכיהייתהטענתיביותר?החשובותהשפותאתתקופה

בעיקרנבעקלוקל""ההתרגוסוכיגרמנית,כלומר ,המקורשפתפיעל

התרגוס ,להיאמרחייבתהאמתהאלה.בשפותשמקורסאסתטייסמטעמיס

הביטויבצרפתית,גסכךבמיוח;דמוצלחאינו " The Jew's State "לאנגלית:

' L'Etat Juif " הביטויעלהאסתטיתהבחינהמןעולה" L'Etat des Juifs ". 

באנגליתגסושלטהיטבצרפתיתידעאשרהרצל,כירבבצדקמדגישחזוני

הבנתילא . 23(כדמיי) "קלוקל"ההתרגוסאתאישרפחותה,במידהכיאס

האמיתיתהמשמעותאתלהביןמנתעלהתרגוסעללהתבססצריךמדוע

מוסיףאמנסחזוניהמקורית.בשפתומונחלפרשמקובלשהרי ,הכותרתשל

 " Der Judenstaat "הביטוילמשמעות-משכנעלאאךמעניין-ניתוחכאן

בשפעיייהודי"- " Juden "בתחיליתלהשתמשהרצלנהגלדמיו,בגרמנית.

נהג(לדוגמה "הודיייילמשהוהייתהשכוונתוברורהיהכאשרמיליסשל

לאכשלעצמי . 24יהודי)לעיתוןככינוי " Judenblatt "בביטוילהשתמש

 " Der Judenstaat "ביןהרברהמקוסמכלבגרמניתהנקודה:אתלהביןהצלחתי

כלומר- " Der Juedische Staat "לבין- "היהודיסיימדינתכלומר-

הננימכהיתרהאחר.אואסתטימשקלכלנטולתהנה-יהודית"יימדינה

הרציונלית:הראייהשללתוכנהנוגעותאשרטענותשתיעודטוען

 . 25 "היהודיסיימדינתהספרשלתוכנומאשריותרברורהראיהלכךאין . 1

במדינתהרבניסשללמקומסהרצלשלהתייחסותובאזכורכאןאסתפק

חייביסשהקציניסכפיהכנסתבבתילהשאירסמבקשהואהיהודיס:

 . 26בקסרקטיןלהישאר

מאשרקוסמופוליטיתיותרחברההרצלמתאר Altneulandברומן . 2
ל 27 את ,הרצלשלהביוגרפיסאחדאילון,עמוסמסכס ,משל.כ,ךיהודית

הנושא:

Culturally, the new polity of Altneuland was not Jewish, but " 

, cosmopolitan. It was an open, secular, pluralistic society of Jews 

Christians, Moslems and Buddhists speaking a wide variety of 

languages. There was no official tongue, although German seemed to 

predominate (in the rural areas Yiddish was spoken). Hebrew was 

used by Jews only for prayer and at funerals. The citizenry attended 

German opera and French theater, and engaged in English outdoor 
• 28 ,, sports 

 29מעניינתבדרךהזההוויכוחעלמצביעיסורובינשטייןיעקובסון

למדינה.ייחילונית"גישהמעדיפיסשהסאףחזוני,שלבגרסתוובוחריס

(כלומר 1992למןקונקרטייותרבאופןהנשאלתייהגדולה"לשאלהבאשר

 ,וחירותו)האדסכבודוחוק-יסוד:העיסוקחופשחוק-יסוד:חקיקתלמן

הדמוקרטיהאופילביןהיהודיהאופיבין"לוגי"דו-קיוסשלהאפשרותממ

כמדינהישראלמדינתשלייערכיהחוקי-היסוד:בשני 2סעיףשלנוסחו(לפי

אתהשוללתהבינייסעמדתאתנוקטיסהמחבריסודמוקרטית"),יהודית

המפה,שלהשמאלילצדמעמכאןפוניסהס . 30המושגיסשניביןהסתירה

יהודיתכמדינה-ישראלמדינת-המדינהאתלהשאיררצונסשכן

לביןבינהוהמתחהדתבנושאהדיוןהליברלי.המחנהבתוךודמוקרטית,

ברובדמתמקדהדיוןעיקרזה.בספרקייסשאינוכמעטהאזרחזכויות

הערבי.למיעוטהיחסקודס:שהזכרתיהשני

הערביהמיעוטלביןהיהוךיהאופיביןהמתח . 2

עלעומדותרבותסוגיותאכן,יותר.הרבהמעמיקלדיוןזוכהזהרובד
31 
לאוסיימדינתאזרחיה";כלכ"מדינתהידועההסוגיההשבות;:חוקהפרק

שהגיונובסדרלעתיסנבדקיסאלהכל- "אתניתו"דמוקרטיהדמוקרטית"

הערביסלתפיסתחשובקטעמקדישיסהמחמיסכן,כמונהיר.אינוהפנימי

מוכריסאינסהערביסאחדשמצדכךעלמצביעיסהסלאומי;כמיעוט

שלהקיבוציותהזכויותיילמעשהאך ,לאומיכמיעוטאולאומיתכקבוצה

שלזכויותהןוהתרבותהחינוךהלשון,בתחוסבישראלהערביהמיעוט

מידהקנהפיעלגסלכתומרחיקותרחבותוהןמובהק,לאומימיעוט

לחזורלעצמימרשהואני , 33בעמכברהצבעתיזונקודהעל . 32בינלאומי"

חוק-יסוד:קבלת(כגוןנוסףמשמעותיצעדלהיעשותחייבכיולהדגיש

ישראלמדינתשלהצגתהדווקאכיטועןועודניטענתיהערבי).המיעוט

המיעוטמעמדשלמודללבנותתאפשרהיהודי)העס(שללאוסכמדינת

(בעיקרתחומיסבכמהקולקטיביותזכויותהכולליותר,מורהבצורההערבי

מאוטונומיהלהמילאישיתאוטונומיהשלמודלגסהצעתידת).תרמת, ,לשון

טריטוריאלית.

קורהשהדבר(כפיהערביהמיעוטאת "לבולל"ניסיוןבישראלאין

שהמצבהגסלאומייס),מיעוטיסבעלותלאוסמדינותשלממטללאבמספר

גסאלא ,הערביתהלאומיותעללשמורברורמרצוןנובעתמידלאהזה

בעיקרמתרכזבישראלהוויכוחהיהודית.ייהבדלנות"מןבעיקר)(ואולי

 .ההפליהבתחוס

ומגלבותיההלאוסמדינתסוגייתבהעלאתהיאהספרשלהרבהחשימתו

המשפטדרךעללומרניתןדברשלבסופו .ציבורילדיוןהזכויותבתחוס

 ."מיעוטהוא ,מיעוטהואמיעוטייהמפורסס:

אחרותרבותלאוסממדינותשונהאינההיהודיתהלאוסשמדינתייתכן

שמדינתמכךנובעתהזאתהמדינהשלהמיוחדתהבעייתיותבאופייה.

היאוכי-19ההמאהשלהלאומיותעידןלאחריימאוחר",הוקמהישראל

וכמובן ,תשובהלמחמיסאיןכךעלעזה.בהתנגדותנתקלתועדייןנתקלה

 .לתשובהציפהלאאיש

 . 78בע' , 20הערהלעילחזוני, 23

 . 79בעי ,שס 24

תשל'יב).הרצל,כתבימערכת(בעריכתהיהודיסמדינתהרצלתי 25

 . 65בעישס, 26

 .)-1902בלראשונה(פורסס ) 1997קרא,מייייעל(תורנסרומואלטנוילנד:הרצלת' 27

28 349 ) 1986 , A. E10n Herzl (New York . 
 . 197בעי , 1הערהלעילורובינשטיין,יעקובסון 29

 . 206בעי , 1הערהלעילורובינשטיין,יעקובסון 30

 . 222יבע ,שס 31

 . 190-189בעישס, 32

33 the Arab Minority: In ןסC. K1ein Israel as a Nation - State and the Problem 
) 1987 , a Status (Te1 Aviv ןסSearch . 
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