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מתאבק ,מציל ,דיפלומט ,מרגל
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הוא לחם בכנופיות בצ'כוסלובקיה ● דאג להביא לקבורה בירושלים את
עצמות הצנחנים היהודים המיתולוגיים ● היה שותף לפעילות חשאית
בגוש הקומוניסטי ● והשתובב עם פרנק סינטרה ואשתו ● עלילותיו () 11
המופלאות של זלמן )און( אונרייך נחשפות  42שנים אחרי שמת
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דיפלומט ,מרגל
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שבעה בנים היו למשפחת אונרייך בברטיסלבה ,צ'כוסלובקיה .שישה מהם היו

מתאבקים ,אף אחד בסביבה לא באמת רצה להתעסק איתם .חלקם זכו בתארים

לאומיים ובינלאומיים.

זלמן ,הבן החמישי במשפחה ,היה אלוף סלובקיה בהיאבקות במשקל חצי בינוני,

יוצא

במשחקי
להביאכבד
דאגבמשקל
יווני-רומי
בהיאבקות בסגנון
בירושלים את עצמות
לקבורה
בצ'כוסלובקיה ●
הראשוןבכנופיות
וב 1927-הגיע למקוםהוא לחם
חשאית בגוש הקומוניסטי
שותף
שנות ●
המיתולוגיים
הצנחנים
לפעילותמפתח
לו תפקיד
היה היה
ה30-
היהודיםבתחילת
לארץ ישראל
המכבייה .אחרי שהיגר
עם פרנק סינטרה ואשתו ● עלילותיו המופלאות של זלמן )און(
והשתובב
בפיתוח הספורט ●
הצעירה.
במדינה
אונרייך נחשפות  42שנים אחרי שמת
לאור
עד לאחרונה ,זה בערך כל מה שנכדו,

לכתבה המלאה "

דוד בר-און ,ידע עליו .זלמן ,שעם

עוד  1,124מילים

השנים נקרא בשם העברי און ,נפטר
ב 1978-והוא בן  66בלבד ,כשדוד היה
פעוט .השם בר-און עצמו אומץ על ידי
אביו כשעברו לארצות הברית.
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"זלמן תמיד היה תעלומה – אף אחד
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 8מאיפה הוא בא או מה יהיה
לא ידע
8
יהיומושגיותר
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זלמן )און( אונרייך עונד מדליות שבהן זכה ,תחילת שנות
ה) 30-צילום :באדיבות דוד בר-און(

יתכנס מחר שוב לדון על מועד פתיחת המשק ● גנץ לנתניהו" :לא אסלח לך
שהאשמת אותי בסיכון מכוון של חיי אדם" ● אדלשטיין וטרופר סיכמו על חידוש
פעילות התרבות בשבוע הבא ● ישראל הסכימה להתקנת צינור גז לעזה במימון
בינלאומי

 .חיפוש בזמן

אוצר של חומרים שהותיר און חושף שכישורי
היאבקות היו רק חלק מהמורשת שלו .בחלק
משמעותי מחייו ,השתמש בכישוריו ובכוחו כדי
לסייע ליהודים במצוקה .את רוב הדברים עשה
בחשאי ,וזכה להכרה רק לעיתים נדירות

 .אודות האתר ויצירת קשר
 /התחברות

בר-און ,44 ,הפך את הגילויים שלו על און למותחן ריגול חצי-בדיוני בשם The
Undercover Wrestler: The Untold Story of an Undercover Hero of
) Israelהמתאבק הסמוי :הסיפור שלא סופר על הגיבור החשאי של ישראל(.
במרכז הספר עומד און האמיץ בעלילת ריגול שמבוססת על מחקרו של בר-און.

אבשלום ששוני  /פלאש 90

לכל העדכונים "
עוד  44עדכונים

הכותרות הראשיות עכשיו
ynet.co.il
maariv.co.il
אונרייך ואימי
בתחילת שנות ה ,30-ביניהם זלמן )און( אונרייך ,דוד
מועדון הספורט מכבי ברטיסלבה בסוף שנות ה 20-או
שדאור ליכטנפלד )צילום :באדיבות דוד בר-און(

חוזרים ללימודים מחר :אלה
הערים בהן יפתחו המסגרות

walla.co.il

חוזרים ללימודים*כבר ממחר:
רשימת היישובים המלאה

חוזרים ללמוד ממחר :רשימת
היישובים והשכונות המלאה

הספר נתמך באתר אינטרנט שעיצב בר-און ,החי באזור בולטימור ומשמש כמנהל
ה IT-באוניברסיטת ג'ון הופקינס ומערכת הבריאות .האתר מלא בצילומי ארכיון
ובתוכן רלוונטי נוסף שבר-און מצא בניירת המשפחתית ,כמו גם בארכיונים
במדינות שונות.
עלילת "המתאבק הסמוי" אמנם
דן פרי " פוסטים

דמיונית ,אך היא מבוססת על גילוייו
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לפני  5שעות

של בר-און ,שאון היה הישראלי
הראשון בפראג בסוף שנות ה40-

ובתחילת שנות ה ,50-שם עסק
אמריקה צריכה מפץ

בעסקאות נשק ובהכשרה ,שהיו חיוניות
להישרדותה של מדינת ישראל
הצעירה" .הוא היה חלק מצוות חשוב
כל כך .ישראל לא הייתה בסביבה
אלמלא הנשק ההוא" ,אומר בר-און.
און גם ניהל מבצע חילוץ חשאי ,הבריח
כספים לטובת פליטי מלחמה יהודים
והעברתם לצ'כוסלובקיה ,ולהברחתם
של יהודים מהגוש הקומוניסטי לישראל

כריכת ספרו של דוד בר-און

או למערב .הוא היה אחראי באופן
רשמי על האבטחה של המשלחת הישראלית לפראג ,אבל זה היה רק סיפור כיסוי

-

למה שעשה באמת" .הוא היה גיבור .המורשת שלו מבוססת על עזרה לאלה שלא

AP Photo/Alex Brandon

יכולים לחלץ את עצמם ממצבים קשים" ,אומר בר-און.

אגרופים במקום

הפוליטיקה האמריקאית נשלטת על ידי שתי מפלגות זמן כה רב שקשה לדמיין משהו
אחר .העולם כמרקחה ,אבל בארצות הברית הדמוקרטים והרפובליקאים בשלהם,
פה
נלחמים על תנודות קלות של הבוחר בקומץ מדינות תחרותיות.

הנכונות של און לסכן את עצמו לטובת יהודים אחרים התחילה בשלב מוקדם.

שלוש יהודים
והגנה על
כנער הוא היה חבר
תנועות אידאולוגיות ,לא שתיים:
ברטיסלבהיגלה
ברחובותיותר מקרוב
שסיירהשיתבונן
בקבוצהזאת ,מי
עם
מהתקפות על ידי כנופיות )חברו ,מייסד קרב המגע אימי שדאור ליכטנפלד ,היה
לפוסט המלא "
בברטיסלבה,
מעורב בקבוצה הזאת( .הוא היה חלק מרשת בקהילה היהודית

המושב
מתחום
שסייעה לפליטים ממלחמת העולם הראשונה לעבור בבטחה
מילים
עוד 970
לאוסטריה.

הפופולריים השבוע
1

3

2

*
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שלום ירושלמי

+

התוכנית הסודית של גדעון
סער

תני גולדשטיין

+

משרד הבריאות משנה כיוון:
ישראלים החיים בחו"ל כבר לא
יכולים להתחסן...

רג'ינה וסולים אונרייך עם שניים מילדיהם) 1910 ,צילום :באדיבות דוד בר-און(

טל שניידר

בר-לב וגולן נגד נתניהו" :להגיד
שחזרה להסכם הגרעין מסכנת
את ישראל ...

ההורים של משפחת אונרייך ,סולים ורג'ינה ,נהגו לארח את הפליטים ,והבנים היו
מובילים אותם לנקודות מעבר שם יכלו לחצות את הגבול הסמוך לאוסטריה מבלי
להתגלות.
ג'ייקוב מגיד " הרשות הפלסטינית

+
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AP Photo/Bernat Armangue

"זלמן תמיד היה תעלומה" ,מספר נכדו של
אונרייך ,דוד בר-און" .אף אחד לא ידע מאיפה
הוא בא או מה יהיה הצעד הבא שלו .רגע אחד
הוא נכנס לחדר ,וברגע הבא לאף אחד לא היה
מושג איפה הוא נמצא"

אף על פי שסולים ורג'ינה היו חרדים ואנטי-ציונים מובהקים ,הם וילדיהם סייעו
לצעירים רבים לעשות את דרכם לפלשתינה .בסופו של דבר ,חלק מבני המשפחה
עלו בעצמם לארץ הקודש .אחיו הגדול של און ,שלמה ,כבר היה בארץ כשהוא
הגיע.

הכריזו על בחירות
הפלסטינים
כל שבעת בני משפחת אונרייך הצליחו לצאת מאירופה ולהגיע לישראל,
לא בטוח
כמחווה
לביידן.ב1936-
ביקרו בפלשתינה
אוסטרליה או אמריקה לפני השואה .ההורים שלהם
לכבוד חתונת בנם שלמה ,אבל התעלמו מתחינות בניהם להישאר .הם חזרו
נלהב מכך
החדש
שהממשל
לתפקידי ההנהגה שלהם בקהילה היהודית בברטיסלבה ,ונרצחו באושוויץ עם
בתם היחידה רייצי )תרזה( ,בעלה ושתי בנותיה הקטנות.
אף על פי שארה"ב תומכת בבחירות דמוקרטיות כעיקרון ,ממשל ביידן
הגיב בקרירות להודעת הרשות הפלסטינית על קיומן של בחירות כלליות
שניים מהאחים אונרייך שהיגרו
לאחרי עשור וחצי ללא בחירות ● החשש הוא כי חמאס יתחזק בבחירות,
לארצות הברית לפני המלחמה
מה שיוביל את ארה"ב למילכוד דיפלומטי ומשפטי  -דווקא כשהבית הלבן
מעניינים במיוחד .הבכור ,דוד אונרייך
מבקש לחדש את הקשרים עם רמאללה
)שהשתמש בשם המקצועי בן שלום(
היה מתאבק מקצועי מצליח במשקל

לכתבה המלאה "

כבד ,ומת כשהיה בן .50

עוד  1,250מילים

משה אונרייך שינה את שמו למוריס
אנרייט וקיבל על עצמו תפקידים
בהנהגה היהודית .אחרי

נסע
המלחמה
יועז " חוק ומשפט
יובל

כמה פעמים לאירופה כנציג +
ועד
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ההצלה והארגון להצלת ילדים ,והיה
חלק משמעותי ברכישת שטח בהנוביל,

דוד )בן שלום( אונרייך )צילום :באדיבות דוד בר-און(

צרפת ,לטיפול ביתומים יהודים .אנרייט
ואשתו אימצו ילדה שהתייתמה בשואה.

פה ושם בארץ המובטחת
אחרי שהגיע לתל אביב בתחילת שנות ה ,30-און עבד בתחילה כפועל .אחרי
שמצא מקום במשרדי הנהלת ההסתדרות בתל אביב כדי להקים אולם היאבקות
ותוכנית תואמת ,הוא נבחר להוביל את האבטחה של ועדת התפעול של
ההסתדרות בין השנים  1938ו.1947-
און נישא לגרטי ב ,1940-והיה חבר בהגנה .הוא מונה לפרויקטים מיוחדים
בשיתוף הבריטים ,וסייע לאמן צנחנים יהודים )ביניהם בן דודו צבי בן יעקב( כדי
Senate Television via AP

שיוצנחו מאחורי קווי האויב באירופה .הוא מונה לעבוד עם הרביעייה שנודעה
בתור "הקוורטט הסלובקי".

זיכוי טראמפ בסנאט מוכיח שוב:
פוליטיקאים לא יכולים לנהל משפט
הראיות היו חותכות ,צילומי הווידיאו היו מטלטלים  -אך אמש זוכה
טראמפ בגלל שיקולים פוליטיים של חבריו למפלגה הרפובליקאית ● זוהי
עדות לכישלון הקונספציה ,המניחה שניתן לצפות מפוליטיקאים
להתעלות ולשקול שיקולים לא פוליטיים ● למסקנה הזאת יש משמעות
גם בדיון המתנהל בישראל על סמכויות בתי המשפט לעומת אלה של
הרשויות המחוקקת והמבצעת ● פרשנות
לכתבה המלאה "
עוד  905מילים ו 2-תגובות

ילדי משפחת אונרייך בצ'כוסלובקיה) 1913 ,צילום :באדיבות דוד בר-און(

ומשפחתו הגיעו מפראג ,שם היה חבר של
למקרה שאון
משרד החוץ הישראלי נזכר
שפיספסת
המשלחת הדיפלומטית בסוף שנות ה 40-ובתחילת שנות ה ,50-אחרי משפטי
פראג ,משפט ראווה אנטישמי שנערך בעיר ב 14 .1952-מחברי המפלגה
הקומוניסטית של צ'כוסלובקיה ,ביניהם מזכיר המפלגה רודולף סלנסקי ,הואשמו
בקשירת קשר ,בגידה וריגול .כל  14הנאשמים נמצאו אשמים ,כשרובם נידונו
למוות והוצאו להורג.

*
דיוויד הורוויץ

אבנר הופשטיין

+
לטובת יהודים
הנכונות של +און לסכן את עצמו
ראיון עם גדעון סער" :מסוכן
תחקיר זמן ישראל :מה
לכהן"
חבר
היהימשיך
שנתניהו
בפרשתכנער הוא
מוקדם.
המשטרה
התחילה
מסתירה
אחרים
המכת"זית בבלפור
בקבוצה שסיירה ברחובות ברטיסלבה והגנה על
יהודים .הוא היה חלק מרשת שסייעה לפליטים
לעבור בבטחה מתחום המושב לאוסטריה

+

לייזר ברמן

כשהיא בשפל מדיני וכלכלי,
טורקיה מחזרת אחרי ישראל

אירה טולצ'ין אימרגליק " עבודה זרה

צ'כוסלובקיה' & % $ # (,
 +לפני  13שעות
) 20
לקוטג' הכפרי של שר החוץ לשעבר של
און לקח איתו את המפתח
יאן מסריק .מסריק היה תומך נלהב של הציונות ושל מדינת ישראל הצעירה .לפני
כשהם
לעובדים
מותו בנסיבות חשודות מה
בסרטן של המשלחת
חוליםנוספים
וחברים
הזריםאון
הזמין את
קורההוא
ב,1948-

חסרי מעמד ,חסרי
זכויות ,חסרי סיכוי

הישראלית לצ'כוסלובקיה לבקר בקוטג' שלו ,והם המשיכו לעשות זאת גם אחרי
מותו .און היה אחראי על המפתח.

האגוס סבל מכאבים במשך חודשים ,אבל נמנע ממנו טיפול
פרסום ראשון
רפואי .כשהגיע למיון ,התברר שהוא סובל מגידול ממאיר ●
עבד אובחן באיחור רב כחולה סרטן הגרון ,אבל הוא התקשה לממן את ההקרנות
● שניהם מתו השנה ● דוח חדש של רופאים לזכויות אדם חושף מה קורה
לעובדים הזרים כשהם חולים בסרטן :המדינה חילקה להם רשיונות אבל לא
מעניקה זכויות רפואיות ,והם פשוט נשלחים אל מותם

המפתח לקוטג' של יאן מסריק ,שניתן לזלמן )און( אונרייך )צילום :באדיבות דוד בר-און(

לפני שובו לישראל איתר און את קבריהם של הצנחנים הישראלים חביבה רייק
וצבי בן יעקב ,בן דודו ,שנהרגו באירופה ב .1945-און הסיק שהם לא נקברו בקבר
אחים ,כפי שדווח ,ומצא את מקום קבורתם בבית קברות צבאי ,שם נקברו תחת
שמות קוד שנתנו להם הבריטים .בהתחלה דאג שהצלבים על הקברים יוחלפו
במגני דוד .בהמשך דאג שעצמותיהם יועלו לקבורה בישראל.

חיבוק מעניין עם סינטרה

iStock

"אני כל כך שמח שאבא שלי שמר את כל החומרים של סבא ,ושאני יכולתי
שאבא"שלי
דברים
להשתמש בהם כדי להאיר את הישגיו .גיליתי כל כך הרבה
המלאה
לכתבה
וקרובי משפחה אחרים לא ידעו" ,אומר בר-און.

עוד  1,469מילים

נמרוד שרייבר " פוסטים
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לפני  8שעות

באיזה רגע הופך אזרח שומר חוק
לאזרח פורע חוק?

דוד בר-און ומשפחתו )צילום :באדיבות דוד בר-און(

בין המקורות השימושיים שאיתר בר-און היה התיק האישי של און במשטרה
החשאית בצ'כוסלובקיה .יחד עם זאת ,לא הייתה לו גישה לחלק מהקבצים
בישראל להם הוא זקוק כדי לענות על השאלות שנותרו לו ,מכיוון שאלה נותרו
עדיין חשאיים.
אבל יש תעלומה אחת שבר-און מקווה להספיק לפתור בהקדם" .מצאנו צילומי

-

חדשות שמראים את סבא שלי פוגש את פרנק סינטרה כשהוא יורד מהמטוס
בביקורים שלו בישראל ,בשנות ה 60-וה ,"70-אומר בר-און.

אנחנו אוהבים לחשוב על עצמנו כאזרחים שומרי חוק .לא צריך להיות דן אריאלי כדי
להבין שאין כאן יותר ממשאלת לב .רובנו שומרים על החוק – בהינתן שלדעתנו החוק
צודק ושאכיפתו לא מוטה .רוצים הוכחה? הנה היא לפניכם.

"אני כל כך שמח שאבא שלי שמר את כל
הינו אדום .תעצרו ,נכון? למה
יכולתיהאור ברמזור
שהגעתם לצומת.
להשתמש
לעצמכםושאני
תארו סבא,
החומרים של
הרבה
לפוסטכך
בהם כדי להאיר את הישגיו .גיליתי כל
המלא "
דברים שאבא שלי וקרובי משפחה עוד 745
מיליםלא
אחרים
ידעו" ,אומר דוד בר-און
חדר החדשות

והנסיעות של ההסתדרות ,קיבל את
התיירותשעתיים
און עבד באותה תקופה בחברת עודכן לפני
פניהם של האח"מים שהגיעו לישראל ,ואיבטח אותם .אבל בר-און מאמין שחיבוקו
ynet.co.il
מזה" .האופן שבו הם מחבקים אחד
החם של סינטרה מעיד על משהו יותר עמוק

ההדבקה בקרב מתחסנים נגד
בשיעור
חברותשל 94%
בכללית :ירידה
את השני גורם לי להיות משוכנע בכך מחקר
פשוט לא
אמיתית .אני
שהייתה שם
קורונה

יודע עדיין את כל הסיפור האמיתי מאחורי זה".
ynet.co.il

קק"ל אישרה החלטה שתאפשר לה להרחיב פעילות בגדה המערבית

mako.co.il

ועדת השחרורים הורתה על שחרורו מהכלא של זאב רוזנשטיין;
הפרקליטות שוקלת לערער על ההחלטה

mako.co.il

משרד הבריאות מזהיר את הציבור מפרסומיו של יובל אשרוב בעניין

זלמן )און( אונרייך מברך לשלום את פרנק סינטרה ואת אשתו ברברה שהגיעו לישראל )צילום :באדיבות דוד בר-און(

תגובות אחרונות
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Menachem Stern

מקסים מזרחי

לא היה צורך בהסבר ונימוק ארוך כל
לו באמת היית עיתונאית ולא סתם
תגיות
כך ,דעתך ואכזבתך מאי ההרשעה
פוחלצית היית אמורה להבין כי
סינטרההשנייה ,רק...
פרנקמהשורה
עולים בברור
דוד את
אישום מחייב
מוריס אנרייט
בר-און
כתבאונרייך
ספורטתיקוןדוד
ההגנה
יהדות
זלמן און אונרייך
רודולף סלנסקי
דחיית ...מסריק
יאן
צבי בן יעקב
חביבה רייק
אימי שדאור ליכטנפלד

רונית צח" :עוד לא ביקשנו
אפילו דחייה אחת"

תגובות

הדבר הטוב ביותר שיכל לקרות
לדמוקרטים .ארה"ב תשתנה לטובה
תחת מנהיגות
מאידך ,במחנה הרפובליקאי...

*

זיכוי טראמפ בסנאט
מוכיח שוב :פוליטיקאים
לא יכולים לנהל משפט

עכשיו הזמן לומר את דעתך

זיכוי טראמפ בסנאט
מוכיח שוב :פוליטיקאים
לא יכולים לנהל משפט

0

 2הוספת תגובה

זירת הבלוגים

הצטרפות

לומר את דעתך
הזמן שלך
פרסום

, () 7

רועי פרידלר

קריקטורה ! הסכם עודפים

, () 8

יאיר טל

בין עובדות להשערות בסיפור החדירה לבסיס חיל האויר "נבטים"
בסתיו  1973היה גדוד הטנקים שלנו ,גדוד  ,9בגזרה הצפונית של תעלת סואץ.
מחנה צ'רצ'יל היה מחנה מבודד בלב הישימון ,והוא...

, () 4

ד"ר נעמה גרשי

הפספוס הגדול של מתווה חידוש הלימודים
אתחיל בסיפור קטן ששמעתי לאחרונה .בימי הקיץ החמים של חודש יוני האחרון,
א' ,תלמידת כיתה ב' ,החלה לחזור מבית הספר צמאה מאוד....

, () 21

טל פרנק

אבנר הופשטיין " הקורא בקלפי

+

לפני  16שעות

' & % $ # () 45

הקורא בקלפי
תקשורת ,פוליטיקה ושקרים אחרים

 10הדיברות לעורך המהדורה
מדריך לעורך המותש והמיואש :עשר עצות שיכולות להזרים דם חדש
לסיקור הבחירות ,ושמשום מה אף אחד לא מוכן לאמץ ● אולי כי בשביל
לשנות מחשבה מקובעת ,עצלה ומיובשת צריך גם קצת אומץ לב

iStock

לכתבה המלאה "
עוד  1,193מילים

יומן בחירות " שבת13/02 ,
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עודכן אתמול

ערב של אלימות נגד מפגינים
בראשל"צ פרצה תגרה אלימה לאחר שצעיר קרע שלטים נגד נתניהו ,בנהריה גבר
זרק חפצים על מפגינים ,בקריית אונו צעירה איימה על מפגינים באקדח פלסטיק
● מראענה התנצלה על "פוסט הצפירה"" :ישן ועלוב ,לא הייתי צריכה לכתוב
אותו" ● פעילי תקווה חדשה תלוי כרזה נגד נתניהו מעל בית ז'בוטינסקי ● בכחול
לבן דורשים להקדים את הפעימה הבאה במתווה היציאה מהסגר המיועדת ל23-
לפברואר ,במשרד הבריאות נגד ● ישיבת הממשלה שוב בוטלה

אולייבייר פיטוסי ,פלאש 90

לכל העדכונים "
עוד  21עדכונים

שירה הנאו " מגפת הקורונה
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אתמול

AP Photo/Kathy Willens

"אנשים פוחדים יותר מהחיסון מאשר מהווירוס"

בקהילות החרדיות בארה"ב,
החיסונים והמוטציות מפחידים
בעיקר את הנשים
בלייקווד ,ניו ג'רזי ,שם מחצית התושבים הם חרדים ,שיעור הילודה הוא
מהגבוהים בעולם ● זו גם העיר שבה חזרו לנהל ארועי התקהלות בחללים
סגורים במהירות רבה ולמעשה ,הקורונה נתפסה שם כמפחידה פחות
מהרחקת הילדים מבתי הספר ● כל זה השתנה בשבועות האחרונים עם
הגעתן של המוטציות לקהילה ● אך בד בבד ,מידע כוזב על החיסונים
מבלבל את התושבים ומותיר בעיקר את הנשים מבולבלות
לכתבה המלאה "
עוד  1,350מילים

לייזר ברמן " יחסי ישראל-ארה"ב

+

אתמול
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שגריר ארה"ב דיוויד פרידמן נפרד מתפקיד חייו ולא מצטער על דבר

ראיון ! "אני לעולם לא
אהיה שוב כזה רלוונטי"
דיוויד פרידמן ,עדיין בארץ אבל כבר לא שגריר ארה"ב ,מסכם קדנציה
שהתאפיינה בתמיכה חסרת תקדים אך שנויה במחלוקת בישראל ● בראיון נרחב
הוא טוען שארבע השנים היו הצלחה חד-משמעית הודות לצוות "חסר הניסיון"
שיצר תקדים ופרץ דרך חדשה ● הוא שופך אור על דרך קבלת ההחלטות ,חושף
ויכוחים פנימיים ומדבר בהערצה על הנשיא היוצא" :יש לו מורשת מדהימה"

AP Photo/Susan Walsh

לכתבה המלאה "
עוד  4,519מילים

עמנואל לוי " תרבות
אתמול
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