שוחחתם גם במהלך
״התקשרתיאליו פעמיים ולא
סוף המבצעהצלהנולדבר .שמחתילשמוע שהוא ומשפחתו
לאנפגעו״.
דיברתם על המבצעוההשלכות שלו על שיחות שלום
מבצע צוק איתן?

לקראת

תפסתי אותו .רק

עתידיות?
״זו

הייתה

אשמח לנצל
ואדרשלכך״.

שיחה

קצרה ,על

את הערוץ

מישור צר מאוד.

הזה גם

לטובת

עם זאת,

המדינה

במידה

"בבוקר

שבו

יצחק

רבץ

שיחקתי טניס מול לאה,
ובערב הגעתי לנחם אותה.
שכאשר לאה
אלא
שמעה
שאני מיודד גח עם

בנעלי

נתניהו ,היא

אביו

נרצח

בחרה

משפחת

לנתק

איתי את הקשר ולא
איתי עד יום מותה.לצערי,
לא היה מי
בינינו״
שיגשר

דיברה

רחמילביץ,
חגיגת יוםההולדת של פרופ׳
חבריו״גזרי״ ,מספקת הצצהלחוג
נה$DN2$לשעבר ,יצחקנבון; חברת הכנסתלשעבר ,נעמיבלומ־
$TS1$בלומנטל;$TS1$
דינה
זוהר; הצלםהנודע ,דוד
 $DN2עורך דין הצמרת,אלי
רובינגר;
נטל;
החולים וקו־
$TS1$וקופות$TS1$
גדולות ורביםממנהלי בתי
בעלי חברותנדל״ן
ת$DN2$החולים
פות
בישראל .ראש הממשלה אומנם נבצר מהאירוע,
לנוכחים על ידי
שהוקראה
בכתב ידו
אולם שלח איגרת
השחקן ואיש הרדיו ,אלכס אנםקי .בברכתו כתב נתניהו כי
ולילדיה,ובעיני
דאגה להם .שרה מסורה מאוד גםלבעלה
התקשורת מגזימהלגמרי במה שהיא עושהלה״.
לעולם יזכור אתהטיפול המסור שהעניקרחמילביץלאביו
לפרופ׳רחמילביץ לא היו
אף שנולדלאצולה הרפואית,
ולהוריה של שרה ,אשתו ,הוא ציין את ההערכה שהוא רוחש
ולניסיונו,ואיחללו שנים רבות של עשייה ויצירה .בתחילה מחשבות בכיוון .הוא התאהב במקצוע תוך כדילי־
$TS1$לימודים$TS1$
לכישוריו
$DN2$לימודים $DN2$באוניברסיטה העברית ,ואת הסטאד וההתמחות הפ־
$TS1$הפנימית$TS1$
מודים
משפחתרחמילביץ למשפחת נתניהו נטו־
$TS1$נטועה$TS1$
ההיכרות בין
התמחה בהמ־
$TS1$בהמטולוגיה$TS1$
בהמשך
$DN2$הפנימית $DN2$עשה במחלקה שניהל אביו.
נימית
$TS1$מתוקף$TS1$
מתו־
בשכונת רחביה
הירושלמית שבה התגוררו.
 $DN2$עמוק
עה
לתלסמיה ,מחלת
עולמי כמומחה
$DN2$בהמטולוגיה $DN2$ויצרלעצמו שם
רחמילביץ ,ממייסדי הרפואה טולוגיה
משה
תפקידו של האב,
תורשתית הנפוצה באגן הים התיכון ובדרום מזרח אסיה.
דם
בישראל ומנהל המחלקה הפנימית בביתהחולים הדסה,
כשהוא כבר נושא בתואר פרופסור,
בסוף שנות ה־ 70
התדפקו על דלתו כל מנהיגי המדינה .באחד הימים הגיע
שמה של המ־
$TS1$המחלקה$TS1$
ההמטולוגית בהדסה.
הפך למנהל המחלקה
והתלונן על כאבי בטן
לביתהחולים גם בן ציון נתניהו
ורחמילביץ לימד דורות של
בניהולו יצאלמרחוק,
חזקים.רחמילביץ האב אבחן כי מדובר באפנדציט ושלח חלקה
$DN2$המחלקה$DN2$
רופאים ,בהם כעשרה ממנהלי המחלקותההמטולוגיות
התהדק כאשר
המשפחות
לניתוח .הקשר בין
אותו בדחיפות
פלסטינים,
שהכשיר כשישה רופאים
המכהנים כיום .לאחר
באמה של שרה נתניהוולאחר מכן
רחמילביץ הבן טיפל
העובדים בימיםאלו בקטאר ובביתלחם ,אף הוזמןלפגישה
שנפטרלפני כארבע שנים.
גם באביה ,שמואל בן ארצי,
בתקשורת עלמעלליהלכאורה של שרה
כשאתה קורא
אישית נדירה עם ראש הרשותלשעבר ,יאסר ערפאת.
אולם שום דבר לא הכין את מנהל המחלקה המוערך להד
נתניהו ,מה אתה חושב?
שתהיה להם בת
״קודם כל אני מאחל לכל זוג הורים
התקשורתי שיצרה הפרשה של דסי רבינוביץ׳ ,ואיימה על
המשך הקריירהשלו.למעשה ,המפגש הראשון בינולבין
מסורה כמו שרה .קשה לתארבמילים את הדרך שבה היא
המכונה על ידי

נשיא המ־
$TS1$המדינה$TS1$
מכריו המגוון

