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מחבלים בכרמים
מי שעקרו כ–5,000 עצים 
בכפרים פלסטיניים בגדה 

משרתים באלימות את 
מטרותיה של המדינה

עמירה הס / עמוד 2

שוברת את השוק
המחירים הנמוכים של 

קרפור מאלצים את 
המתחרות לשנות גישה

סימי ספולטר /  6

האותיות הקטנות
לא כולם משתתפים, 

ישראל רק מגיבה ולסיום  
מתלווה כוכבית: למבצע 
צבאי בעזה חוקים משלו

רועי שוורץ / עמוד 11

ליגת  בגמר  אמש  הפסידה  ירושלים  הפועל 
האלופות בכדורסל לבון הגרמנית בתוצאה 70:77. 
הקבוצה הישראלית נהנתה מתמיכת אלפי אוהדים 
שעשו את הדרך למשחק שהתקיים במלאגה. ירו־
שלים פיגרה אחר הגרמנים לאורך המשחק כולו, 
השנייה,  במחצית  ההפרש  את  שצמצמה  ולמרות 
ירושלים הזדמ־ לא הצליחה לנצח. בכך החמיצה 

נות לזכות בתואר אירופי ראשון מאז 2004.  רנדולף 
הוביל את קלעי ירושלים עם 27 נקודות.

הפועל י־ם הפסידה, ובון זכתה 
בליגת האלופות בכדורסל

ספורט הארץ, עמוד 10

בליב־ בשבת  שהתקיימה  האירוויזיון  תחרות 
רפול היתה מפגן מפתיע של ודאות. הניצחון של 
לורן, שנשארה חודשים רבים בראש טבלת ההימו־

רים, היה הזכייה השביעית של שוודיה — שהצדיקה 
את מעמדה כתעשיית אירוויזיון משומנת. בין לורן 
לנועה קירל, שהגיעה למקום השלישי, יש הבדלים 
שתרמו לתחושה כי זהו קרב על המקום הראשון. 
הנרטיב רק התחזק כשהשופטים דירגו את לורן במ־
קום הראשון ואחריה קירל, שסיפקה ביצוע מושלם.

שוודיה הצדיקה את מעמדה 
כתעשיית אירוויזיון משומנת

שירה נאות ועידו דוד כהן, גלריה 5

העתיד  את  לחזות  קל  לא 
אל־חזור,  נקודת  זוהי  ולומר: 
לבלתי  נהפך  ההרס  שבו  הרגע 
אנחנו  שבה  הזמן  נקודת  נמנע. 
נמצאים כרגע היא כזאת. הגענו 
הממשלה  שראש  אחרי  לשם 
סחיט  עייף,   — נתניהו  בנימין 
עצמית  בהישרדות  רק  ועסוק 

פקוחות  בעיניים  הסכים   —
ישראל.  כלכלת  את  להשמיד 
דרך אחרת לתאר את צמד  אין 

ההחלטות הקטלניות שקיבל.
היא  הראשונה  ההחלטה 
להמליך עלינו שר אוצר משיחי 
וסהרורי. בריאיון בכאן ב' אמר 
בצלאל סמוטריץ' בקולו כי "יש 
דברים שאולי פוגעים בכלכלה, 
אותם  שמאזנים  ערכים  יש  אך 
התורה" .  לימוד  ערך  כמו   —

ההחלטה הקטלנית השנייה היא 
הדתית  המשיחיות  כי  להבטיח 
המדינה  באמצעות  על  תשתלט 
ביצור התקציבים  למערכת החי־
ידיה מבצרת  במו  נוך החרדית. 
את  הישראלית  הדמוקרטיה 
וש"ס,  התורה  יהדות  של  כוחן 
ומבטיחה את חיסולה שלה. אין 

לזה אח ורע בעולם.
לנזק  בנוגע  ספק  אין  כבר 
החרדי  החינוך  של  המצטבר 

לכלכלת ישראל. ההבדל הפעם 
תק־ הכפלת  הגודל:  סדרי  הוא 
זרם הפטור, הגדלת תקציב  ציב 
ב–40%,  הפוליטיות  הרשתות 
ב–70%  האברך  קצבת  הגדלת 
של  שקלים  מיליארד  וחלוקת 
תלושי מזון בעיקר לחרדים. הנ־
תיב ההרסני ממילא של ישראל 
בממדים  הרחבה,  כאן  מקבל 
שלא בטוח שאפשר יהיה לתקן. 

ב– המאמר המלא 

הסכמי הכספים הקואליציוניים שאישר 
נתניהו לא מותירים למדינה סיכוי

עופר אדרת

86% מהתיקים הרשומים בא־
רכיון המדינה לא נגישים לציבור, 
אף שסריקת מרביתם הושלמה. 
התיקים הסרוקים ממתינים לב־
דיקה ידנית של תוכנם בידי עו־
יהיה  ניתן  בטרם  הארכיון  בדי 

המדי־ ארכיון  לאתר  להעלותם 
נה, אך בשל כמות החומר העצו־
מה, סוף התהליך לא נראה לעין.
לאחרונה  שנאספו  מנתונים 
בידי "הארץ" ומכון המחקר "עק־
בות" עולה תמונה מורכבת. מצד 
לה־ יכול  המדינה  ארכיון  אחד, 
ביותר:  מרשים  בהישג  תגאות 

התי־ מיליון  מכשלושת  כ–78% 
נסרקו.  כבר  בו  הרשומים  קים 
מיליון  ב–2.3  מדובר  במספרים, 
תיקים העשויים להכיל עד מאות 
מיליוני עמודים. מצד שני, מספר 
התיקים הנגישים לציבור באתר 
הארכיון הוא כ–433 אלף בלבד . 

המשך בעמוד 7

בארכיון המדינה לא עומדים בעומסי המיון, 
ו–86% מהמסמכים עדיין לא נגישים לציבור

גרדיאן, רויטרס ואי	פי

ספירה חלקית של קולות המ־
אמש  העלתה  בטורקיה  צביעים 
יתרון קל לנשיא, רג'פ טייפ אר־
מהאופוזיציה  יריבו  מול  דואן, 
בבחירות  קיליצ'דראולו  כמאל 
שנתפשות כגורליות ביותר בתו־
להביא  ועשויות  המדינה,  לדות 
לסיום שלטונו של ארדואן אח־
רי 20 שנים. בתום ספירת יותר 

מ–85% מהקולות ארדואן מוביל 
 43.93% לעומת   ,50.27% עם 
איש  אם  קיליצ'דראולו.  ליריבו 
יותר  יקבל  לא  מהמתמודדים 
מ–50% מהתמיכה, שני המועמ־
דים שיקבלו את שיעור התמיכה 
בסיבוב  יתמודדו  ביותר  הגבוה 

שני שייערך ב–28 במאי.
שהתפרס־ קהל  דעת  סקרי 
מו לפני ההצבעה העידו על ית־
גוש  מנהיג  לקיליצ'דראולו,  רון 

מ"מפלגת  המרכזי  האופוזיציה 
החילונית.  הרפובליקאית"  העם 
לפי  כי  אמש  טענו  באופוזיציה 
ספירה שלהם קיליצ'דראולו הוא 
והאשימו  בהצבעה,  שמוביל  זה 
את ארדואן בניהול לא הוגן של 
הבחירות. השנה הצביעו לראשו־
נה בני דור ה–Z — כ–13 מיליון 
בני ובנות 18–25 שהצביעו בפו־
מיליון  כחמישה  כשמתוכם  על, 
צעירים  אלה  לראשונה.  שבחרו 
שלא מכירים שלטון זולת זה של 
והפי־ הצדק  ו"מפלגת  ארדואן 

תוח" שבראשה הוא עומד.
הסיקור המלא בעמוד 3

מרוץ צמוד בבחירות 
בטורקיה: ארדואן ויריבו 

טענו שניהם להובלה  

מרצועת  בודדת  רקטה  ירי 
עזה לכיוון אשקלון אמש, פחות 
כניסתה  לאחר  שעות  מ–24 
בין  האש  הפסקת  של  לתוקף 
האיסלאמי,  לג'יהאד  ישראל 

ההצה־ את  הולם  באור  העמיד 
הצלחת  על  הישראליות  רות 
מי  ברצועה.  וחץ"  "מגן  מבצע 
ראש  דווקא  היה  בכך  שחטא 
נתניהו, שבפ־ בנימין  הממשלה 
תח ישיבת הממשלה כמה שעות 
ב"שבירת  התגאה  לכן  קודם 

המשוואה" ברצועה.

אינו  עדיין  הירי  זאת,  ועם 
קריסתה של הפסקת  את  מסמן 
האש. בעבר היה נהוג לדבר על 
"מרחק בלימה", זמן שחולף בצד 
נצירה  להבטחת  עד  הפלסטיני 

אחרון  מצד  האש  של  מלאה 
הארגונים הסוררים. ייתכן שכך 
קורה גם הפעם — ומכל מקום, 
שמזדרזים  לפני  לחכות  כדאי 
באמירות  הפרשה  את  לסכם 

הפלסטיני  בצד  מדי.  נחרצות 
מיהרו לטעון כי הרקטה נורתה 
הארגו־ וכי  טכני,  כשל  עקב 
מחויבים  עודם  ברצועה  נים 

להפסקת האש.

האחרון,  העימות  התלקחות 
בהפ־ שבת  במוצאי  שהסתיים 
היתה  מצרי,  בתיווך  אש  סקת 
לאחר  גם  נמנעת.  בלתי  כמעט 
השיפור המסוים שחל באחרונה 

המציאות  הרצועה,  בכלכלת 
נסבלת;  בלתי  שם  היומיומית 
שבשנים  האיסלאמי,  ולג'יהאד 
האחרונות עומד במרכז חלק ני־

כר מסבבי הלחימה מול ישראל, 
אין אג'נדה אחרת מלבד הסלמה 
את  הרימה  ישראל  גם  צבאית. 
מתלהמות  בהצהרות  תרומתה: 

בריבוי  החדשה,  הממשלה  של 
בתקריות  הפלסטינים  הנפגעים 
ובעיקר  המערבית,  בגדה  האש 
שובת  העציר  בפרשת  בטיפול 
שמותו  עדנאן,  חאדר  הרעב 
את  הצית  הישראלי  בכלא 

העימות הנוכחי.
המשך בעמוד 4

ישראל השיגה את המטרות הצנועות שסימנה לעצמה במבצע בעזה, באופן זמני 

ליד המטרות ברצועה יש משפחות שנותרו ללא קורת גג שירין פלאח סעב וג'קי חורי, עמוד 5

אבי בר	אלי
וטלי חרותי	סובר

המקומי  השלטון  במרכז 
של  השבתה  על  אתמול  הודיעו 
השירותים המוניציפליים בחלק 
במחאה  המקומיות  מהרשויות 
להקים  הקואליציה  יוזמת  על 
שתלאים  הארנונה,  קרן  את 
של  העסקית  מהארנונה  נתח 
תמ־ לטובת  החזקות  הרשויות 
החלשות.  ברשויות  בנייה  ריצי 
יתקיימו  לא  השביתה  במסגרת 
ובבתי  בגנים  הלימודים  היום 
הוחרג  המיוחד  החינוך  הספר. 
מהשביתה ויפעל כרגיל ומבחני 
להתקיים  צפויים  הבגרויות 
גם  יופסקו  בנוסף  כמתוכנן. 
שירותי איסוף האשפה, הרווחה 
עזה  עוטף  ביישובי  והפיקוח. 
שבי־ תתקיים  לא  ובירושלים 
באשקלון  החינוך  ומערכת  תה 

תפעל כרגיל. 
הסיקור המלא ב–

חלק מהרשויות 
המקומיות 

ישבתו בשל 
קרן הארנונה

הסורים בטורקיה חוששים לגורלם, ולא 
נראה שהבחירות ישנו את זה גרדיאן, עמוד 3

צילום: מרטין מייסנר/אי�פי

צילום: יבגני מלולטקה

צילום: ענבל מרמרי

מירב ארלוזורוב

עמוס הראל

תומכי ארדואן באיסטנבול, אתמול. השנה הצביעו לראשונה בני דור ה–Z, שחלקם לא מכירים שלטון אחר צילום: אומיט טורהן קוסקון/אי�אף�פי

לאחר ספירת רוב הקולות ניכר יתרון קל לארדואן, אך 
באופוזיציה אמרו שבדיקה העידה על יתרון למועמד שלהם

צילום: גרגוריו מררו/אי�פי


