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יניב קובוביץ

במש והשר  האוצר  ־שר 
סמוט בצלאל  הביטחון,  ־רד 

ריץ', הורה לנציגים של משרדי 
הממשלה להיערך לקליטת חצי 
בגדה  נוספים  מתנחלים  מיליון 

־המערבית, כמו גם לשיפור התש
תיות בהתנחלויות. בכמה דיונים 

־סגורים הבהיר סמוטריץ' כי מב
חינתו מדובר ב"משימות ליבה". 
אמרו  בנושא  המעורים  מקורות 

טרם  המדינה  שתקציב  אף  כי 
אושר, השר התחייב בשיחות כי 

תקצוב הצעדים לא יהווה בעיה.
השי שהסתיימו  לאחר  ־מיד 

הביטחון  שר  לבין  בינו  חות 
סמ הוגדרו  שבהן  גלנט,  ־יואב 
האזר למינהל  ביחס  ־כויותיו 

בסבב  סמוטריץ'  בגדה, פתח  חי 
־מפגשים עם נציגים של המשר
והבי ־דים השונים, בהם האוצר 

למשתתפים  הציג  השר  טחון. 
לביסוס  תוכניותיו  את  בדיונים 

דרש להת ־מפעל ההתנחלויות, 
חיל ביישומן מיד, והוסיף כי יש 

להוציאן לפועל בתוך שנתיים.
המתמצאים  מקורות  לדברי 

סמוט הללו,  השיחות  ־בפרטי 
־ריץ' דרש לספק תשתיות משו

פרות לכל היישובים שבהם חיים 
מאחזים  לרבות  בגדה,  יהודים 

־בלתי חוקיים, ללא קשר למעמ
דם. זאת, הסביר, במטרה להדביק 

את הגידול באוכלוסייה באזור.
המשך בעמוד 5

בדיונים סגורים דרש השר לספק תשתיות בעלות של 
מיליארדים להתנחלויות — ובהן גם מאחזים בלתי חוקיים. 
סמוטריץ' הוסיף כי מימון התוכנית שהציג לא יהווה בעיה

סמוטריץ' הורה להיערך 
להכפלת מספרם של 
המתנחלים — למיליון

ישראל  על  המתרגש  האסון 
נתונים  הפתעה:  בגדר  יהיה  לא 

ותח חלחלה  מעוררי  ־כלכליים 
מתפרסמים  אפוקליפטיות  זיות 
הפנאטים  חבורת  אבל  יום.  מדי 
את  שמנהלת  האחריות  חסרי 

על  להתנפל  ממשיכה  המדינה 
הקופה הציבורית ולרוקן אותה. 

המ להיות  שאמור  האוצר,  ־שר 
־בוגר האחראי, דבק בתקציב המ

נותק מהמציאות, מתהלך בחיוך 
־זחוח ומפטיר "בעזרת השם". מי

ליארדי שקלים מוזרמים לעידוד 
והתבוססות  התבדלות  בערות, 
ועל  עוני.  של  אינסופי  במעגל 

־הביזה מנצח ראש הממשלה הח
כאן  שכיהן  ביותר  והמסוכן  לש 
נשמתו  את  מכר  אילו  אי־פעם. 
תמורת השלטון, דיינו. אבל הוא 

משעבד למענו מדינה שלמה.
נראה  ל"רפורמה",  באשר 

בפש באמת  מעוניין  ־שנתניהו 
רה, לפחות לעת עתה. גם איומי 
לא  כבר  לוין  של  ההתפטרות 

מרשימים אותו. השיחות בחסות 
בעיקר  בינתיים  מניבות  הנשיא 
"התקדמות"  על  דיווחים  רעש, 

־והצהרות פסימיות. בשורה הת
חתונה אין הסכמה בשום נושא, 
לתביעות",  "קץ  על  לדבר  שלא 

־ולוין ורוטמן עדיין שואפים להג
שים את חזון העוועים שלהם.

המאמר המלא בעמוד 3

הנתונים מחרידים, האזהרות מצטברות, 
אבל חברי הקואליציה ממשיכים בביזה

צבי בראל

נשיא סוריה בשאר אל־אסד 
צפוי לעמוד במוקד תשומת הלב 
היום,  הערבית  הליגה  בפסגת 
ממנה  שסולק  לאחר  שנים   12
שביצע  הטבח  ממדי  כשנודעו 
שתארח  סעודיה,  עמו.  בבני 
באחרונה  חידשה  הפסגה,  את 
במקביל  סוריה,  עם  יחסיה  את 
הפיוס  יותר,  אף  דרמטי  לצעד 
התפתחויות  איראן.  לבין  בינה 
מארה"ב  ההתרחקות  לצד  אלו, 
מבהירות  לסין,  וההתקרבות 
להיות  עוד  רוצה  אינה  שריאד 

־חברה בקואליציות שיובילו אח
רים — אלא ליזום, לתכנן ולבצע 
שיעצבו  המהלכים  את  בעצמה 
ואכן,  התיכון.  המזרח  פני  את 
נראה שההכרה הסעודית סוללת 
דרך לחידוש היחסים בין איראן 
אלו  ישראל,  מבחינת  למצרים. 
אינן חדשות טובות: הקואליציה 

קור האנטי־איראנית  ־הערבית 
סת מול עיניה, ואיתה המשוואה 
פרו־אמריקאית  מדינה  שלפיה 
אינה יכולה להיות בעלת ברית 
של טהראן. האחראית לכך היא 

־דווקא המדינה שנחשבה מועמ
דת להצטרף להסכמי אברהם.

המאמר המלא בעמוד 14

סעודיה רוצה 
לנהל את האזור, 
וישראל תצטרך 

עמוס הראללהמתין לתורה

חיזבא של  המבצעים  ־איש 
־ללה, עימאד מורנייה, היה אח

אזרחים  מאות  של  למותם  ראי 
יש מערביים,  ביטחון  ־ואנשי 

"רוחות  הסדרה  וערבים.  ראלים 
יששכרוף  אבי  שיצרו  ביירות", 
משחזרת  )"פאודה"(,  רז  וליאור 

שה מורנייה,  אחר  המרדף  ־את 
אמריקאית־ בהתנקשות  סתיים 

ישראלית ב–2008. היא מתבססת 
כמעט כולה על סיפור אמיתי.

־המרדף הזה נמשך שני עשו
הרא הקשה  הפיגוע  וחצי:  ־רים 

שון שמורנייה השתתף בתכנונו 
־היה זה שנודע כאסון צור הרא

שון, ב–1982, ועד מהרה עלה גם 
על הכוונת של הממשל בארה"ב. 

־אלא שהיעד היה זהיר מאוד, וב
־משך שנים לא היו שירותי המו

דיעין שדלקו בטוחים אפילו אם 
יש בידם תמונה אותנטית שלו. 

את מיקומו של מורנייה ערב 
מש לבסוף  חשף  ־ההתנקשות 

מאהבת,  לו  היתה  בר משפחתי. 

־אזרחית סוריה, והדבר נודע לא
לפי  בלבנון.  שהתגוררה  שתו, 
יירטו  המודיעין  אנשי  הסדרה, 
שיחה בין אחד מבניו של מורנייה 
לאב, שבו הוא מספר כי הביא את 

־האם לדמשק, כדי שהשניים ית
פייסו. ישראל גייסה את ארה"ב 
בהתנגדות  נתקלה  אך  לפעולה, 
מפשע.  בחפים  לפגיעה  מחשש 
את החשש הזה, כך פורסם, הפיג 
בוושינגטון של ראש  ביקור  רק 

הממשלה דאז, אהוד אולמרט.
הכתבה המלאה בעמוד 6

סדרה חדשה שופכת אור על ההתנקשות 
בחייו של עימאד מורנייה, 15 שנה אחרי

יותר ויותר ארכיאולוגים 
ישראלים משתכנעים שהגיע 
הזמן לעצור ולהפסיק לחפור

ניר חסון עמוד 18

ג'ורג' סנטוס ריצף את דרכו 
לקונגרס בשקרים, והמפלגה 
של טראמפ עדיין מצדדת בו

נתנאל שלומוביץ עמוד 16

האופוזיציה צריכה לקצוב את ההידברות בזמן כדי שלא לשחק לידי נתניהו רוית הכט עמוד 2

צילום: איליה מלניקוב

יוסי ורטר

מילצ'ן על סירובו לבוא לישראל: לא אסכן את משפחתי. אני צריך שישלחו אליי מישהו? גידי וייץ  עמוד 9

צילום: שאנון סטייפלטון/רויטרסצילום: אוליבייה פיטוסי

רבבות השתתפו 
במצעד הדגלים 

בירושלים, שלווה 
כרגיל בקריאות 

גזעניות ובאלימות 
כלפי פלסטינים 
ואנשי תקשורת

ניר חסון ואהרן רבינוביץ 
עמוד 4

צילום: אסיה רביבו

יהודים מכים פלסטיני בשער שכם, אתמול. החנויות באזור נסגרו לקראת המצעד והפלסטינים הורחקו ממנו צילום: אוליבייה פיטוסי

ובינתיים, לא 
רחוק משם, ניסו 

אנשי חינוך להציב 
חלופה למצעד 

מבלי להדיר איש 
מתושבי ירושלים

שירה קדרי־עובדיה 
עמוד 12

איור: ערן וולקובסקיצילום: קרלו אלגרי/רויטרס ציור: לוקה ג'ורדנו


