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יום שישי ,ט"ו באב תשע"ט | 16.8.2019

השבוע שהיה:
הסיפורים הבולטים של

ידיעות אחרונות

חשיפה

בלבנון

הקצין הבכיר והגיחה המסוכנת למנהרה

רשידה טליב ()43
חברת קונגרס ממישיגן

אילהאן עומאר ()38
חברת קונגרס ממינסוטה

חברות הקונגרס רשידה טליב (מימין)
ואילהאן עומאר | צילום :אי־פי־אי

בת להורים פלסטינים שהיגרו לארה"ב
מרמאללה ובית חנינא

ילידת סומליה ,היגרה לארה"ב בגיל 9
אמירות בולטות נגד ישראל:

אמירות בולטות נגד ישראל:

"ישראל היפנטה את העולם .הלוואי
ואללה יפתח את עיניהם של האנשים
ויראה להם את מעשיה הרעים"

גיליון  2988׀ ח' באב תשע"ט ׀ 9.8.2019

"אני תומכת במי שתומכים ב־ .BDSאם
אתם מתנגדים לחופש הביטוי שלהם,
אתם במדינה הלא נכונה"

על תמיכת חברי קונגרס באיפא"ק
ובישראל כתבה" :זה הכל בגלל הכסף"

על יחס הישראלים לפלסטינים אמרה:
"זה הזכיר לי את המאבק לשוויון זכויות
של אפרו־אמריקאים"

הזאת .רק תפסיקי לצעוק,

עסקת המאה

"המאבק של ה־ BDSדומה למאבק
כנגד האפרטהייד בדרום־אפריקה"

"חברי הקונגרס שהצביעו בעד חקיקה כנגד
ה־ ,BDSשכחו מה המדינה שהם מייצגים"

"איך היא צועקת הילדה

נחום ברנע

רק תפסיקי לצרוח .אין
לי עצבים .די ,די לבכות.
תתאבדי! תתאבדי! ניתן
לה מוצץ ,שתשתוק"
אתם לא רוצים לדעת מה קורה בגן של הילדים שלכם .תחקיר

המנהרה ,מבט מבפנים,
כפי שתועדה על ידי צה"ל
עם איתורה.

תחקיר הסייעות בגנים שזיעזע את המדינה

צייד המחבלים

לאחר שטראמפ צייץ ,ראש הממשלה חזר בו והכריע:

ש' בפעילות מבצעית" .לא משאירים חשבון פתוח" | צילום :דוברות המשטרה

צוות הלוחמים ,ששמו את היד על המחבל מברקן ועל החוליה מגבעת אסף ,הוקפץ באישון ליל כדי לתפוס את
הרוצחים הנמלטים של דביר שורק † רגע אחרי שהוביל את המבצע המוצלח ללכידת המחבלים ,סנ"צ ש' מספר
ל"ידיעות אחרונות" על הרגעים הדרמטיים" :פרצנו בשקט את הכניסה ,ועלינו במדרגות למעלה .הגענו לפתח של
הגג .המחבל פקח עיניים ,וראה אותנו מולו .הוא היה בשוק טוטאלי .עם פחד בעיניים .לא האמין שנגיע אליהם"
אלישע בן־קימון

הנהלה הראשון:
ה מוזס ז"ל

הוא נחשב לקצין נועז ,אך הפעם התעוזה עברה את הגבול † תא"ל רפי מילוא ,מפקד אוגדת הגליל ,אחד
מאדריכלי מבצע "מגן צפוני" לאיתור מנהרות הטרור של חיזבאללה ,החליט לבחון בעצמו את צידה השני של
אחת המנהרות ,גדולה ומאיימת במיוחד † באחד הלילות הוא לקח עימו עוד כמה לוחמים ,ומבלי לעדכן איש
הוביל אותם עד לקצה המנהרה ,בכפר ראמיה בלבנון † "טעיתי בשיקול הדעת ,אבל אני מפקד לוחם" ,אמר
בבירור" ,לא יכול להיות שלא אראה את המנהרה עד סופה" † העונש שקבע הרמטכ"ל :נזיפה ועיכוב בדרגה

יעד אחד ספציפי וביעד השני נמצא הסגן שלי .רגע לפני אנחנו
מקבלים מידע ומאנשי השב"כ שאיתנו שהמחבל יחד עם
אדם נוסף ישנים על הגג .זה יחסית מקובל בימי הקיץ
שהפלסטינים ישנים על הגגות כי חם בבית .מיד אנת

0שנה8

ההודעה הראשונה על מציאת גופתו של דביר שורק
ז"ל תפסה את סגן ניצב ש' ביום חמישי לפנות בוקר.
המשמעות הייתה ברורה לו .הוא והצוות שלו מיד יוקפצו.
ש' הוא מפקד פלגה בימ"מ ,היחידה למלחמה בטרור של משת
מאתרים אותם ישנים .הם פותחים את
טרת ישראל .הוא וצוותו הם "ציידי המחבלים" .הוא לכד את
העיניים ומולם רואים אותי ועוד לוחמים עם כלבים .הם
הרוצח מברקן .את חוליית המחבלים שביצעו את הפיגועים בגת
היו בשוק טוטאלי .עם פחד בעיניים .לא האמינו שנגיע אליהם".
בעת אסף ובצומת עופרה .את הרוצח של החייל רון יצחק קוקיא
בשלב זה ,בלב הכפר הפלסטיני ,חייבים לוחמי הימ"מ לוודא
ז"ל .כשהבין שדביר נרצח ,ידע מיד :הוא ואנשיו ישימו את ידם
שלפניהם עומד האדם הנכון" .אנחנו מתחילים לתחקר אותם",
על המחבלים הנמלטים .חיים או מתים.
מתאר ש'" ,הם שיקרו בהתחלה באשר לשמותיהם .אבל מהר
"התמונה של דביר לא יוצאת לי מהראש" ,הוא מספר בשית
חה עם "ידיעות אחרונות" אמש ,לאחר המבצע המוצלח" ,מרגע
מאוד חזרו בהם .במקביל ,ביעד השני יש תקלה :המחבל לא נמת איתכם כבר
"התמונה של דביר לא יוצאת לי
Yedioth
Ahronoth
בכניסה עומדים בני
סמוך ,שם
צא שם .הכוח נאלץ לדלג לבית
מציאת הגופה קראתי עליו .למדתי עליו .רציתי להכיר אותו.
מהראש .מרגע מציאת הגופה
המשפחה שמנסים לעכב את הכוחות .מתפתח עימות פיזי .הכוח
ראיתי גם את מה שאמר עליו הסופר דויד גרוסמן ,לאחר שהתת
ברר שדביר החזיק בידו את ספרו האחרון בזמן שנרצח .זה פשוט קראתי עליו .למדתי עליו .רציתי
נכנס ורואה את המחבל השני מול העיניים .בינגו".
האחראי:
העורך
דפוס גלעד
תשע"ט
ראיתי גם את מהיום שלישי,הואי"ב באב
ש"ח
מחבלים שביצעו פיגועים קשיםש"ח
כאלו כבר
ולוחמיו לכדו
ספרים למורים שלו .הדברים
הכל הלך לקנות
מדהים.
עורך :להכיר אותו.
מינוי:בסך3778
העורך האחראי הראשון :נעררכישת
ראשל"צ
מוזס ,1
(כוללבכל פעם
השליחות ממלאת אותם
תחושת
פעמים
ארנוןללב .היה לי
3773לי
נכנסו
שירותהסופר
שאמר
כשהבנתיליבנה
מוזס חשוב להכיר אותו .נטע
נח מוזס ז"ל
24551
רבות.מס'
גיליון
13.8.2019
מע"מ) מחדש( .ללא מע"מ)
דויד גרוסמן,
הסופר
שאמר עליו
מינויים:
לצפות.
Ahronothלמה
"גם אחרי  20שנה האדרנלין קיים .כי אתה לא יודע
את פרטי האירוע ידעתי עד כמה הם ניצלו את העובדה שהיה
Yedioth
לאחר שהתברר שדביר החזיק
אני יכול להגיד שבכל פעם שהבטתי לרוצחים בעיניים ,היה להם
לבד ,בחור תמים וחסר אונים כשהם תוקפים אותו בהפתעה ,מבת
בזמן
העורך האחראי הראשון:
ספרו האחרון עורך:
אתהאחראי:
בידוהעורך
ובורחים".ההנהלה הראשון:
לשעבר:את זממם יו"ר
מגיעים כל
פח
העורך צעים
דפוסד.גלעד
שאנחנו י"א באב
הם לא מאמינים יום שני,
 4.30ש"ח
שהתש"ח
תשע"טפעם .משתדלים5.00
מוזס ,1
פשוט נערנטע ליבנה
זהמוזס
ארנון
לשלושה .מוזס
נח
מוזס,40ז"ל
יהודה
ד"ר ה.
 12.8.2019גיליון מס' 24550
(ללא מע"מ)
(כולל מע"מ)
ראשל"ציישאר פתוח".
חשבון לא
נשוי ,אב
הזה .בן
ז"לשנה הוא בעסק
רוזנבלום20
כבר
מדהים"
מתגוררז"ל שנרצח.

*

יתאת
חנו משנים את התוכנית .פורצים באופןאשקט
הכניסה ועולים במדרגות למעלה .מגי
ומידתכם כבר
עים לפתח של הגג .שולחים כלב

5.00

*

ש4.300נה8

משני צידי
המחבלים
בלעדי :המפקד שהפך לאימת
המחיצה
 4ידיעות אחרונות

הר המריבה

יום ראשון ,י' באב תשע"ט | 11.8.2019

נחום ברנע

תנו להם
להתפלל

ההחלטה של המשטרה אתמול ,לעכב את
כניסת היהודים להר ,נתקלה בביקורת
חריפה מימין .זכותה של המשטרה ,בעצם
חובתה ,למנוע כניסה של קהל לאתר כאשר
להערכתה קיימת סכנה לשלומם של הנכנסים.
זה נכון באצטדיון כדורגל ונכון בהר הבית.
נתניהו צדק כאשר אישר את החלטות
המשטרה אתמול .הוא התנהג בפחדנות כאשר,
ריבו
"אבא ,אולי אני אהיה עם אמא?" שאל ילד קטן בכניסה למופע של הזמר ישי
בעקבות הביקורת שהטיחה בו מפלגת הימין
"עזרת
המיקום
בלוד ,ואמו השיבה" :מה פתאום ,אסור!" .אך למרות
שלנתניהו למד
הצדדישנתן.
התכחש לאישור
הדתי ,הוא
באירוע קודמים ,רוויי
הלקחים מעימותים
הנשים" ,שבקושי איפשר לראות מה קורה על הבמה ,היטב את
שאירגנה
המשתתפות
הבית .על כך הוא ראוי
השליטה בהר
להתנכל על
דם,
בצניעות?".
שדוגל
לציבור
עיריית לוד לא התרגשו מההפרדה" :למה
לשבח .גיבור הוא לא.
קופל
צילומים :דנה
כתבת וצלמת ידיעות אחרונות היו שם .ענבר טויזר ,עמ' | 2
("דעות אחרונות" ,עמ' )21
ההערכות שלפיהן החיבור בין ט' באב לבין חג הקורבן ייצרו מצב נפיץ בירושלים התממשו :אלפי מתפללים מוסלמים התעמתו באלימות

יוסי יהושוע

עם השוטרים ,כשהם מיידים אבנים .בעקבות המהומות ,נאסרה בחלק מהיום עליית יהודים להר .עמ'  | 4צילום :אי־פי

פה

מתגייסים מעוטף עזה
סובלים מפוסט טראומה

עימות ,הנזיפה
וההתנצלות
ח

שי

הילדים שנולדו לשגרת הקסאמים הולכים לצבא  -והמשקעים צפים † ביישובים הסמוכים לגדר מצטברים
הדיווחים :טירונים מתקשים לעמוד בלחצים ובחלק מהמקרים פורשים מהמסלול הקרבי † מתן צורי ,עמ' 2
קה

סי
הפ

השופט קבע :הופעה לקהל חרדי בפארק של עפולה לא תיערך
בהפרדה בין נשים לגברים † הזמר הודיע :לא אגיע † עמ' 8

סמוטריץ' והשותפים מימין תקפו בחריפות † רה"מ
הגיב" :לא מתרשם מקבינט הטוויטר" † עמ' 6

השר סמוטריץ' לשיחה שבמהלכה איים רה"מ לפטרו † זמן קצר אחר כך,
"הדבריםעוטף עזה
"ימינה" ,הואשלחזר בו:חיילי
הטראומה
חשיפה :של רשימת
באירוע פתיחת הקמפיין
נאמרו מתוך כאב ,בסגנון שאינו ראוי" † מורן אזולאי ,עמ' 4

החדש מציג :ועדת היתרים עם נטייה לימין

צילומים :יאיר שגיא ,ואוהד צויגנברג

רה
סע

בית המשפט ביטל "ראש ממשלה חלש,
טרלול במשמרת"
בהפרדה
מנהיגות" ,זומן אתמול
חרדיחלש עם אפס
ארוע ממשלה
אחרי שכינה את נתניהו "ראש
וה

טובה צימוקי,
עמ' 6

בעקבות טרגדיה :אישה עם תאומים
האבודה ברחמה התמוטטה ונפטרה

ת אחרי קריסת
בנתב"ג † עמ' 14

האישה ,בשבוע ה־ 19להריונה ,סבלה ממחלת דם נדירה † תרופה שיכלה להציל את
חייה נשלחה במיוחד מחו"ל ,אבל זה היה מאוחר מדי † ענבר טויזר ,עמ' 12

פרסום ראשון :אשה הרה מתה ממחלה נדירה
יום שישי ,ח' באב תשע"ט |  9.8.2019ידיעות אחרונות 5

חשד למקרים נוספים של שתילת נשק וסמים בסדרת הדוקו "מחוז ירושלים"

ישי פורת

ככל שחולפים הימים כך נחשפים עוד ועוד מ�ק
רים של סצנות בעיתיות בסדרה "מחוז ירושק
לים" ששודרה בכאן  11ומתארת את עבודת משטרת
ירושלים .במ�רה או שלא במ�רה ה�טעים והמביכים
התרחשו במזרח העיר .אתמול התבררו מ�רים נוספים
של השתלת נש� וגם של סמים.
הפרשה נחשפה בעיתון הארץ ,בפרסום על מציאת
רובה אם־ 16שהושתל במהלך חיפוש בביתו של תושב
עיסאוויה סאמר סאלימן .אתמול התברר שהוא איננו
היחיד שנפל קורבן לפייק דוקו .צילומי הסדרה מציגים
גם פשיטה על ביתו של פואז דבש ,תושב מחנה הפליטים
שועפאט המחזיק בתעודת זהות כחולה" .נכנסו שוטרים,
אמרו שיש אצלי נשק והפכו את הבית כשאני יודע שאין
אצלי כלום" ,סיפר.
גם במקרה זה ,משלא נמצא דבר השתילו השוטרים
בדירה אקדח תקני .צילומי הסדרה תיעדו אותם מטפסים
לעליית הגג ,ובעזרת כלבת גישוש "מוצאים" את הנשק.
דבש ( )47מספר שהחיפוש לווה בהשפלת משפחתו:
"הכניסו את התאומות שלי בנות החמש לחדר עם אש־
תי ואמא שלה .הפשיטו את הנשים עד התחתונים מול
העיניים של הילדות ,שהיו בפחד גדול" .כמו בהשתלה
בעיסאוויה ,גם דבש קיבל מסמך משטרתי שלפיו החיפוש
לא העלה דבר (צעד המקובל במקרים שכאלה).
כשהסדרה הוקרנה פניו אמנם טושטשו ,אבל חבריו
זיהו אותו" .ראינו אותך בטלוויזיה" ,אמרו לו .הוא צפה
ונחרד מהתמונות המזויפות .דבש שעבד שנים במטבח
ביד ושם ופרש באחרונה ,מספר שבמסגרת עבודתו הגיש
כיבוד לראש הממשלה נתניהו ,לשרים ולח"כים שביקרו
במקום .לדבריו ,לאחר הפרסום בטלוויזיה תהו במחנה
הפליטים מדוע הוא לא נחקר ונעצר ,וחשדו שהוא משתף
פעולה עם ישראל  -חשד שהעמיד את חייו בסכנת חיים,
שכן ידוע כיצד הפלסטינים נוהגים במקרים שכאלה.
חברו למחנה הפליטים מג'ד שיכה ) )24נפל גם הוא קו־
רבן להשתלה הסדרתית" .הגיעו המון שוטרים עם כלבים
לבית שלי והפכו הכל" .גם במקרה זה ,לאחר שלא נמצא
דבר ,השתילו השוטרים בביתו נשק "שהתגלה" כביכול
במהלך החיפושים .גם הוא הופתע לראות את עצמו בסד־
רה ,גם עליו מסתובבות שמועות שהוא משתף פעולה עם
ישראל וזאת משום שלא נעצר ולא נחקר .לדבריו ,לפני
כמה שבועות פרצו כמה תושבים לביתו והכו אותו" .אני
מפחד להסתובב בשכונה .הולך ללימודים באוניברסיטה,
חוזר  -ונסגר בבית" .תושב הכפר צור־באהר אחמד עליאן
נפל קורבן למזימה דומה :צו חיפוש ,השתלת נשק ,צילו־
מים בסדרה שחשפו אותו וסיכנו את חייו משום שחשדו
שהוא משת"פ מכיוון שלא נעצר .פניו אמנם טושטשו ,כמו
של היתר ,אבל למרות זאת זוהה.
בסצנה מזויפת אחרת קיבלו השוטרים מידע על סוחר
סמים לכאורה .בצילומים הם נראים עוצרים אותו כשל־
צידו שק עם סמים ,שהושתל לצורך הצילומים.
מהמשטרה נמסר" :הוחלט על ביצוע תחקיר לבחי־
נת הנושא ,לרבות התנהלות המשטרה מול גורמי חברת
ההפקה בשטח ובשלב עריכת התכנים .אנו מצרים על כל
פגיעה שגרמה הסדרה למאן דהוא".

פייק רודף פייק בסדרה שמפארת את משטרת ירושלים † אחרי
רובה ה"אם־ "16בעיסאוויה מתברר :גם בביתו של תושב
שועפאט פואז דבש הושתל אקדח † לדבריו ,החיפוש לווה גם
בהשפלה" :הפשיטו את אשתי ואת אמא שלה מול בנותיי
הקטנות והמבוהלות" † חברו מג'ד שיכה נפל גם הוא קורבן
לשתילת נשק שסיכנה את חייו" :בכפר חשבו שאני משת"פ
והכו אותי † המשטרה" :מבצעים תחקיר ,מצרים על כל פגיעה"

צילום האקדח :מתוך הטלוויזיה

זיופים
סדרתיים

פואז דבש ,והאקדח
שהושתל בביתו (בתמונה
הקטנה) ,כפי שהוצג בסדרה

המסמך המשטרתי
שמאשר כי החיפוש אצל
מג'ד שיכה לא העלה דבר

מתקיני מיזוג האוויר המובילים קבעו:

תדיראן המזגן
בישראל!בירושלים"
האמין ב"מחוז
חשיפה :מקרי זיוף נוספים

47%

בכפוף לשימוע

תדיראן

היועמ"ש :חנין זועבי
ובל"ד יועמדו לדין
טובה צימוקי

צילום :יאיר שגיא

היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט ופר�ליט
המדינה שי ניצן הודיעו למפלגת בל"ד ולח"כ לשעבר
חנין זועבי ,שכיהנה במפלגה זו ,כי נש�לת העמדתן לדין בכק
פוף לשימוע ,בחשד לעבירות שבוצעו לכאורה בבחירות
לכנסת ובבחירות לרשויות המ�ומיות בשנת .2013
הגשת כתב אישום נגד המפלגה עצמה נשקלת "בשל אח־
ריותה מכוח דיני התאגידים לפעולות החשודות כפליליות
שאותן ביצעו לכאורה גופים מרכזיים בה ,לטובת המפלגה".
החשדות המיוחסים לזועבי :זיוף בנסיבות מחמירות ,שימוש
במסמך מזויף ,רישום כוזב במסמכי תאגיד ,ניסיון לקבלת דבר
במרמה בנסיבות מחמירות והלבנת הון.
במקביל הודיעה המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדי־
נה ל־ 35חברים ובכירים במפלגת בל"ד ,ובהם המזכ"ל לשע־
בר עוואד חוסיין ,כי נשקלת העמדתם לדין ,בכפוף לשימוע.
החשדות :קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ,זיוף בנסיבות
מחמירות ,שימוש במסמך מזויף ,רישום כוזב במסמכי תאגיד
והלבנת הון  -כל אחד לפי המיוחס לו.
מהחקירה עולה כי זועבי וחברי מפ־
לגתה דיווחו למבקר המדינה כי קי־
בלו בבחירות  2013תרומות כספיות
ממאות אזרחים ,בעוד התרומות
התקבלו ממקור אחר ,שממנו אסור
היה להם לקבלן .במילים אחרות :זוע־
בי וחבריה חשודים כי הכניסו למערכת
הפוליטית כספים שלא כדין.

חנין זועבי

17%

23%

5%

מאי .2018
*עפ״י סקר
 47%מתוך  60מתקינים מאתר מידרג .אמינות בסקר הוגדרה :מזגן שאינו מתקלקל הרבה.

תדיראן מודה למתקינים על האמון שהם נותנים בה
גם השנה ומבטיחה להמשיך להיות ראויה לאמון זה.

הנשיא טראמפ
| צילום :רויטרס

הקצה
עד
הלך
"אין כניסה
לחברות הקונגרס

בלעדי מפקד הפלגה בימ"מ שלכדה את רוצחי דביר שורק מדבר

בדרום הארץ .בכל פעם מחדש הוא והצוות מזנקים ,יוצאים למשית
מה .ולא מוותרים עד השלמתה" .היינו בכלל באימון ,והיינו
אמורים להיכנס לכוננות רק יום למחרת .אבל האירוע
הזה קרה מהר .הגענו לגזרה שלנו וחיכינו לאיתור המות
דיעיני המדויק של המחבלים .הבשורה הגיעה סביב
השעה שלוש לפנות בוקר .זהות המבצעים
כבר הייתה ידועה לנו".
רגע השיא של מבצע הלכידה הגיע
לקראת השעה  02:00לפנות בוקר .בשלב הזה הכוחות מתת
חילים לסגור על הרוצחים .ש' מספר" :מדובר על שני יעדים,
שבכל אחד מהם היה מחבל אחר .הבתים היו באותה שכונה ,במת
רחק של כת 80מטר אחד מהשני .אני מפקד על כל המבצע ועל

הקידום לדרגת אלוף
יחכה .תא"ל מילוא |
צילום :דו"צ

ראש הממשלה
נתניהו | צילום:
אי־פי־אי

הוא נחשב לאחד הקצינים
האמיצים והמוערכים בצה"ל
כיום ,אך אומץ הלב והנטייה לחתור
למגע שמאפיינים את תא"ל רפי מיש
לוא ,מי ששימש עד תחילת השבוע
כמפקד אוגדת הגליל ,סיכנו הפעם את
חייו ואת חייהם של חיילים אחרים,
וכמעט סיבכו את ישראל בתקרית
חמורה במיוחד בגבול הצפוני המש
תוח.
ל"ידיעות אחרונות" נודע כי במס־
גרת תפקידו של תא"ל מילוא כמפקד
האוגדה ,הוא נכנס עם החפ"ק שלו ‑
ללא תיאום וללא הודעה מוקדמת לאף
גורם צבאי ‑ לתוך המנהרה הגדולה
ביותר שחיזבאללה חפר לשטח ישראל
בגזרה המערבית.
היא אותרה לראשונה בינואר ,וחו־
דשיים לאחר מכן נפתחה החסימה
למעבר לצד הלבנוני באמצעות היחי־
דה המיוחדת של ההנדסה ,יהל"ם.
אז החליט מפקד האוגדה שהוא רוצה
ללמוד עליה מקרוב ,באופן ישיר .הוא
אסף איתו מספר לוחמים ובשעת לילה
מאוחרת חצה לצד הלבנוני .הוא עשה
זאת מבלי להודיע לאלוף הפיקוד אמיר
ברעם ,בניגוד לנהלי הבטיחות ,תוך
סיכון חייו וחיי חייליו שהיו עלולים

להיפגע ממטען או מירי של חיזבאללה.
"זאת פעולה לא אחראית ,ללא תיאום
מראש ולא על פי נהלי הבטיחות" ,אמ־
רו אמש גורם צבאיים.
האירוע נודע רק בדיעבד .בתום
הגיחה ללבנון מילוא חזר לאוגדה ,והלך
לישון .כשגורמים באוגדה העמידו אותו
על חומרת מעשיו ,מילוא מיהר לצלצל
לאלוף ברעם ולעדכן אותו ,וזה עידכן
את הרמטכ"ל אביב כוכבי .ברעם זי־
מן את מפקד האוגדה וקצינים נוספים
לתחקיר" .טעיתי בשיקול הדעת" ,אמר
מילוא ,שלקח אחריות על האירוע .יחד
עם זאת הוא הוסיף" :אני מפקד לוחם.

לא יכול להיות שאני לא אכנס לראות
את המנהרה עד סופה".
תחקיר האירוע החריג מאוד לא נע־
צר בפיקוד הצפון ,ומילוא זומן לבירור
גם אצל הרמטכ"ל כוכבי ,שזעם על
האירוע .בשלב זה האלוף ברעם החליט
לגבות את הקצין שלו ,ונלחם על כך
שהעונש לא יהיה חמור מדי" .יש גבול
לכמה שניתן להעניש מפקד לוחם שחתר
למגע ,וגם אם הוא טעה אסור להעניש
אותו בחומרה" ,טען אז ברעם בפורומים
צבאיים .כוכבי החליט לבסוף להסתפק
בעיכוב קידומו לדרגת אלוף עד שנת
 ‑ 2022עונש נסבל שיעכב אותו בפועל

אתר החפירה

לבנון

תוו אי
המנ הרה

ראמיה

ישראל
נקודת הקצה

כשנה אחת בדרגה .מעט מאוד גורמים
בצה"ל ידעו על האירוע .לצה"ל היה
אינטרס לשמור על המקרה בשקט ,בין
היתר כדי לשמור על קצין מצטיין כמו
מילוא ולא לפגוע בו" .הרמטכ"ל בסו־
פו של דבר הסתפק ב'סטירה' ולא יותר
מזה" ,אמר קצין בכיר.
בינתיים הוא ימונה ,כפי שסוכם
מראש ,למפקד המכללה לפיקוד ומטה
(פו"ם) .את תפקידו כמפקד אוגדת הג־
ליל הוא סיים השבוע כמתוכנן ,וללא
קשר לאירוע המנהרה( .על הקריירה
הצבאית של הקצין ,ראו ידיעה נפש
רדת).
מילוא נכנס לתפקיד מפקד אוגדת
הגליל ב־ ,2017והוביל את מבצע "מגן
צפוני" לאיתור מנהרות חיזבאללה.
תפקיד רגיש ,בדרגת מידור גבוהה
מאוד ,שכללה מספר מצומצם מאוד
של קצינים בכירים .הם התמודדו
מול חיזבאללה ,שחפר מנה־
רות תת־קרקעיות מתחת גבול
ישראל־לבנון ,במטרה להחדיר
מאות מחבלים לישראל ולכבוש
יישובים בגליל .המנה־
רה הראשונה אותרה
בדצמבר  2018מול
מטולה ,ובהמשך
אותרו עוד מנה־
רות .האחרונה
שאותרה הייתה גם

הגדולה ,העמוקה והמתוחכמת ביותר
שחפר חיזבאללה .היא הובילה מכפר
ראמיה בדרום לבנון לאזור זרעית55 .
מטרים עומקה .צה"ל למד אותה במשך
כמה חודשים ,ובסוף חודש מאי ניטרל
אותה.
מדובר צה"ל נמסר בתגובה:
"תא"ל רפי מילוא הינו קצין מצטיין,
מהאמיצים והמובילים במפקדי השדה
בצה"ל ,שסיים השבוע תפקיד ראוי לה־
ערכה כמפקד אוגד ה  .91במסגרת ת�ה
ליך השמדת אחת ממנהרות חיזבאללה
שהתגלו במהלך מבצע "מגן צפוני" נכ־
נס הקצין יחד עם קצינים נוספים לח־
לקה הלבנוני באופן שלא תוכנן מראש
ולאחר שלהבנתו לא נשקף מכך כל סי־
כון .הקצין הודה בטעותו ולקח אחריות
מלאה על האירוע .הקצין זומן
לבירור בראשות הרמטכ"ל,
רא"ל אביב כוכבי ,בסיומו
הוחלט כי יינזף פיקודית
וכי מינויו לתפקיד בדרגת
אלוף לא יתאפשר לפני קיץ
 .2022הקצין צפוי להיכנס
בשבועות הקרובים
אליו
לתפקיד
טרם
סוכם
האירוע כמפ־
קד המכללה
לפיקוד
ומטה".

הרמטכ"ל כוכבי | צילום :שאול גולן

תא"ל רפי מילוא  /פרופיל

המפקד שבלב הסערה
יוסי יהושוע

תא"ל מילוא ,מפקד האוגדה שנכנס לשטח
לבנון על דעת עצמו ,עבר בשני העשורים
האחרונים בצמתים המאתגרים ביותר שיש למש
פקד לוחם ,אך ידע גם הסתבכויות.
מילוא ,לשעבר מפקד השייטת ומפקד סיירת
גולני ,נחשב לקצין מוערך ,מסוג הקצינים שהולכים
והופכים לנדירים בצה"ל .למעשה הוא הקצין הבכיר
המנוסה ביותר ב"לוחמה זעירה" ‑ לוחמת הקומנדו
שמאפיינת את העימותים העכשוויים של צה"ל.

מילוא התגייס לשייטת ,השתתף בלחימה בד־
רום לבנון ובמבצע דין וחשבון ,השתחרר לאזר־
חות וחזר בעקבות אסון השייטת באנצריה .הוא
עבר לגולני ,פיקד על הסיירת באינתיפאדה הש־
נייה ,ובהמשך עבר ליחידת אגוז ולבסוף קיבל את
הפיקוד על גדוד  .13בתקופה זו קיבל את צל"ש
אלוף פיקוד הצפון מידי אודי אדם ,על אופן תפ־
קודו באירוע ניסיון החטיפה בעג'ר בשנת ,2005
שם לקח חלק פעיל בלחימה ובנטרול המחבלים.
בהמשך דרכו הצבאית מילוא חזר לשייטת ,ופי־
קד על פלגת הלוחמים היוקרתית במבצע "גשמי

קיץ" בעזה .את הצל"ש השני קיבל ממפקד חיל
הים ,על התנהלותו תחת אש בקרב קשה במהלך
מבצע שמטרתו היתה חטיפת בכיר בחיזבאללה.
בנוסף הוא פיקד על אוגדת אדום בגבול סיני ול־
פני שנתיים קודם לפיקוד על אוגדת הגליל.
למרות שהיה קצין מעוטר ,מילוא נמנע מלענוד
את הצל"שים או את סיכת השייטת .הוא ננזף בעבר
על ידי הרמטכ"ל משה יעלון כשכוח בפיקודו הרג
שלושה שוטרים מצרים בטעות ,ובפעם אחרת קי־
דומו למפקד השייטת הוקפא על ידי הרמטכ"ל שאז
גבי אשכנזי לאחר שאיבד מחשב נייד כמפקד חטיבה.

פיגוע בעיר העתיקה :שוטר נדקר
שני מחבלים נערים הגיעו עם סכינים לתוך הר הבית † כשיצאו ,דקרו ופצעו שוטר † הם נורו ונהרגו
ישי פורת ויעל פרידסון
המתח הביטחוני בירו�ש
לים :בסיומו של שבוע שהש
חל בעימותים בהר הבית ,אמש
נדקר ונפצע באורח בינוני שוטר
בן  .40שני המחבלים ,נערים ,נורו
ונהרגו על ידי כוח משטרה שהיה
במקום.
הפיגוע התרחש אמש סמוך לש־
עה שש בערב .המחבלים ,בני 14

ו־ ,16נכנסו להר הבית עם סכינים.
בצאתם משער השלשלת ,הבחינו
בכוחות משטרה ,רצו לעברם עם
סכינים שלופות ודקרו אחד מהם.
הכוחות הגיבו במהירות ,חיסלו את
אחד המחבלים ופצעו באורח קשה
מאוד את השני .הוא נפטר מפצעיו
בבית החולים שערי צדק.
השוטר שנפצע טופל במקום על
ידי מד"א ,והועבר לבית החולים
שערי צדק בהכרה מלאה.

לאחר הפיגוע המשטרה סגרה
את שערי העיר העתיקה ולא איפ־
שרה כניסה להר הבית .בהמשך
התירה עלייה של מתפללים מגיל
 50מחשש להתפרעויות ומהומות
של צעירים .לדברי מפקד מרחב
דוד במשטרה ,נצ"מ חיים שמואלי,
"בזכות התגובה המהירה והנחושה
השוטרים הצליחו לנטרל את המח־
בלים ולמנוע פגיעה חמורה ומשמ־
עותית יותר".

הדמוקרטיות"

אפילו גדולי תומכיה של ישראל בארה"ב התקשו הפעם להגן עליה † לאחר שכבר נעתר לבקשתן ,חזר בו נתניהו —
והחליט לאסור על כניסתן ארצה של חברות הקונגרס הדמוקרטיות ,רשידה טליב ואילהאן עומאר" :תומכות † "BDS
ההערכה :הלחץ של טראמפ אילץ אותו להתקפל † דמוקרטים ,דיפלומטים ואפילו באיפא"ק מיהרו לגנות" :צעד מביש"
איתמר אייכנר ,אורלי אזולאי
(וושינגטון) ,טובה צימוקי ואליאור לוי
כבר לפני חודש קיבלו חברות הקונגרס הדמוק�ר
טיות ,רשידה טליב ואילהאן עומאר ,אור ירוק
לבקר בישראל מהשגריר בוושינגטון ומקורבו של
ראש הממשלה ,רון דרמר .אלא שבשבועות האחרונים
גבר הלחץ של הבית הלבן למנוע זאת ,ואתמול הגיע
הציוץ ששינה הכל" .זה יראה חולשה גדולה אם ישראל
תאפשר להן לבקר" ,צייץ טראמפ ,שרוכש עוינות
אישית כלפי חברות הקונגרס המוסלמיות .שעה ו־20
דקות לאחר מכן יצאה ההודעה הרשמית כי ישראל
החליטה לאסור על כניסתן .התוצאה :מטח גינויים וביר
קורות חסר תקדים שגם גדולי תומכיה של ישראל
בארה"ב התקשו לעמוד בפניו.
במשרד הפנים הסבירו את ההחלטה בכך ש"מדובר
במי שמנצלות את הבמה לתמיכה בארגוני  BDSהקוראים
לחרם נגד ישראל" .השר דרעי הבהיר שאם טליב תבקש
לבקר את משפחתה בשטחים "מטעמים הומניטרים" ,הוא
ישקול זאת .עם זאת ,מאחורי הקלעים היה ברור שהיה זה
ראש הממשלה שהחליט על פניית הפרסה ,רגע לפני בואן
המתוכנן ביום שבת .גורמים מדיניים הצביעו על הציוץ
של טראמפ כמה שהטה את הכף" .הן שונאות את ישראל
וכל העם היהודי ואין דבר שיכול לשנות את דעתן" ,צייץ.
במהלך היום אתמול התקיימו התייעצויות קדחתניות
כיצד להתמודד עם הדילמה המדינית שמאיימת לסבך את
ישראל בתוך הקלחת הפוליטית האמריקאית ערב קמ־

פיין הבחירות לנשיאות .הדיפלומטים הבכירים הזהירו
מההחלטה הישראלית וטענו כי תכעיס את המפלגה הד־
מוקרטית ותפגע בתמיכה הדו־מפלגתית שזוכה ישראל.
"החלטה מבישה ומזיקה של נתניהו" ,הסבירו" .ממשלת
ישראל מציגה יריקה לתוך היד שמאכילה אותה".
נתניהו ,כאמור ,לא השתכנע :לאחר שקיבל את ההח־
לטה לאסור על הביקור ,פירסם הודעה ארוכה שבה גילגל
אחריות על שר הפנים" .ישראל פתוחה לכל מבקר ולכל
ביקורת ,עם יוצא מן הכלל אחד :החוק בישראל אוסר על
כניסת אנשים הקוראים והפועלים להטלת חרם על יש־
ראל" ,אמר .הוא הוסיף והסביר כי "תוכנית הביקור של
חברות הקונגרס מראה שכל כוונתן היא לפגוע בישראל".
ההערכה היא כי בסופו של דבר מדובר בהחלטה פולי־
טית :טליב ועומאר נחשבות לשנואות נפשו של טראמפ.
בעוד שהן מביעות ביקורת קולנית נגדו ,הוא מרבה לה־
תייחס אליהן על מנת להלהיב את הבייס .העימות שלו
עימן משרת את קמפיין הבחירות שלו.
בירושלים ובוושינגטון חוששים שהמהלך עשוי להע־
מיק את הקרע בין ישראל לדמוקרטים" .במניעת כניסתן
של עומאר וטליב נתניהו יוצר יותר פרסום וחמצן פוליטי
יותר מאשר שכל ביקור בישראל היה יוצר" ,אמר אהרון
מילר ,יועץ דמוקרטי לענייני המזרח תיכון" .זה משחיר את
הדימוי של ישראל ושוחק את התמיכה הדו־מפלגתית".
בעוד שהח"כים מכחול לבן והמחנה הדמוקרטי כינו
את ההחלטה "טעות קשה שנותנת רוח גבית ־ל־ ,"BDSב�י
מין בירכו" :מדינה נורמלית לא צריכה לעזור למי שבא
לפגוע בה" ,הגיב אמש שר התחבורה בצלאל סמוטריץ'.

לילי
TRIPLE COMFORT
נייר טואלט
 32גלילים

34

90

וגם ,בלעדי ללקוחות

בסוף זה היה חייב להגיע — הרגע שבו האינטרס
הישראלי התנגש חזיתית עם האינטרס הטרא־
מפי ,וספג טוטאל־לוס.
נסביר :האינטרס הישראלי המובהק הוא לחק
זק את הקולות הפרו־ישראליים ,שהם עדיין הרוב
במפלגה הדמוקרטית .האינטרס הפוליטי הציני של
טראמפ הוא בדיוק הפוך — לצבוע את כל המפלגה
הדמוקרטית בצבעים הקיצוניים ,של אילהאן עומאר
ורשידה טליב במטרה להבריח ממנה בוחרים מרכק
זיים .טראמפ ידע שאם ישראל תמנע את ביקורן של
השתיים כל הנהגת המפלגה הדמוקרטית ,גם אלה
שמסתייגים מהן עמוקות ,תיאלץ לעמוד לצידן .וזה
אכן מה שקרה .מבחינתו — בינגו.
גם טליב ועומאר ניצחו ,והן אפילו לא היו צריק
כות להיטלטל לרמאללה או לחברון בחום אוגוסט
בשביל זה .הגישה שהן מייצגות קיבלה חשיפה והד
אדיר בארה"ב ויעיד על כך גרף החיפושים בגוגל של
ראשי התיבות  ,BDSשזינק אתמול באלפי אחוזים.
הנושא הפלסטיני חזר בסערה ללב הדיון הציבוק
רי ,אחרי שנים של מאמץ ישראלי להורידו מסדר
היום .ההחלטה הישראלית משדרת חולשה ,חוסר
ביטחון ורצון להסתיר את המציאות בשטחים בכל
מחיר .בנוסף ,היחסים עם הקונגרס הם אבן היסוד
של התמיכה בישראל .עשרות שנים שמושקע בהם
מאמץ אדיר .העלבה של חברות קונגרס היא העלבה

₪

*לא כולל סופרים  400מ"ל

מחיר למארז

15

90
*לא כולל אריזת ג'יגה.
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90

₪

ספריי להגנה
מפני
קרינת השמש
 200מ"ל

מחיר ליחידה

₪

סדרת TRIPLE ACTIVE
קרמי לחות

מחיר ליחידה

6

9

90

₪

27

90

₪

58
₪

36

90

₪

₪

גוזרים וחוסכים עם מגוון קופונים
מחיר מיוחד!
במסירת קופון
זה בקניית
אורביטול
משחת שיניים
 145גרם
מחיר לאחר
הנחת קופון
מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
תקף בין התאריכים  15-21.8.2019או עד גמר המלאי ,המוקדם מביניהם .אין כפל הטבות.
תיתכן שונות בין חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם של המוצר אשר יוצג בחנות.

6

90

מחיר מיוחד!
במסירת קופון
זה בקניית
SUNDAY

נוזל חזק במיוחד
לניקוי כלים
 24%חומר פעיל
 750מ"ל
מחיר לאחר
הנחת קופון

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
תקף בין התאריכים  15-21.8.2019או עד גמר המלאי ,המוקדם מביניהם .אין כפל הטבות.
תיתכן שונות בין חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם של המוצר אשר יוצג בחנות.

5

90

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח

מחיר מיוחד!
במסירת קופון
זה בקניית
מוסטלה
משחת החתלה
לטיפול ומניעה
של תפרחת חיתולים
 100מ''ל
מחיר לאחר
הנחת קופון

29

תקף בין התאריכים  15-21.8.2019או עד גמר המלאי ,המוקדם מביניהם .אין כפל הטבות90 .

תיתכן שונות בין חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם של המוצר אשר יוצג בחנות.
Dolce

מחיר מיוחד!
במסירת קופון
זה בקניית
SAPORE

עוגות אישיות בציפוי בטעם שוקולד
ובמילוי קרם קקאו/חלב
מארז עשיריה
מחיר למארז עשיריה
לאחר הנחת קופון

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
תקף בין התאריכים  15-21.8.2019או עד גמר המלאי ,המוקדם מביניהם .אין כפל הטבות.
תיתכן שונות בין חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם של המוצר אשר יוצג בחנות.

לפירוט הסניפים בהם נמכרים המותגים שבמבצע ולשירות לקוחות .09-9725151 :בתוקף עד  21.8.2019או עד גמר המלאי ,המוקדם מביניהם .ההטבות המופיעות ללקוחות לייף
סטייל מותנות בתשלום בכרטיס לייף סטייל בלבד .הרכישה מוגבלת ל 4-יחידות ללקוח .המבצע תקף רק בחנויות בהן נמכר המוצר .אין כפל הטבות .תיתכן שונות בין חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם של המוצר
לכן )1( :ייתכנו מקרים בהם המחיר הקודם בחנות מסוימת היה נמוך מהמחיר במודעה ,שאינו בגדר מבצע בחנויות אלה )2( .בחנויות בהן מדובר במחיר מבצע ,המחיר הקודם בחנות יוצג על המוצר או בסמוך לו.
shop.super-pharm.co.il

להצטרפות למועדון

זירת הפיגוע ,אתמול | צילום :אוהד צויגנברג

אולוויז
מגני תחתון
אריזת חיסכון*/
תחבושות דיסקרט
לבריחת שתן
אריזת סינגל

פלמוליב
סבון נוזלי/
תחליב לידיים
 300מ"ל

הד&שולדרס
שמפו/מרכך*
 400מ"ל

נתניהו בחר בטראמפ
של העם האמריקאי ,שמה לעשות ,גם אלה נציגוק
תיו.
הפלסטינים ,שהיו שותפים דיסקרטיים לארגון
הביקור (באמצעות ארגון "מיפתאח" שבראשו חנאן
עשראוי מאש“ף) ,הם שחקני משנה בדרמה הזאת.
אמנם טליב ,שנולדה בדטרויט להורים פלסטינים,
תיכננה לבקר את סבתה ,אותה היא מכנה בציוציה
בחיבה בערבית "סיתי" ("סבתי") ,בכפר בית עור
אל־פוקא ,אבל אבו־מאזן לא ממש רלוונטי לדרמה
הזאת .מלאכתו נעשתה בידי אחרים.
אין בדברים האלה לומר שאם רק היו מגיעות היו
מבינות את מורכבות הסכסוך .סביר שלא היו משנות
את דעתן על ישראל במילימטר גם אם היו מצטרפות
לטיול של תגלית .זה לא העניין .הן חברות קונגרס
ואם הן רוצות לראות מכלי ראשון את המצב בשק
טחים  -ישראל הייתה צריכה לבלוע את הגלולה
ולאפשר זאת.
קשה להגיד לא לנשיא ארה"ב ,בפרט לכזה שנוהג
להעתיר עליך מטובו ,אבל נתניהו ידע והוזהר אינק
ספור פעמים ,כולל על ידי מנהיג הרוב הדמוקרטי
בבית הנבחרים ,סטנלי הוייר ,שאם תיאסר כניסתן
של חברות הקונגרס כל צמרת המפלגה ,גם אלה שמק
סתייגים מהן ,ייאלצו לתמוך בהן .אחרי אינספור זיגק
זוגים ,בבחירה בין מה שנכון לישראל לבין מה שנכון
לטראמפ ,נתניהו בחר בטראמפ.

אדג'
ג'ל לגילוח זוג+
אריזת נסיעות
מוקטנת
מארז

מחיר ליחידה

90

שמרית מאיר

נתניהו אמר השבוע באירוע במצודת זאב שכל מילה רעה שנאמרת
עליו רק מחזקת אותו בציבור הבוחרים .אם הוא צודק ,הדרך שבה
טיפל בביקור של שתי פוליטיקאיות אמריקאיות בישראל צריכה להעניק
לו ניצחון סוחף בקלפי .הוא זיגזג ,פישל ,נכנע והתבטל ,ובסוף גם שיקר
לבוחריו .בטווח קצר ,הנזק ניכר; בטווח ארוך הוא איום אסטרטגי.
רשידה טליב ,43 ,היא חברת קונגרס ממישיגן; אילהאן עומאר,
 ,388היא חברת קונגרס ממינסוטה .שתיהן חברות הסיעה הדמו�ק
רטית; שתיהן נבחרו לראשונה ב־ ,2018בבחירות הביניים שהעניקו
לדמוקרטים רוב בבית הנבחרים .עם הגל הדמוקרטי הגיעה לוושינק
גטון קבוצה של פוליטיקאים לוחמניים ,שסירבו לקבל על עצמם את
מרות מפלגתם ואת המורשת שלה .טליב ועומאר מוסיפות למורדים
צבע אתני .טליב מבליטה את שורשיה הפלסטיניים; עומר את מוק
צאה הסומאלי ואמונתה באיסלאם .יחד עם העמיתה ההיספאנית
שלהן ,אלכסנדריה אוקסיו־קורטז ,הן מככבות במהדורות החדשות
וברשת החברתית.
לכאורה ,הן ניצבות בשורה הראשונה של המאבק נגד בחירתו
מחדש של טראמפ .למעשה ,ברית נכרתה בינן לבינו .הוא משתמש
בהן והן בו .הן נישאות על גל המחאה נגדו; הוא משתמש בהן כדי
להרחיק בוחרים מיריביו הדמוקרטיים וכדי להסיט את סדר היום.
אנחנו מכירים בריתות כאלה גם בפוליטיקה שלנו :אריה דרעי בנה
את יוסף לפיד; יוסף לפיד בנה את אריה דרעי.
הנושא שעליו מתקוטט טראמפ עם שלוש חברות הקונגרס הוא
הגירה .הוא בונה על השנאה למהגרים; הן בונות על השנאה לשנאה
שלו .ישראל נכנסה לריקוד המופלא הזה בדלת האחורית .טליב ועוק
מאר לא ידעו הרבה על הסכסוך הישראלי־ערבי כאשר נכנסו לפוק
ליטיקה ,אבל עם תשומת הלב שזכו לה צצו השאלות על המזרח
התיכון .פתאום הן מצאו את עצמן מחוות דעה על מדיניות החוץ.
מהר מאוד התגלגלו לאהדה ,מפורשת או מגומגמת ,לתנועת החרם
על ישראל .טראמפ מיהר להאשים אותן באנטישמיות ,ולהציג אותן
כפנים האמיתיות של המפלגה הדמוקרטית.
הן מביאות אליו מצביעים אוונגליים וכסף מעשירי היהודים .זה
התרגיל.
הבעיה איננה שתי הנציגות האלה ,גם לא תנועת החרם על ישק
ראל ,שהישגיה אפסיים .הבעיה היא שישראל מאבדת את המפלגה
הדמוקרטית ,שהייתה לאורך השנים המשענת של ישראל בארה"ב.
היא מאבדת את הנבחרים שלה ,ומה שחמור הרבה יותר ,את המצק
ביעים שלה .היא מאבדת את הסטודנטים בקמפוסים ואת הצעיק
רים היהודיים ,שרובם המכריע תומכים בדמוקרטים ומתעבים את
טראמפ.
מה שהופך את התהליך הזה למסוכן קשור רק בעקיפין להתמק
שכות הכיבוש או לצעדים פנימיים שמוציאים שם רע לישראל ,כמו
חקיקה אנטי־דמוקרטית ,הדרת הרפורמים והדתה .הבעיה העיקרית
היא הזהות המוחלטת בין ישראל לממשל טראמפ ,הכתרים שקושר
לראשו נתניהו ,כל זה בניגוד קוטבי לדרך שבה התמודד עם אובמה
הדמוקרט .מי שמתנגד לטראמפ מתקשה יותר ויותר לתמוך בישראל.
לתוך התהליך הזה נכנסות טליב ועומאר .כאשר הודיעו לפני
חודשים שבתוכניתן לבקר בישראל ובשטחים גובשה בכל הדרגים
בישראל הסכמה .למרות תמיכתן בחצי פה בחרם ,סירוב לקבל אותן
יגרום הרבה יותר נזק מתועלת .הוא יהפוך אותן לגיבורות המפלגה
הדמוקרטית ואת הרטוריקה האנטי־ישראלית שלהן ללגיטימית.
נתניהו יכול היה לראות גם את התועלת האלקטורלית :הן יסתובבו
וישמיצו ,והוא יתייצב מולן ,מגן ישראל ,מציל ישראל.
אבל טראמפ דרש במפגיע לנעול בפניהן את השער .כך הוא רוצה
וכך יהיה .ונתניהו נכנע ,וחתם סופית על הדימוי שלו כעבד נרצע של
ממשל טראמפ .רציתם עסקת מאה? זאת עסקת המאה של דונלד
טראמפ.

להורדת האפליקציה
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