א

סוף השבוע שלא

פרס לאן

מפץ פוליטי חדש
או הארכת הכהונה
במשכן? נשיא
המדינה לא מתכוון
לפרוש לביתו
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שלום ירושלמי,
מוספשבת

צילום :א.פ

אשם תמיד
שי ניצן ,פרקליט
המדינה החדש,
חוטף מימין ,משמאל
ובמסדרונות משרד
המשפטים

שרה ליבוביץדר,
אורי אליצור,
מוספשבת

שח איראני בז'נבה

לא שקוף

בניגוד לאולטימטום הצרפתי  -הכור באראק ימשיך להיבנות ד בניגוד להתחייבות
האמריקאית  -ניתן יהיה להאריך את הסכם הביניים מעבר לחצי שנה ד בשווייץ מתנהל
עדיין בזאר פרסי ,אבל לפי כל הסימנים המעצמות עומדות למצמץ ראשונות
גדעון קוץ ,ז'נבה ,עמ'  2ובמוספשבת
נדב איל

בןדרור ימיני

הונאה עצמית

השאיפה להסכם עם אי
ראן היא פועל יוצא של
תשוקה מערבית לשקט בטווח
הקרוב .היא גם חלק מההונאה
העצמית שהמערב משתוקק לה
משום שהוא עייף ,טרוד בבע
יותיו שלו ואין לו שום כוח או

רצון לפעול .הוא מקווה שה
גרעין האיראני יישאר "עניין
פנימי" .זו כמובן טעות .אבל
מכיוון שההסכם מעניק שקט
בטווח הקצר ,אז לעזאזל עם
הסכנה בטווח הארוך.
מוספשבת

היום שאחרי

לא תהיה תקיפה בשנה
הקרובה .זו המשמעות
הראשונה של הסכם עם איראן.
אלא אם יתגלה פתאום איזה
מתקן סודי וזדוני שבאמצעותו
יתברר שטהרן רימתה את
העולם כולו .אך בהנחה שהת

פתחות כזו לא תתרחש )הו
האצבעות בירושלים מלבינות
מרוב המתנה להתפתחות כזו!(,
האופציה הצבאית – זו שתמיד
הייתה על השולחן – היא כבר
לא על השולחן .היא פשוט
אינה קיימת .מוספשבת

יפעת ארליך,
סופשבוע

אלי ברדנשטיין ,מוסקבה

כן ,ניצחתי

האופציה הרוסית

נתניהו לא באמת ציפה
שיצליח לשכנע את
נשיא רוסיה לשנות את עמדתו
החיובית ביחס לעסקה עם אי
ראן .הוא יודע שאין תחליף
לברית עם ארה“ב ,אך מאמין
שישראל חייבת גם לקדם במ

הבחירות לראשות מפלגת העבודה :עשרות חוקרים פרטיים,
ללא התפרעויות וירידה דרמטית באחוזי ההצבעה עמ' 9

 11שנים אחרי ששמונה
מבני משפחתה נרצחו
בפיגוע בביתישראל,
נוי אילן מסיימת
קורס קצינות

רץ הבנות עם מוסקבה .שאי
פתו של פוטין לייצב את המז
רח התיכון  -גם אם לא בדיוק
בהתאם לחזונו של נתניהו -
היא הזדמנות שראש הממשלה
לא מתכוון לפספס.
עמ‘ 3

תוצאות האמת
בWWW.NRG.CO.IL

הפלסטינים מציבים
קרוואנים לבדואים
בין ירושלים
למעלה אדומים

צילום :מירי צחי

הפתרון למאבק
על ראשות ועדת
החוץ והביטחון:
רוטציה בין
יש עתיד לליכוד

אושו ,ברסלב וצבי
יחזקאלי .מה קורה
בסדנאות של המורה
הרוחני גידי דבוש .תחקיר

חן קוטסבר,
סופשבוע

לא מתחזק

הסופר אשכול נבו הודף
את השמועות" .היום אני
כותב בלי לחשוב מה
יגידו ,כולל המבקרים"
ריקי רט ,סופשבוע

פרופיל גבוה

יותר ממאה מבנים הוקמו באחרונה
בשטח  E1וברשות הפלסטינית מודים:
"אנחנו בולמים את מדיניות הכיבוש
הישראלית" ד גורמים במערכת
הביטחון :בג"ץ מונע מאתנו ליישם את
צווי ההריסה" ד אסף גבור ,עמ' 4

בניגוד להערכות :מרכז ישראל
ביתנו יחליט ביום ראשון על
המשך האיחוד עם הליכוד
זאב קם ,עמ' 8

מכחיש את
החשדות ,אייל גולן

צילום :פלאש 90

עבודת המולך ||

ואם באמת יתברר שכולן היו בנות שש
עשרה ומעלה? ואם יתברר שכולן היו
נערות בעלות מודעות עצמית גבוהה והלכו
למיטת הזמר המפורסם מרצונן החופשי
ובמודעות מלאה? אז מה? אז זה יאמר שהנה
אנחנו צריכים להמשיך להעניק לזמר את
הבמות הציבוריות שאנחנו נותנים לו בכל
אתר :באולמות ובאצטדיונים ובתוכניות
הטלוויזיה? האם ברגע שבו עורכי הדין שלו
יצליחו להוכיח כי לא הייתה לו מודעות
פלילית וכי הוא לא ידע ולא שמע וגם שכח
לשאול ,האם אנחנו יכולים לומר שהכל
בסדר?
והרי כל הפרשה הזו מסריחה עד השמים.

מימי אמבלייז העליזים
ועד התוצאות העסקיות
המצוינות בקליל .צורי דבוש
סוגר חשבונות .ראיון

שי שלו,
גלובס על הבוקר

דב אלבוים

הנה לנו אדם שלפני שנים עזב את משפח
תו ואת ילדיו כדי שיוכל לעשות לעצמו
ולחבריו מסיבות חשק על בסיס יוםיומי,
שבהן בנות ישראל מוזמנות לענג ולבדר
אותו כנתחי בשר עובר לסוחר ,כדי שיוכל
להמשיך להיות סוחר פזמונים של אהבה.
איך אנחנו יכולים לחיות עם הצביעות הזאת
שלנו וממשיכים לצרוך את אותם פזמונים
של אהבה ,שלו ושל חבריו ,שכבר מזמן היה
ברור שלא האהבה דיברה בהם ,אלא שעמום
קיומי עמוק ולב גס?
כי גם אם מחקירות המשטרה יתברר
שלא הייתה עבירה על החוק ושאין עילה
להגיש כתב אישום נגד הזמר וחבורתו,

החברה הישראלית כולה ,על כל רבדיה,
חייבת להקיא מתוכה את תעשיית הזמר
המבוססת על שקר ,יצרים אפלים וזלזול
עמוק בכבוד האדם .זו לא פעם ראשונה וגם
לא אחרונה שבה זמר מפורסם מנצל מינית
את מעמדו ואת ההערצה אליו ,אבל המקרה
הזה במיוחד חושף את הצביעות ואת העמדת
הפנים של החברה שבה אנחנו חיים .חברה
שניזונה באופן שוטף מהרכילות על הנע
רות המתחלפות בחייו של הזמר המפורסם,
חברה שממשיכה לעשות ממנו "מלך" וממ
שיכה להוביל את ילדיה כקרבנות לעבודת
ה"מולך" הזה.
הטור המלא ב"ערב שבת"

פרשת "משחקי חברה":
שחקני כדורגל וזמרים נוספים
עשויים להעיד במשטרה

אייל גולן נחקר אמש במשך יותר מעשר שעות ד מעצרו של אביו ,דני ביטון ,הוארך
בארבעה ימים בחשד לעבירות מין וסרסרות ד השופט" :השימוש בנערות תמימות
המנסות לגעת בזוהר מהווה פגיעה מוסרית חמורה" ד יונתן הללי ,עמ' 7
השבוע השחור של מכבי ת"א :אחרי ההשפלה בדרבי ,הצהובים הפסידו אמש לוויטוריה  6570אבי אורנן ,עמ' 15
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