האקדמיה בטראומה

"הלמת" במקום "פוסט
טראומה" ,תמונת
הפרופיל תהיה "יצגן".
האקדמיה ללשון עברית
מחדשת מונחים ברפואה
ובטכנולוגיה
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רעות וילף ,עמ' 28
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ארה"ב :אין צורך בהכרה
פלסטינית בישראל
כמדינה יהודית

דוברת מחלקת המדינה בראיון לעיתון הפלסטיני "אלקודס" :ישראל היא מדינה יהודית,
למרות זאת אנחנו לא רואים צורך ששני הצדדים יכירו בעמדה הזו במסגרת ההסכם
הסופי ד נתניהו" :חלק מההתנחלויות לא יהיו בהסדר" ד אסף גבור ואריאל כהנא ,עמ' 2

שלום ירושלמי || מסך עשן
אחרי הסירוב שבו החזיק מאז הבחירות האחרונות
נתניהו נתן בסוף השבוע ראיונות לכל ערוץ אפשרי.
הבעיה היא במסר .לפני שבועיים הוא הודיע שלא יעקור אף
מתנחל ממקומו .בראיונות בסוף השבוע הוא אמר בדיוק את
ההפך" .חלק מההתנחלויות לא יהיו בהסדר" .הנייר האמרי
קאי הוא בסיס די רעוע למשא ומתן ,ועוד צפויות לו אינסוף
הסתייגויות .נתניהו צודק בעניין הזה .ברגע זה הפלסטינים
מסרבים לשמוע על קרי וההצעות שלו .בנייר יהיה כתוב כי
הפלסטינים יצטרכו להכיר במדינת ישראל כמדינת הלאום
היהודי .ביום שישי נאם אבו מאזן ברמאללה והודיע :לעולם
לא .חבל רק שישראל לא ממנפת את הנכונות שלה להכיר
בהצעה האמריקאית ,ואת הסירוב הפלסטיני ,ועדיין חוטפת
נזיפות מאובמה ,כמו בראיון האחרון לג'פרי גולדברג .תשאלו
מה הסיבה ליחס האמריקאי המתנכר? תמצאו אותה בראיונות
שהעניק נתניהו בסוף השבוע .המאבק הפנימי שהוא מנהל
עם עצמו מקרין על היחס שהוא מקבל מהאמריקאים .הוא
הולך צעד קדימה ושניים אחורה .הוא מערבב בין מסרים
נציים ויוניים .בעד ונגד .אולי היה כבר עדיף להישאר תחת
עמ' 3
מסך הערפל ולא על מסך הטלוויזיה.

אוניית ה"קלוז סי"
עגנה אתמול בנמל
אילת ,כוחות הנדסה
החלו בפריקת
המכולות ובדיקת
אמצעי הלחימה
שהוסתרו בה

הספינה "קלוז סי",
מלווה באוניות חיל
הים ,נכנסת לנמל
אילת ,אתמול
צילום:

AFP

יוחאי עופר ,עמ' 4

כלי הטיס הבלתי מאוישים
שאיראן מפתחת כבר טסים
מעל סוריה וסודן ומועברים
עמ' 5
לחיזבאללה
כתבה שלישית בסדרה

החברים הוותיקים
נאבקים על גובה
הפנסיה בעידן
שאחרי ההפרטה
יובל גורן ,עמ' 10

צילום :ג'סט קליק

הקיבוצניקים

רומן
מסתורי

גם אחרי שבית המשפט
דחה את הראיות החדשות,
כ 20,000חברים בקבוצת
הפייסבוק "מי רצח את
תאיר ראדה" משוכנעים:
רומן זדורוב חף מפשע,
הרוצח האמיתי חופשי
יאיר קראוס ,המגזין ,עמ' 18

תומכי זדורוב בבית המשפט ,לפני כשבועיים

סאגת זקןאולמרט

המחסום הפסיכולוגי
של הפרקליטות
והאמת על פרשות
הולילנד ,טלנסקי
וראשונטורס
שלא תצא
לאור

ברוך קרא ,עמ' 6

