
חמי שלו

ֵאל  "ָבּ הביטוי  של  מקורו 
 IN GOD  — ִמְבַטֵחנּו"  ים  ָנִשׂ
הרביעי  בבית   —  WE TRUST
של ההמנון הלאומי האמריקאי, 
1814 על ידי פרר  שנכתב בשנת
האז במלחמת  קי.  סקוט  רנסיס 

המאה  של  ה–60  בשנות  רחים 
ה–19 החל הממשל של מדינות 
על  הביטוי  את  להטביע  הצפון 
הדרך  לצדקת  אות  מטבעותיו, 
המורדות.  הדרום  מדינות  מול 

רמאה שנים מאוחר יותר, בעיצו
מה של המלחמה הקרה, וכביטוי 
האמריקאי  האתוס  בין  לפער 

ל"קומוניזם חסר האל" של ברית 
דווייט  הנשיא  חתם  המועצות, 
אייזנהאואר על חוק שהפך את 
למוטו  מבטחנו"  נשים  "באל 
הברית,  ארצות  של  הלאומי 
שטרות  על  גם  מאז  המתנוסס 
ידי  על  המונפקים  הדולרים 
של  והדפסה  לחריטה  הלשכה 

משרד האוצר בוושינגטון.
רסקר דיאלוג שנערך עבור עי
העצ יום  לקראת  "הארץ",  רתון 

מאות ה–242 של ארצות הברית 
שחל היום, מגלה שאם אמריקה 
שמה מבטחה באל, ישראל שמה 
מבטחה באמריקה. 84% מהציבור 
סבורים שאם ישראל תעמוד בפני 

רסכנה צבאית קיומית, ארצות הב
ררית תיחלץ לעזרתה. הביטחון בנ
רכונותו של הדוד סם לעמוד לימי

נה של ישראל בעת צרה חוצה את 
רכל המחנות ומאפיינת את כל הח

תכים, כולל, במידה פחותה אמנם, 
את האזרחים הערבים. עבור ציבור 
שחונך על ברכי הסיסמאות "עם 
לבדד ישכון", "כל העולם נגדנו" 
ו"אם אין אני לי מי לי", מדובר 
בהבעת אמון חריגה ויוצאת דופן.

משוכנע  בציבור  ניכר  רוב 
גם שמדובר בברית נצח, בקשר 
בלריימחה שיעמוד בצוק העתים. 
62% מהציבור מאמין שהברית 
קבועה,  היא  הברית  ארצות  עם 
זמן,  לאורך  ותעמוד  יציבה 
24% בלבד החושש שהר  לעומת

ברית עלולה לקרוס או להתבטל 
מחזיק  זו  באמונה  גם  בעתיד. 
הציבור  כולל  הציבור,  רוב 
להניח ששם  שניתן  אף  הערבי, 
במובן  היא  לברית  ההתייחסות 
הרע של המלה. רק לחרדים יש 
היחסים  איתנות  לגבי  ספקות 
מאמינים   45% )רק  המיוחדים 

כי הברית תשרוד הכל(. 
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סקר שבחן את היחס של הישראלים לארה"ב מגלה כי הם לא מאמינים 
שהברית עמה תופר, ואוהדים את טראמפ הרבה יותר מאשר את אובמה

43% מהחילונים בישראל 
לא מעוניינים שרוב 

יהודי ארה"ב יעלו לארץ

סקר "הארץ"
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גלריה
כדי לשנות את היחס 
לסרטים שנוצרו על 
ידי נשים צריך יותר 
מבקרות קולנוע
נירית אנדרמן

www.haaretz.co.il

 שירות למנויים: 5200*  
 בין השעות 13:00-07:00 
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המחיר: 13.50 שקלים כולל מע"מ 
באילת 11.50 שקלים 

 האם ליהודי ארה"ב יש זכות למתוח 
בפומבי ביקורת על מדיניות ישראל?

52%
לא

37%
כן

לרעת המיעוט
העליון והמדינה תומכים 
בקק"ל, שמפלה ערבים, 

ולכן לא יכולים להציג 
עצמם כמחויבים לשוויון

מאמר המערכת / עמוד 2

מחיר הפקק
רחוב צר ואיטי בירושלים 

מעביר יותר תנועה 
מרחוב רב נתיבים

מירב מורן /  4

מטרה חדשה
אחרי שנזרק מהממשלה 

ונחבט בקלפי, לפיד 
החליט שאת דגל השוויון 

בנטל הוא לא יניף עוד
סמי פרץ / עמוד 2

צוות מדענים אוסטרלי, שפענח את הגנום של 
הקואלות, גילה כיצד הן מתקיימות מאכילת עלי 
מרבית  עבור  קטלניים  ואף  הרעילים  אקליפטוס, 
בעלי החיים. החוקרים מצאו כי החלק בקוד הגנטי 

רשל הקואלות, שאחראי לייצר חלבונים לפירוק רע
לים של עלי אקליפטוס, ארוך פי שניים מאשר אצל 

ריונקים אחרים. עוד גילו החוקרים כי הקואלות מסו
גלות לזהות את ההרכב התזונתי של העלים ומידת 

רעילותם על ידי רחרוח וליקוקים קצרים.

כיצד מתקיימות הקואלות ממזון 
שהוא קטלני לרוב בעלי החיים

אסף רונאל, עמוד 10

רבתקווה לחדש את ענף החקלאות שהיה משג
שג בעבר, עיראק מתכננת לטעת 70 אלף עצי תמר 

רמדרום לבגדאד. העצים נהרסו בשנים רבות של מל
75% מיבור  חמה קשה במדינה. בעבר גידלה עיראק

לי התמרים בעולם, אך כיום היא מגדלת 5% בלבד. 
קרן שיעית לקחה הלוואה ממשלתית בסך עשרה 
מיליארד דינר, ונטעה עד כה 16 אלף דקלים. זהו 
המיזם החקלאי הרחב ביותר שעיראק תמכה בו מאז 

פלישת ארה"ב והפלת סדאם חוסיין ב–2003.

עיראק תיטע 70 אלף עצי תמר 
כדי להחיות את הענף הלאומי

רויטרס, עמוד 10

לי ירון

רפסק דין של בית המשפט לע
קבע  תקוה  בפתח  נייני משפחה 
השבוע לראשונה כי פסיקת בית 

המזו שלפיה  העליון  רהמשפט 
נות לא יוטלו בלעדית על הגבר 

רתחול רטרואקטיבית — כך שני
רתן יהיה להפחית את סכום המ

זונות שמשלמים אבות גם לאחר 

הפסי נסגר.  הגירושים  רשתיק 
המש בית  של  התקדימית  רקה 

פט העליון מיולי 2017 קבעה כי 
רהורים גרושים שחולקים משמו

רת משותפת על ילדים בני שש 
קרוב  או  זהה  ושכרם   —  15 עד 
לכך — יהיו חייבים בדמי מזונות 

רמשותפים בהתאם ליכולתם הכ
הכ לא  העליון  ואולם,  רלכלית. 

ריע אז אם ההלכה החדשה תחול 

על  רק  ולא  רטרואקטיבית,  גם 
בש יצר  המצב  חדשים.  רתיקים 

בין  דעת  חילוקי  האחרונה  נה 
בתי המשפט בערכאות הנמוכות 

בשאלת הרטרואקטיביות.
הפסיקה מהשבוע, שבמסגרתה 

רהפחית השופט את סכומי המזו
נות של האב המערער מ–6,500 
שקלים בחודש ל–3,300 שקלים, 
סוללת נתיב נוסף בתיקים דומים 

את  וייתכן שתביא  שמתנהלים, 
רבית המשפט המחוזי או בית המש
רפט העליון להידרש לסוגיה. בש
רנה שחלפה מאז פסק הדין המהפ
רכני ניתנו פסיקות בערכאות נמו

כות יותר שקבעו כי אין לפתוח 
מחדש תיקי מזונות שנסגרו טרם 

רמתן פסק הדין אם לא נמצא שי
נוי נסיבות מהותי. 
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שופט קיצץ בדיעבד דמי מזונות כי שכר 
ההורים דומה — ופתח דיון באלפי תיקים

דפנה מאור

המנהיגה החשובה והמצליחה 
רביותר של אירופה, ואולי של המ

ערב כולו, חמקה שלשום ממפלה 
לבשר  היתה  שעלולה  פוליטית 
את קץ ממשלתה — ואולי גם את 
סופה כקנצלרית גרמניה. אנגלה 
מרקל, תחת איום התפטרות של 

שר הפנים ושותפה הקואליציוני, 
הגיעה להסכם על שינוי מדיניות 

ההגירה הליברלית של גרמניה.
את  להפיל  שעמד  האיש 
ממשלתה של מרקל הוא הורסט 
זיהופר, ראש מפלגת CSU — שזה 
עשרות שנים שותפה למפלגתה 
של מרקל. פרטי התוכנית שעליה 
הסכימו חברי הקואליציה כוללים 

מבקשי  כניסתם של  מניעת  את 
רמקלט שאמורים להיקלט במדי
רנות אחרות באיחוד וצעדים נוס
רפים, שעיקרם הוא הפניית גב למ
רדיניות הזרועות הפתוחות והגבו

לות הפתוחים לא פחות שהתניעה 
מרקל לפני כשלוש שנים, ובישרה 
על שינוי טקטוני באירופה כולה.
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מרקל תקשיח את היחס למהגרים בגבול 
כדי למנוע את התפרקות ממשלתה

יניב קובוביץ

לח הצליח  חמאס  רארגון 
דור למאות טלפונים ניידים של 
חיילים באמצעות תוכנות ששתל 
מהמקרים,  בחלק  באפליקציות. 

רשאבו אנשי הארגון את כל המי
רדע שהיה במכשירים שאליהם חד

רו, לרבות תמונות, מספרי טלפון 

וכתובות מייל; ובחלקם הצליחו 
רפעילי חמאס להשתלט על המ

והרמקול של המכשירים  צלמה 
ותיעדו את הנעשה בבסיסי צה"ל, 

ובהם בסיסים בעוטף עזה.
מתחו  הסייבר  בענף  גורמים 
שבו  האופן  על  ביקורת  אתמול 

רצה"ל מתמודד עם התופעה, ואמ
רו כי עליו לנקוט אמצעי הגנה 

רטכנולוגיים, ולא להסתפק בהס
ברה בנושא.

לח כדי  לפעול  החל  רחמאס 
דור לטלפונים של חיילים בשנת 
2017. בתחילה פתח הארגון פרור
רפילים מזויפים רבים של נשים וג

ברים ברשתות החברתיות, אשר 
פנו לחיילים, יצרו קרבה ושוחחו 
עמם במשך תקופה ארוכה. בינואר 

השנה, לאחר שנבנה האמון עם 
רהחיילים, החלו הדמויות הפיק

טיביות להציע להם להוריד את 
אחת האפליקציות שנבנו במיוחד 

רלטובת פעולת הריגול — אפליק
ציית היכרויות או אפליקציה בשם 

ר"גולדן קאפ" שבה ניתן לקבל מי
דע בזמן אמת על המונדיאל. 

את  הורידו  החיילים  כאשר 

האנד למכשירי  רהאפליקציות 
ררואיד שלהם, בחמאס קיבלו גי
רשה לכלל המידע בטלפון — רשי

מת אנשי קשר, הודעות, מידע על 
מיקום, תמונות, סרטונים, הורדה 

רואיסוף קבצים, ואף אפשרות לצ
לם תמונות מרחוק בכל מקום שבו 

נמצא החייל עם הטלפון הנייד.
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חמאס חדר לטלפונים של חיילים ואסף מידע צבאי

יותם ברגר

ראלאור אזריה, שנידון למא
סר על כך שירה למוות במחבל 
פצוע והשתחרר לפני כחודשיים 
עם  יחד  אתמול  ביקר  מהכלא, 
בחברון  בצומת  צ'רלי,  אביו, 
הוא  התקרית.  התרחשה  שבו 
תושבי  ידי  על  לחברון  הוזמן 
לאירוע  בעיר,  היהודי  היישוב 
הרמת כוסית. גורם ביישוב אמר 
ל"הארץ" כי לא מדובר בהזמנה 

ררשמית של ועד המתנחלים במ
קום, אלא ביוזמה פרטית.

אזריה התעטף בדגל ישראל. 
ררבים מהמתנחלים באזור באו למ

קום, בהם פעילי "עצמה לישראל" 
ובראשם ברוך מרזל, קראו לעברו 
קריאות תמיכה ושרו שירים. אחד 
המתנחלים אמר לאזריה: "לפני כן 

רהיו עשרות אירועי דקירה, ואח
ררי מה שהיה פה לא חזרו אירו

עי דקירה".
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אלאור אזריה 
התקבל בצהלות 
ובשירה בצומת 
שבו הרג מחבל

אזריה בחברון )בחולצה השחורה(, אתמול. מתנחלים קראו לעברו: "אוהבים אותך בחברון" צילום: חאזם בדר/אי־אף־פי

צילום: גרי מלנדז/אי־פי צילום: עבדולה דהילה א־דין/רויטרס


