
Kani

€

clubmedco il

Club Med SAS

 מברך את קוראיו בברכת חג שמח

המחיר: 27.50 שקלים כולל מע"מ. באילת 23.50 שקלים
שירות למנויים: 5200* בין השעות 13:00-07:00,
ביום שישי בין השעות 12:30-07:30 

customer@haaretz.co.il

VOL 101/30401 APRIL 19 2019

מוסף הארץ

שלוש תיאוריות מציעות חיזוק לרעיון 
שיסודות הקיום הם אשליה גדעון לב 

כולנו מסובין? כמה רחוק נלך כדי 
להרגיש חלק מקהילה פרויקט חג

גלריה שישי

קרן מור ויובל סגל חושפים את סודות 
הזוגיות המקצועית שלהם יאיר אשכנזי

תרבות וספרות 

"חזירי בר": הזוכה בתחרות הסיפורים 
הקצרים של הארץ לתשע"ט כרמית רוזן 

יום שישי, י"ד בניסן תשע"ט, 19 באפריל 2019

www.haaretz.co.il

ניו יורק טיימס ורויטרס

־הדו"ח של החוקר המיוחד בע
ניין ההתערבות הרוסית בבחירות 
לנשיאות ארה"ב ב–2016 פורסם 
דונלד  הנשיא  כי  וקבע  אתמול, 
טראמפ עשה מאמצים להשתלט 
על החקירה ולכפות את הדחתו 
של החוקר רוברט מולר. המסמך 

עמודים,   448 פני  על  משתרע 
וחלקים ממנו הושחרו כדי שלא 

־לחשוף מידע רגיש. התובע הכ
־ללי של ארה"ב, ויליאם בר, הע

ביר אותו אתמול לקונגרס. 

מאמציו  אף  על  הדו"ח,  לפי 
של טראמפ, היועץ המשפטי של 

־הבית הלבן סירב להדיח את החו
קר המיוחד. בנוסף נמצאו "ראיות 
משמעותיות" לכך שהנשיא פיטר 

את ראש ה–FBI ג'יימס קומי בגלל 
־"חוסר נכונותו לומר באופן פומ

בי שהנשיא עצמו לא נמצא תחת 
חקירה". מולר תיאר עשרה מקרים 

־אפשריים שבהם טראמפ היה מעו
רב בשיבוש הליכי חקירה, ורמז 
שהקונגרס עשוי להחשיב אותם 

כפשעים ולהגיש תביעה.
המשך בעמוד 7

דו"ח ההתערבות הרוסית: טראמפ ניסה 
להשתלט על החקירה ולהדיח את מולר

ורד לי

תואר  בלימודי  הזנות  בתופעת  בשיעור שעסק 
ראשון בקרימינולוגיה, יעל אוחנונה, בת 49, מצאה 
עצמה מתעמתת עם המרצה. "היא התייחסה לזנות 

־כאל בחירה וזה קומם אותי", אומרת אוחנונה. "הס
־ברתי שהרוב המכריע של הנשים בזנות עברו הת

בגיל  הזנות  למעגל  ונכנסו  בילדות  מינית  עללות 
־צעיר. הזנות היא לא בחירה שלהן". המרצה לא יכ
־לה לדעת שהסטודנטית שמתווכחת עמה היתה לכו

דה כשני עשורים במעגל הזנות והסמים. 
שעלו  להורים  בת  הארץ,  ילידת  אוחנונה, 
חרדי.  בתיכון  ולמדה  דתי  בבית  גדלה  ממרוקו, 
בגיל 12 עברה התעללות מינית. "כשהעזתי לספר 
לאמי, היא קראה לי שקרנית והטיחה בי קללות", 
היא מספרת. הפגיעה המינית נמשכה עד גיל 14. 
למצב  אותי  הביאו  הקשה  והתגובה  "ההשתקה 
שלי",  בגוף  כרצונו  לעשות  אחד  לכל  שהרשיתי 

לה והחלה  לעבריינים  חברה  היא  אומרת.  ־היא 
"הייתי מגיעה לבית הספר  שתמש בסמים קלים. 
ומיד נעלמת והולכת עם גברים מבוגרים שרכשו 
לי ג'ינס, סיגריות ובושם תמורת מין. לא פירשתי 
ולגוף כחלק  כזנות, אבל התייחסתי למין  זה  את 

מעסקת תן וקח". 
היא שירתה בצבא כחובשת קרבית — "התקופה 

נס היא אומרת. אחר השירות  בחיי",  ־המאושרת 
־עה לצרפת, למדה צרפתית ועבדה. כשחזרה ליש

ראל, היא למדה אפייה ופתחה קונדיטוריה קטנה. 
היא התחתנה בגיל 24 מבלי לדעת שבן זוגה מכור 

־להירואין. כשהיתה בחודש החמישי להריונה חז
־רה הביתה מוקדם מהרגיל וראתה אותו מריץ שו

רות הירואין עם חברים. "הסתקרנתי והוא הציע לי 
־לנסות", היא סיפרה. "כבר בשאיפה הראשונה הרג
־שתי רבת עוצמה. נינוחה. שלמה. מוגנת". היא הת

מכרה ואיבדה את העובר. 
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"שחרור מהכלא הפנימי": 
שלושה מכורים שהצליחו 

להשתקם ולהציל אחרים

יהושע )ג'וש( בריינר

־איש העסקים נתן מיליקוב
סקי, בן דודו של ראש הממשלה 
בעדותו  הכחיש  נתניהו,  בנימין 
בתיק טובות ההנאה )תיק 1000( 
קשרים  ולנתניהו  לו  היו  כי 
שבאחרונה  אף  זאת,  עסקיים. 

־התגלה דרך ועדת ההיתרים במ
שרד מבקר המדינה כי השניים 
תוספי  בחברת  מניות  החזיקו 
של  בניהולו   SeaDrift הפלדה 
בשנים  מיליקובסקי 

 .2010–2007
מקורות  לפי 

בכירים 

ראש  חקירות  בפרטי  המעורים 
הממשלה, בעדותו באפריל 2017 
לחוקרים  מיליקובסקי  סיפר 
נתניהו  עם  הכספיים  יחסיו  כי 
העביר  הדוד  שבן  בכך  התמקדו 
דולרים  אלפי  הממשלה  לראש 
איש  המקורות,  לדברי  במזומן. 
העסקים נשאל במפורש אם הוא 
עסקיים  יחסים  קיימו  ונתניהו 

והוא השיב בשלילה.
לב השיב  לא  ־מיליקובסקי 

בנושא.  לתגובה  "הארץ"  קשת 
מטעם נתניהו נמסר בתגובה כי 
הוא היה משקיע פסיבי בחברה 

וב בעסקיה  מעורב  היה  ־ולא 
ניהולה בשום דרך.

היועץ  המליץ   1000 בתיק 
אביחי  לממשלה,  המשפטי 
את  לדין  להעמיד  מנדלבליט, 
נתניהו בכפוף לשימוע בעבירות 
של מרמה והפרת אמונים, בשל 
מבעלי  הנאה  טובות  של  קבלה 
הון בשווי של יותר מ–700 אלף 
שקלים. נתניהו טען בחקירתו כי 
נהג לרכוש סיגרים בכסף מזומן, 
אישורים  להציג  וכשהתבקש 
להוצאת הכספים — שכן אין לו 
ולרעייתו כרטיס אשראי — אמר 
שהכסף ניתן לו על ידי בן דודו. 
בעקבות טענה זו נגבתה העדות 

ממיליקובסקי בתיק. 
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לפי גורמים המעורים בתיק 1000, בן דודו של רה"מ אמר שמוקד הקשר 
הכספי היה מזומן בלבד. מאוחר יותר התגלתה השותפות בחברת הפלדה

מיליקובסקי הסתיר 
בעדותו את קשריו 

העסקיים עם נתניהו 

ביקור במדינה 
עם הכי הרבה 

 מוסלמים בעולם,
שבה יהודים 

 מאמינים בחשאי  
נהא באנקה עמוד 12

קסמו של 
הטיול השנתי 

המסורתי נזנח 
לטובת גימיקים 

 ואטרקציות 
שירה קדרי־עובדיה

עמוד 14

לא מדע בדיוני: 
ריאיון עם זוכה 

פרס נובל שמתכנן 
לדמות חורים 

 שחורים במעבדה 
אסף רונאל עמוד 17

קורבן הפסח הוא 
מבחנה של תנועת 

המקדש. השנה 
משהו השתבש 

 בתוכנית הגאולה 
ניר חסון עמוד 10

אורי שלמי וכרמל אליאב בדיור המוגן בירושלים. "בתוכי הרגשתי כמו בת 18, אותה ההתרגשות" צילום: אוליבייה פיטוסי

נדיבות של מנצחים.  גילה  ראש הממשלה לא 
שוב הוא התנפל על פרשני טלוויזיה, ובמקום לומר 

־ערבים, העדיף את הביטוי "לא יהודים". בטקס קב
לת המנדט להרכבת הממשלה מהנשיא פגשנו שני 
עולמות, שני סולמות ערכים מקבילים שלעולם לא 

־ייפגשו. קשה להאמין שהשניים האלה, נתניהו ורי
בלין, חונכו על ברכי אותה תורה, תורת ז'בוטינסקי. 

־משפת הגוף ששידרו קשה היה להכריע מי מהם סו
בל יותר מחברתו של האחר.

־המעמד הזה והליך ההיוועצות מעורר הכבוד שה
־תנהל השבוע בבית הנשיא, המחישו את הנבזות בסי

פורי הבדים המרושעים שהפיץ נתניהו על ריבלין. 
במקום שהפוליטיקאי האחראי יותר מכולם להזניית 
מערכת הבחירות יביע חרטה, גם אם מעושה, היה 
זה ריבלין המושמץ שהפגין ממלכתיות ופיוס. כאילו 

הוא מסוגל אחרת. כאילו שניהם מסוגלים אחרת.
המאמר המלא בעמוד 3

מכת בחירות

יוסי ורטר

איור: עמוס בידרמן

 בגיל שבו אחרים מביטים לאחור,
 יש זוגות שמתחילים לפרוח מחדש 

עופר אדרת עמוד 19

בארה"ב הציבור נחשף לראיות נגד 
הנשיא. אצלנו הן בכספת חמי שלו, עמוד 7

צילום: נהא באנקה

צילום: אמיל סלמן

צילום: כריסטוף אנה/אי־פי

צילום: אלבום משפחת שטרן 

משפחת המלוכה מסוכסכת עד צוואר, השליטה בנפט נחלשת, והיא מתקבלת בעולם אפילו שהיא רודפת אזרחים. סעודיה, הפרדוקס הגדול של המזה"ת עמוד 16


