
לחיזבאללהמאיראןמתקדםנשקבאספקתפגעהבסוריהלישראלשיוחסההתקיפה

הראלעמוס

הער־התקשורתדיווחיפיעל

בית,

$TS1$,הערבית$TS1$

$DN2$,הערבית$DN2$בסוריההאוויריתהתקיפה

מהגדו־היאבוקרלפנותאתמול

לות

$TS1$מהגדולות$TS1$

$DN2$מהגדולות$DN2$בשניםשםלישראלשיוחסו

בעיתויבוצעהגםהיאהאחרונות.

פסגתלאחראחדיםימיםמעניין:

מארצותלאומילביטחוןהיועצים

בירושליםוישראלרוסיההברית,

עדייןואיראןשארה"בובשעה
הפרסי.במפרץאיומיםמחליפות

מימשהאיראןכיפורסםאתמול

אתלראשונהוחצתהאיומהאת

כעתמחזיקהוהיאהאסורהרף

אור־קילוגרמיםמ-003ביותר

ניום

$TS1$אורניום$TS1$

$DN2$אורניום$DN2$יותרנמוכה,בדרגהמועשר

הגרעיןבהסכםלהשהותרמכפי

.(3בעמודהרחבהדאו

דיווחובדמשקהעיתונאים

יעדיםשלהפצצותסדרתעל

הבירהבאזורבאיראןהקשורים

שהותקףנשקומחסןהסורית,

האת־פריסתלבנון.לגבולסמוך

רים

$TS1$האתרים$TS1$

$DN2$האתרים$DN2$עללהעידעשויהשהותקפו
שרש־נראיתזוההפצצה.מטרת

רת

$TS1$שרשרת$TS1$

$DN2$שרשרת$DN2$אמצ־אספקתשללוגיסטית

עי

$TS1$אמצעי$TS1$

$DN2$אמצעי$DN2$לחיובאללה,מתקדמיםנשק
סוריה.שטחדרךללבנוןמאיראן

מו־נראהשדווחהנפגעיםמספר

פרז

$TS1$מופרז$TS1$

$DN2$מופרז$DN2$מרביתםלוחמים,תשעה

נה־סוריםאזרחיםושישהזרים,

רגו.

$TS1$.נהרגו$TS1$

$DN2$.נהרגו$DN2$למ־נדירהואאזרחיםהרג

די

$TS1$למדי$TS1$

$DN2$למדי$DN2$בסוריה.ישראליותבתקיפות

שפורס־הרשמיתההודעה

מה

$TS1$שפורסמה$TS1$

$DN2$שפורסמה$DN2$המפגשבתוםשעבר,בשבוע

בפר־מאודקימצהבירושלים,

טים.

$TS1$.בפרטים$TS1$

$DN2$.בפרטים$DN2$שללאומילביטחוןהיועץ

אפילופטרושב,ניקולאירוסיה,

המ־העיתונאיםבמסיבתדיבר

שותפת

$TS1$המשותפת$TS1$

$DN2$המשותפת$DN2$לביןארצוביןהבריתעל
בסוריה.איראן

בעמודהמשך

וחיזבאללהאיראןשליעדיםשורתתקפהישראלבסוריה:דיווחים
נשקבאספקתפגעההאחרונות,בשניםהאווירלחילשיוחסומהגדולותהאווירית,התקיפה

אחריותמלקבלנמנעובישראלהבחירות,תקופתלמרותהשיעי.לארגוןמטהראןמתקדם

הראלעמוס

מעמודהמשך

רו־כילעיןניכרזאת,ובכל

סיה

$TS1$רוסיה$TS1$

$DN2$רוסיה$DN2$אקטי־צעדיםנוקטתאינה
ביים

$TS1$אקטיביים$TS1$
$DN2$אקטיביים$DN2$ישראליותתקיפותלסכל

ההג־מערכתבסוריה.איראןנגד

נה

$TS1$ההגנה$TS1$

$DN2$ההגנה$DN2$שהרוסיםאס-003,האווירית

סו־לצבאמסירתהעלהודיעו

ריה

$TS1$סוריה$TS1$

$DN2$סוריה$DN2$מטוסהפלתתקריתאחרי

במק־גםהופעלהלאהאיליושין,

רה

$TS1$במקרה$TS1$

$DN2$במקרה$DN2$.מסיבייריהפעילוהסוריםזה

יותר,המיושניםא0-002,טילישל
בח־בטעותנחתאףהטיליםואחד

לק
$TS1$בחלק$TS1$

$DN2$בחלק$DN2$בת־כמוקפריסין.שלהטורקי

קרית

$TS1$בתקרית$TS1$

$DN2$בתקרית$DN2$,הפ־שגםנראההאיליושין

עם

$TS1$הפעם$TS1$

$DN2$הפעם$DN2$היסטריבאופןיוריםהסורים

ההשלכות.אתלשקולבלילמדי

וב־הבחירות,תקופתלמרות

ניגוד

$TS1$ובניגוד$TS1$

$DN2$ובניגוד$DN2$לאקודמות,תקיפותלכמה

מיידיותרמיזותאתמולנשמעו

אחריותבדברהממשלהשרישל

המוסד,ראשלתקיפה.ישראלית
בבוקראתנזולשדיברכהן,יוסי

באופןהתייחסהרצליה,בבנם
ענייןלנו"איןבצפון.למצבכללי

נסכיםלאארסוריה,עםבעימות

בסו־נגדנואיראניתלהתבססות

ריה

$TS1$בסוריה$TS1$

$DN2$בסוריה$DN2$בסיסתהיהשסוריהלכךאו

לחימהאמצעילהעברתלוגיסטי

במפגשצייןהרוסיהיוען

הבריתאתבירושלים

מוסקבהאןאיראן,עם
התקיפותמסיכולנמנעת

לד־כיהוסיףהואאמר.בלבנון",

עתו,

$TS1$,לדעתו$TS1$

$DN2$,לדעתו$DN2$בסוריההישראליתהפעילות

שלאלהביןלאיראןלבסוףתגרום

שייחדכהן,שם.לפעוללהכדאי

האיראנילאיוםמנאומוניכרחלק

טה־כוונתאתהזכירישראל,על

ראן

$TS1$טהראן$TS1$

$DN2$טהראן$DN2$האורניוםכמותאתלחצות

עםבהסכםלההמותרתהמועשר

אר־פרשהשממנוהמעצמות,שש

צות

$TS1$ארצות$TS1$

$DN2$ארצות$DN2$כשעהאשתקד.במאיהברית

הרףכימאיראןדווחמכןלאחר

לראשונה.נחצהאכן

עםהמתיחותנמשכתברקע

הת־אחריבמפרץ.האמריקאים

קיפות

$TS1$התקיפות$TS1$

$DN2$התקיפות$DN2$מכ־עללאיראןהמיוחסות

ליות

$TS1$מכליות$TS1$

$DN2$מכליות$DN2$,תעו־ושדותנפטאתרינפט

פה,

$TS1$,תעופה$TS1$

$DN2$,תעופה$DN2$שבההחריפההתקריתאירעה

אמריקאימל"טהאיראניםהפילו

המדי־לשמיחדרשלטענתםיקר,

נה.

$TS1$.המדינה$TS1$

$DN2$.המדינה$DN2$נמלךטראמפדונלדהנשיא
תקי־ביטלהאחרוןוברגעבדעתו
פת

$TS1$תקיפת$TS1$
$DN2$תקיפת$DN2$שעלולהאמריקאית,עונשין
150להרגלהביאלדבריוהיתה

הנ־הודיעזאתלעומתאדם.בני

שיא

$TS1$הנשיא$TS1$

$DN2$הנשיא$DN2$כלכליותסנקציותעודעל

טהראן.על
נו־תקריותעלדווחלאמאז

ספות,

$TS1$,נוספות$TS1$

$DN2$,נוספות$DN2$מפעיליםהאיראניםאבל

הסכםהפרתבאמצעותגםלחץ

לה־היאשמטרתםנראההגרעין.

חזיר

$TS1$להחזיר$TS1$

$DN2$להחזיר$DN2$ומתן,למשאהאמריקאיםאת

הכלכ־בסנקציותלהקלהבתקווה

ליות.

$TS1$.הכלכליות$TS1$

$DN2$.הכלכליות$DN2$מת־אינוטראמפבינתיים

פתה.

$TS1$.מתפתה$TS1$

$DN2$.מתפתה$DN2$,הח־עלמאותתהואלהפך

מרת

$TS1$החמרת$TS1$

$DN2$החמרת$DN2$.הסנקציות

יידרשובמאוחר,אובמוקדם

הישי־השיחותאתלחדשהצדדים

רות

$TS1$הישירות$TS1$

$DN2$הישירות$DN2$.בש־עדייןהםכרגעביניהם

לב

$TS1$בשלב$TS1$

$DN2$בשלב$DN2$.קייםכילמדיברורהאיומים

בעי־המדינותשתישלרצוןחוסר

מות

$TS1$בעימות$TS1$

$DN2$בעימות$DN2$שנאמרכפיאבלישיר.צבאי

האחרו־התקופהכלבנזשךכבר

נה,

$TS1$,האחרונה$TS1$

$DN2$,האחרונה$DN2$ומ־מסובךכההאזוריהמצב

תפצל

$TS1$ומתפצל$TS1$

$DN2$ומתפצל$DN2$סכסוכי־הרבהכךלכל

משנה

$TS1$סכסוכימשנה$TS1$

$DN2$סכסוכימשנה$DN2$שק־זה,עלזההמקרינים
שה

$TS1$שקשה$TS1$
$DN2$שקשה$DN2$שהאמריקאיםבטוחיםלהיות
מכךלהימנעישכילווהאיראנים

מוחלט.באופן

חפירותמלחמת

למ־שולייםכהערתכמעט

תחים

$TS1$למתחים$TS1$

$DN2$למתחים$DN2$הת־הגדולים,האזוריים

קיים

$TS1$התקיים$TS1$

$DN2$התקיים$DN2$ירושליםבמזרחשלשום

הרגל",עולי"דרךחנוכתטקס
מנה־בתוךארכיאולוגיתחפירה

רה

$TS1$מנהרה$TS1$

$DN2$מנהרה$DN2$סיל־לכפרמתחתהעוברת

וואן.

$TS1$.סילוואן$TS1$

$DN2$.סילוואן$DN2$באירועהמשתתפיםהרכב

לע־בהשוואהביותרחריגהיה
בר,

$TS1$,לעבר$TS1$
$DN2$,לעבר$DN2$מאודמאפייןאיכשהואבל

אורחיביןהאלה.הימיםרוחאת

הממשלהראשאשתהיוהכבוד

הב־ארצותשגרירנתניהו,שרה

רית

$TS1$הברית$TS1$

$DN2$הברית$DN2$שו־פרידמן,דיווידבישראל

תפו

$TS1$שותפו$TS1$

$DN2$שותפו$DN2$ממשלשלומתןהמשאלצוות

והמי־גרינבלט,ג׳ייסוןטראמפ,

ליארדר

$TS1$והמיליארדר$TS1$

$DN2$והמיליארדר$DN2$שלדוןהיהודי־אמריקאי
העי־בעלימרים,ורעייתואדלסון

תון

$TS1$העיתון$TS1$

$DN2$העיתון$DN2$היום"."ישראל

בח־חובטצולםאףפרידמן

דווה

$TS1$בחדווה$TS1$

$DN2$בחדווה$DN2$סמלי,קירומנפץבפטיש
המ־חנוכתטקסלצורךשנבנה

נהרה.

$TS1$.המנהרה$TS1$

$DN2$.המנהרה$DN2$אתהשגרירתיארבטקס

אמרי־מורשתכ"אתרהחפירה

קאי

$TS1$אמריקאי$TS1$

$DN2$אמריקאי$DN2$."אמריקאי?מדועוישראלי
היסטוריהמנציחשהאתרמשום

נש־מורשתםשעלהתנ"ך,מינזי

ענת

$TS1$נשענת$TS1$

$DN2$נשענת$DN2$האמריקאית.ההיסטוריהגם
הק־שללכתמרחיקתפרשנותזו
שר

$TS1$הקשר$TS1$
$DN2$הקשר$DN2$הברית,לארצותישראלבין

פעמיתחושתאתתחזקשבוודאי

בי־רביםכעתשממלאתהמשיח

מין

$TS1$בימין$TS1$

$DN2$בימין$DN2$.הישראלי

מוציאיםאינםביטחוןגורמי
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חנוכתאחריבירושליםדריסה

כךגםהעירבמזרחהמצבהאתר.

צעירהרגוששוטריםאחרינפיץ,

עי־בכפרזיקוקיםלעברםשירה

סאוויה

$TS1$עיסאוויה$TS1$

$DN2$עיסאוויה$DN2$למ־אולם,שעבר.בשבוע

רות

$TS1$למרות$TS1$

$DN2$למרות$DN2$בהשוואותלפתוחההזדמנות

המ־חנוכתאםספקהיסטוריות,

נהרה

$TS1$המנהרה$TS1$

$DN2$המנהרה$DN2$הגו־בסדרלמהומותתוביל

דל

$TS1$הגודל$TS1$

$DN2$הגודל$DN2$חנוכתבשלשפרצואלהשל

1996בספטמברהכותלמנהרת

שרוןאריאלשלביקורולאחראו
שניםארבעכעבורהביתבהר

האינ־פרוץאתשבישר)האירוע

תיפאדה

$TS1$האינתיפאדה$TS1$

$DN2$האינתיפאדה$DN2$.)נמ־החפירההשנייה

צאת

$TS1$נמצאת$TS1$

$DN2$נמצאת$DN2$העתי־העירלחומותמחוץ

קה,

$TS1$,העתיקה$TS1$

$DN2$,העתיקה$DN2$עלישירכאיוםנתפסתאינה
כהעדהוצגהולאאל־אקצהמסגד

האיסלאם.בקודשיכפגיעה

מהט־התנזונהשלהחשיבות

קס

$TS1$מהטקס$TS1$

$DN2$מהטקס$DN2$מחזקתהיאסמלית.בעיקר
בח־טראמפ־נתניהו,הבריתאת

סות

$TS1$בחסות$TS1$

$DN2$בחסות$DN2$אד־הגבירהמשותף,הפטרון

לסון,
$TS1$,אדלסון$TS1$

$DN2$,אדלסון$DN2$אתיותרעודמנכרתוהיא

הוולבריתשותףשאינומיכל

נתניהושלהפוליטייםממתחריו

הדמוק־למפלגהועדבישראל
רטית

$TS1$הדמוקרטית$TS1$
$DN2$הדמוקרטית$DN2$גםוהיאהברית.בארצות

שהותקפוהיעדיםאחד

הפלסטי־החשדנותאתמתגברת

נית

$TS1$הפלסטינית$TS1$

$DN2$הפלסטינית$DN2$הבריתכלפיממילאהגבוהה

לממשלהבוושינגטוןהממשלבין

המשאצוותכשראשיבירושלים.

במחי־עסוקיםהאמריקאיומתן

קה

$TS1$במחיקה$TS1$

$DN2$במחיקה$DN2$כיבוש"המליםשלוהכחשה"

לאהפלסטיניםו"התנחלויות",

הכ־הפיתוייםאתלקנותששים

לכליים

$TS1$הכלכליים$TS1$

$DN2$הכלכליים$DN2$בפ־נופפוטראמפשאנשי

ניהם

$TS1$בפניהם$TS1$

$DN2$בפניהם$DN2$וכשפריד־בחריין.בוועידת

מן

$TS1$וכשפרידמן$TS1$

$DN2$וכשפרידמן$DN2$מתחתבפטישמכיםוגרינבלט

לראותקשהבירושלים,לקרקע

מעליה.הוגניםמתווכיםבהם


