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תנו לעם חומוס
סקר דעת קהל מצא כי הסיסמה
ַײהאולטימטיבית של הבחירות הקרו
ַײבות תהיה: „בע”ה יהיה חומוס”. בפי
ַײלוח של המצביעים התברר כי המי

לה „בע”ה” היא מילת מפתח בקרב
ַײהציבור הימניַײמסורתיַײדתי והיא גו
ַײרפת שם 90 אחוז מקולות המצבי

עים. 
המילה „יהיה” מהווה מילת מפתח
ַײבקרב הציבור השמאלניַײחילוני ומיי

צגת תקווה לשינוי ולתנופה. היא,
ַײמצדה, גורפת 65 אחוז מקולות מצ
ַײביעי השמאל. המילה „חומוס” נתפ

סת כמייצגת אותנטיּות וישראליּות
ַײוגורפת 95 אחוז ממרכז המפה הפו

ליטית + 85 אחוז מהימין + 35 אחוז
מהשמאל.

סקר אחר מצא שאם איש הזיגַײזג
ירוץ עם הארי פוטר ומיקי מאוס, הם
יהיו שלישייה מנצחת, ללא מתחרים.
נשמע מצחיק? לא כלַײכך, מכיוון
שכך נראית הפוליטיקה הישראלית:
סקרים ועוד סקרים ועוד סקרים.
ואיפה המנהיגים? אין. המנהיגות
ַײשלנו מנותקת, מושחתת וחסרת שי
ַײעור קומה. אבל סקרים יש לה, והר

בה.
ד”ר יאיר עמיחיַײהמבורגר,
פתחַײתקווה

הפעם לבנת צודקת
הפעם אני מסכימה בַײ100 אחוז
ַײעם שרת החינוך. הלבוש של כמה מו
ַײרות בבתיַײהספר היסודיים והתיכו

נים הוא שערורייה של ממש.
בעוד שמילדינו אנחנו דורשים
ַײלהגיע לביתַײהספר בתלבושת אחי

דה, מורות מגיעות לעבודתן כשהן
ַײלבושות בחולצות או שמלות עם מח

שופים עמוקים, חולצות חושפות
ַײבטן ועוד. אני עדיין זוכרת כיצד בע

בר בני, אז תלמיד כיתה א', דיווח לי
ַײמדי יום על צבע התחתונים של מו

רתו.
ַײלא צריך להיות בקיא בפסיכולו

גיה כדי לדעת שלבוש מהסוג הזה
מעורר אצל הילדים סקרנות מינית,
מה שלא תורם לריכוז שלהם. לכן
רצוי היה לנסח, כמו בארצותַײהברית,

קוד לבוש למורים.
שהםעמליה אטקין,

די לרדיפה
אחינו, אלברט אוחיון ז”ל, שירת
ַײתחת פיקודו של איציק מרדכי מנוב

מבר 1970 ועד שנפל בקרב הנורא
בחווה הסינית בַײ17 באוקטובר 1973.
אחי ז”ל ורבים מחבריו הלכו אחרי
ַײאיציק לכל קרב ככל שנדרש. זו גדו

לתו כמפקד.
ַײכל לכל בןַײאנוש גם לאיציק מר

דכי חולשות שאינן מתאימות לבעל
דרגה גבוהה, אבל מכאן ועד להוריד
אותו בדרגה וליטול ממנו את מה
שהרוויח במסירות נפש עילאית
ַײובאומץ בלתי רגיל — עוד רבה הד

רך.
ַײהפסיקו עם מסע הצלב הזה. הפ

סיקו לרדוף אחרי האיש. את העונש
ַײהוא כבר קיבל. השאירו לו את הדר
ַײגות — הן שלו, והוא הרוויח אותן ביו

שר, בזיעה ובדם.
יהודנסים אוחיון,

מכתבים

הסוף, כך חושבים רבים, הוא טוב: עיריית אור
ַײיהודה הסכימה לקלוט את הילדים האתיופים. הני

סיון לסגרגציה גזענית, נוסח דרום ארצותַײהברית
ַײשלפני 50 שנה, נבלם. המאבק לא היה פשוט. נו

שאי הדגל נגד הילדים האתיופים היו מראשי עדות
המזרח ובראשם ראש העירייה, יצחק בוקובזה. די
משעשע לראות את החבורה, שבמשך שנים זעקה
על הסגרגציה שעשו לעדות המזרח ראשי עדות
ַײהמערב בשנות הַײ50 הרעות — מנסה לעשות לא

תיופים את אותו הדבר.
ַײלגופה של פרשה, כלל לא ברור שהתוצאה הסו

פית כל כך טובה. יש לא מעט עדויות, מרחבי העולם
כמו גם מישראל, שהפרדת בנות מבנים בבתיַײהספר
מועילה לבנות ולא מרעה עם הבנים. אחד ההסברים
לתוצאה הזו — שיפור משמעותי בהישגי הבנות —
הוא שהן פורחות כאשר האווירה הקבוצתית היא
ַײפחות תחרותית. את התחרותיות בכיתה דוחפים הב

נים, והבנות סובלות מכך. כלל לא ברור שהמסקנה
לגבי הפרדת בנים ובנות תופסת לגבי אתיופים מול
ישראלים ותיקים. אבל גם לא ברור שלעשות חמין
במערכת החינוך הוא לעולם התבשיל המוצלח ביותר.
מה שיותר חשוב הוא מה מלמדים בבתיַײהספר
ַײומהי תרבות הלימודים בהם. בדוח ועדת דברת מש
ַײלמים מס שפתיים לתוכנית הליבה. מדובר בתוכ
ַײנית לימודים שכל אחד חייב בה. ברגע האחרון הת

קפלה הוועדה וויתרה לחרדים בעניין הזה. ממילא
גם במקומות שבהם תופעל הרפורמה — כשלושים
ַײיישובים — אף אחד לא יעמוד על ביצוע האינטגר

ציה בתוכניות הלימודים ובתרבות הלימודים.
וזה חשוב עשרות מונים מהרכב התלמידים. אם
בבתיַײספר מסוימים לומדים שטוב השינון על הספק

— זה בכלל לא משנה אם יושבים שם רק אשכנזים
ַײאו תערובת אשכנזיתַײאתיופיתַײמרוקאית. אם בב
ַײתיַײספר מסוימים לא קוראים ספרות ולא יודעים אנ

גלית ולא יודעים לשאול שאלות ואיך מתדיינים
בצורה מסודרת והוגנת — אז לא עשינו דבר לשיפור

החינוך ולהקטנת העיוותים הגזעיים והתרבותיים.
יש אצלנו ויכוח מתמשך בשאלה מה עושים עם
העוני. יש החושבים כי צריך להחזיר את עטרת
ַײהקיצבאות. יש החושבים כי ראוי לצמצמן עוד יו

תר, כדי שהעניים ירוצו לחפש עבודה — המתכון
של הליכוד לצמצום העוני. אולי ראוי לחשוב פעם
אחת אחרת: לא איך לצמצם את העוני, כי אם איך

לא להוריש אותו לדור הבא.
זה הסיפור האמיתי של האתיופים (כמו כל קבוצה
אחרת) ואור יהודה (וכל יישוב אחר בישראל): באיזו
מידה הילד של משפחה אתיופית על גבול קו העוני
יצליח בעוד 15 שנה להיות רחוק מהקו הזה. האם מה
שמלמדים, ואיך שמלמדים, בבית הספר יעזור לו ולה.
שר האוצר אהוד אולמרט חושב שיש להגדיל
את ההשקעה בחינוך. ואפילו מקור תקציבי נמצא:
ַײתקציב הביטחון. אפשר כבר לחוש את הניצים נע

רכים לקטטה התקציבית. כאשר העניין החשוב הוא
מה מלמדים ואיך לומדים — הכסף לא ממש נראה
ַײכפותר בעיות. הוא לכל היותר מטאטא ייסורי מצ

פון מתחת לשטיח.
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התקדמות ללא הכרעה
ַײ„הערתם ענק משנתו”, אמר בוש בַײ12 בספטמ

בר 2001, לאחר התקפת הטרור הגדולה בהיסטוריה
ַײשהובילה להכרזת המלחמה בטרור, למסע הדמוק
ַײרטיזציה האמריקני, לשחרור אפגניסטן, למעור

בות בעיראק ובמידה רבה לשינוי הדינמיקה
במזרחַײהתיכון. בינתיים לא מעט השתנה: נפילת
הטאליבן, בחירות בעיראק, סיום הכיבוש הסורי
בלבנון והמהפכה הכתומה באוקראינה, הפגנות
התמיכה בדמוקרטיה במצרים, הפגנות הסטודנטים
בסוריה ובחירות מקומיות בסעודיה. למרות כל

אלה לא נראה שהמערב מנצח.
ַײע”פ המרכז ללוחמה בטרור של הממשל האמריק

ני, בַײ2004 שולש מספר פעולות הטרור המוצלחות
לעומת 2003 והגיע לַײ655. בעיראק תועדו 201
פעולות טרור בהשוואה לַײ22 בשנה קודמת. פרשנים
מסמנים את הקרב כמערכה איסלאמית כנגד המערב
שבראשו ארה”ב. למעשה, רק 10% מהטרור כוון
כנגד מטרות אמריקניות. בקשמיר, אזור המריבה בין
הודו לפקיסטן, נספרו 284 התקפות וַײ500 הרוגים —
כשליש ממספר ההרוגים מפעולות טרור בעולם
(כַײ1800). מעניין לציין, שמוסלמים הם כמעט 50%
מסך ההרוגים בשנת 2004, לרוב בטרור שביצעו

מוסלמים אחרים בארצות כמו אלג'יריה ומצרים.
הטרור חי גם לפני התעוררותה של ארה”ב, אך
כעת הוא מקיף את המערב כולו, שהחל לתאם עמדות
ולהשיב מלחמה, וערכי החירות הדמוקרטיה הם כלי
אסטרטגי מרכזי במאבק. הדמוקרטיה, כותב נתן
שרנסקי בספרו „יתרון הדמוקרטיה”, מסמלת עולם
שבו משתמרת קדושת החיים והאדם — ערך מסוכן
והרסני לרודנים, ששלטונם והמשך המאבק נתפסים
אצלם כמקודשים יותר מאושרם של נתיניהם. לכן

הם לא צפויים להסיר את כפפות המלחמה.
אך למרות היעדר הכרעה קרובה חשוב לציין
ַײאת התקדמותה של המלחמה הזו. הדינמיקה הפני

מית בעולם הערבי והמזרח התיכון השתנתה לא
מעט בשנים האלו. קולות חדשים ומשמעותיים של
פעילים פוליטיים הדורשים רפורמה, שינוי סדרי
עדיפויות, החלפת המנהיגות ודמוקרטיה נשמעים
היום במצרים, בסעודיה, בסוריה, באיראן, במרוקו
ובלוב. הדור החדש של המזרח התיכון (שַײ70%
מאנשיו הם מתחת לגיל 30) מקווה לעתיד אחר
ומוכן לדבר עם מי שיוכל לסייע לו להשיגו. מובן
שדינמיקה זו ממריצה את אנשי הטרור, שכמו
החמאס אצלנו ממהרים להכריז על ניצחונה של

האלימות.
היום עדיין קשה לצפות אם המחנה המתון
יתקרב לניצחון בקרוב, אך ברור כבר עכשיו
שישנם בעולם המוסלמי והערבי בעלי ברית
חדשים המוכנים לסייע בקרב, שכבר אינו יכול

להיתפס כמלחמת המערב כנגד האיסלאם.
הכותב הוא סגן נשיא המרכז לחקר החופש במזה"ת

יומיים בערך חגגה העיתונות הישראלית את
„פירות השלום” בעקבות ההינתקות, עד שהתברר
שהכל עורבאַײפרח. יחסים דיפלומטיים עם פקיסטן
ַײלא הושגו, המלך עבדאללה לא הגיע ומובארק הת
ַײנער כמי שכפאו שד מההצהרות בארץ על „נכונו

תו” להגיע לביקור. אין שידרוג ביחסים עם מרוקו
ַײותוניסיה וכך לא עם מדינות המפרץ. כרגיל ביש

ראל, הרבה סימני נפט, אך נפט — אין.
ַײמאז ומתמיד ניצלו מדינות ערביות ואיסלא

מיות את ישראל כדי לכונן יחסים טובים יותר עם
ַײארצותַײהברית. בזה אין חדש. כך נהג הנשיא סא

דאת, שבסך הכל ביקש שלום עם ארצותַײהברית
והגשר היתה ישראל, וכך נוהגים מנהיגים אחרים
באזור שפניהם לוושינגטון, כפי שביקש נשיא
פקיסטן לעשות בסיבוב הזה. אין להם עניין של
ַײממש בישראל, בכלכלתה ובעמה. אך בעבר מנהי
ַײגים ערביים ואיסלאמיים היו משלמים על השי

מוש הציני הזה בישראל בצורת ביקור רשמי כאן
או אף יחסים דיפלומטיים עם ישראל; היום כבר

אין צורך בכך: די בפוטוַײאופ, צילום עם מנהיגים
ישראלים.

ַײישראל, להוטת לגיטימציה בעולם הערבי, מס
תפקת בביקור במדינה שלישית ובמפגש בדרג
ַײשלישי. כך היא פוטרת את המדינות הערביות מל
ַײשלם על השימוש שהן עושות בה, לשמחתן הגדו
ַײלה של אלה. כך זכה נשיא פקיסטן מושארף בלגי

טימציה ישראלית, שתוביל אותו בשבוע הבא
ַײלנאום כבוד בפני הקונגרס היהודי העולמי רב הה

שפעה בוושינטון, מבלי ששילם לישראל דבר.
כיוון שדעת הקהל בעולם הערבי והאיסלאמי
ַײכה עוינת את ישראל, שום מנהיג ערבי לא יעז לס

כן את יציבותו ולהגיע לישראל עצמה או לכונן
איתה קשר דיפלומטי פורמלי. לקורא הישראלי אין
מושג עד כמה גדולה השנאה כלפי ישראל ברחוב
הערבי, ועד כמה העכירו הפלשתינים את דעת

הקהל נגדה בחמש שנות אינתיפאדה. 
מתי מנהיג ערבי יבוא לישראל או יעשה איתה
שלום? רק כאשר כלו כל הקיצין וזו האפשרות

ַײהאחרונה שנותרה להישרדותו. בחינה מהירה מע
לה שכל המנהיגים הערבים שעשו איתנו שלום,
עשו את זה מחוסר ברירה. סאדאת, שבינואר 1977
ַײעמד על סף כליון כלכלי; בשיר ג'מאייל הלבנו

ני, שלא נותר לו ידיד אחד בעולם; ערפאת,
שבַײ1991 נדון לשכחה בינלאומית; המלך חוסיין,
שהתעורר לחרדתו וגילה כי ישראל חתמה את
ַײהסכם אוסלו עם ערפאת. במקרה כזה ישראל מע

ניקה לגיטימציה.
ַײעל ישראל לזנוח את תפיסת שנות הַײ90, שגר
ַײסה שאנו מתחננים בפני כל רודן ערבי להיפגש אי

תנו, ולהבין כי פקיסטן לא עושה טובה לישראל
בצילום משותף, ולגבות את המחיר. ישראל צריכה

פגש כזה, בצורתלדרוש תשלום, מיידי, על כל מ
ַײיחסים דיפלומטיים מלאים או תמורה פוליטית אח
ַײרת. ישראל תמיד התנדבה לדאוג קודם כל לאח

רים, מבלי להבין שבמזרח התיכון הכלל הוא הפוך,
כפי שאומר פתגם ערבי ידוע: מי שאינו מכבד את

עצמו, הבריות אינן מכבדות אותו.
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מקום של התחברות
בקצה המערבי של רחוב אחוזה
ַײברעננה ניצב מבנה ענק שכולם מכי
ַײרים את שמו אולם מעטים באמת יו

דעים מה מתרחש בתוכו. זהו בית
החולים השיקומי „בית לוינשטיין".
ַײזה מקום שבו לא מדברים על התנת

קות של יהודים מערבים או להפך.
נהפוך הוא: כאן כולם מחוברים, כאן
כולם בני אדם הנלחמים יום יום,

שעה שעה, כדי לשרוד.
ערבים מטפלים ביהודים ויהודים
מטפלים בערבים. ילדים, גברים,
נשים. יוסי, עפרה, גרשון, אחמד, איאד
וחוסאם מטופלים בידי מיכל, חגית,
ענת, וואפא, מוחמד ובילי, ועוד רבים
שאני מתנצל שלא הזכרתי את שמם.

כאן אין צורך בהתנתקות, כאן
רואים את החיבור האמיתי בין בני
אדם שאכפת להם, אנשים שעוזרים
ונעזרים, ולא רק על מנת להתפרנס,
ויוצרים חברויות אמיתיות שיישמרו
לעד. וההתחברות לא פוליטית אלא
ַײמהלב: נשמה לנשמה. אולי כדאי שנ

למד מהם.
כפר סבאא.ה.,

ייעול או תקצוב?
55 תיקים בשש שעות — זה
„השיא” שעומדת לשבור ביום שני
הבא השופטת רונית רוזנפלד
מביתַײהדין לעבודה. שבע דקות – ואף
לא שנייה יותר – לכל תיק. בהנהלת

בתיַײהמשפט מכנים זאת: ייעול.
אבל מאחורי כל תיק עומד סיפור
ַײשלם שאולי לא ניתן לקפל, לקמט ול

כווץ אותו לשבע דקות. סיפור שיש
ַײלו שני צדדים, סיפור שאם יספור במ

סגרת הזמן שהוקצב לו (כאמור שבע
דקות) אולי יסופר רק באופן חלקי,
ללא כל העובדות, הטענות, הרגשות.
כיצד יבצע השופט נאמנה את
מלאכתו כשבחוץ מחכים לו עשרות
ַײאנשים שעליו לדון בעניינם והזמן דו

חק? האם יוכל במסגרת הזמן המועט
העומד לרשותו להאזין, לבדוק ולברר
לעומק את הטענות שמעלים הצדדים?
האם יוכל להכיל את עומס הסיפורים
שהובאו לפניו? והכי חשוב: האם יידע

בכאוס הזה לעשות צדק אמיתי?
ַײבעיניי לא מדובר בייעול אלא בת

קצוב קמצני של המשאב הכי בסיסי
של שופט: היכולת להיכנס לעובי
ַײהקורה של מקרה ולפסוק את דברו אח

רי בחינה מדוקדקת של פרטיו. שבע
דקות זה לא מספיק זמן כדי לעשות
ַײאת זה, גם כשמדובר בתיקים „פעו

טים” (אך כה טעונים) של דיני עבודה.
רמתַײגןיואב כהן,

הידברות תציל מפיצוץ
בוקי נאה, במאמרו „להציל את
חיים" („ידיעות אחרונות" 7.9), מציג
עצמו כחבר ילדות של נצ”מ חיים
קרימקה, מפקד מרחב דן, אך ממליץ
ַײלפיקוד המשטרה „להזיז" אותו לאל
ַײתר לתפקיד אחר, שאם לא כן הם יא
ַײבדו אותו לטובת תפקיד אדמו"ר בב

ני ברק. זאת בגלל האופן שבו מטפל
ַײנצ"מ קרימקה ביריבות האלימה בי

שיבת פוניבז'.
ַײאני מכיר את נצ"מ קרימקה מבי
ַײקוריו בחגים, יחד עם בנו, בביתַײכנ

סת בת”א. לנצ"מ קרימקה יש יחס חם
ַײלערכי הדת והוא מכיר את הטרמינו

לוגיה ואת הדקויות. לדעתי זה אחד
ַײהיתרונות שלו בטיפול בפרשת הי

שיבה בבניַײברק. אני מקווה שהיתרון
הזה יסייע לו להרגיע את הרוחות.

תלַײאביביוסף רוטמן,

מכתבים
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אריאל רובינשטייןשקיפות

המסדר הסודי של אבירי האוניברסיטאות
מי מפחד מהחלת חוק חופש המידע על המוסדות להשכלה גבוהה

ַײלא קל ל„איש שמאל” כמוני להצדיע לרפור
מות שהממשלה הנוכחית הנהיגה. אבל אני מוחא
כפיים לציפי לבני, שעשתה מה ששרי משפטים
נאורים כמו ביילין ולפיד לא עשו (וחייבים לציבור
ַײהסבר מדוע לא עשו) וחרף התנגדות ראשי האוני
ַײברסיטאות החילה עליהן את חוק חופש המידע. הע
ַײניין עוד רחוק מלהיות מוכרע. ראשי האוניברסי
ַײטאות הנושאים את דגלי הפתיחות והשקיפות נא

בקים עדיין נגד ההחלה.
המצב האבסורדי השורר עתה (בטרם יאושר
ַײהמהלך עלַײידי ועדת החוקה של הכנסת) הוא שה

דוחות הכספיים של האוניברסיטאות והפעולות
המנהלתיות והאקדמיות שלהן שרויים תחת מעטה
ַײסודיות דומה לזה של תקציב הכור בדימונה ופרו
ַײצדורת החקירה של השב”כ. אפילו כאיש אוניבר

סיטה אני מנוע מלעיין ברשימת אנשי הסגל, ספר
התקציב ופרוטוקולים של ועדות המנויים. זה מצב
ַײרע למערכת האוניברסיטאית עצמה. שקיפות אי
ַײנה ערובה לניהול מושכל והוגן, אבל היעדר שקי
ַײפות מבטיח ניהול שגוי וקליקאי. מכורבלות בח

שאיות נקלעו האוניברסיטה העברית, בשנות הַײ80,
ַײואוניברסיטת תל אביב לאחרונה, למשברים חרי

פים. בהיעדר ביקורת פעלו אוניברסיטאות ברמת
מינהל של גופים שפרופסורים אוהבים ללעוג להם.
טענה מקוממת היא שהאוניברסיטאות בישראל
אינן ציבוריות ולכן מחויבות רק לכללי השקיפות

החלים על המכולת השכונתית. נתחיל בכך שרוב
ַײהמימון של האוניברסיטאות מגיע ישירות ובעקי

פין מהממשלה. נמשיך בכך שלאוניברסיטאות יש
ַײמעמד מונופוליסטי שנקבע בחוק. ונזכור את מעמ

דם הבלעדי של האוניברסיטאות בהקצאת כרטיסי
כניסה לאליטה הכלכלית חברתית.

האוניברסיטאות נאבקות גם נגד פסיקת
ביתַײהדין לעבודה, שחייב אחת מהאוניברסיטאות
ַײלחשוף את הפרוטוקולים של ועדת מינויים שעס
ַײקה בהמשך ההעסקה של איש סגל. הליך מתן קבי

עות לחבר סגל אינו עניין של מה בכך. איש סגל
ַײעם קביעות מקבל רישיון לכל החיים לעשות כמ
ַײעט ככל העולה על רוחו. הדמוקרטיה מצידה נשכ
ַײרת מכך, שקבוצת משכילים יכולה להפליג במרח
ַײבי המדע והרוח מבלי שיהיו תלויים באיש. יש הי

גיון שבחירת ברי המזל הללו תיעשה אחרי מספר
שנות מבחן גדול ובהליך מחמיר. אבל חומת סודיות
ַײלא משפרת את תהליך הסלקציה. ההליכים בווע

דות המינויים ארוכים באופן שערורייתי. היעדר
ַײהביקורת על ועדות המינויים הינו מתכון רק להנ

צחת בינוניות, אויבה הגדול של האקדמיה.
ַײנכון שלביטול חיסיון הדיונים בוועדות המי
ַײנויים יש צדדים לכאן ולכאן. נכון שמתעורר הח

שש שחברי ועדה וכותבי מכתבי ההמלצה יימנעו
מלהביע את דעתם האמיתית פן ייחשפו בפני מי
שייפגע מביקורתם. לפני כעשר שנים קיבלתי

ַײלראשונה בקשה של אוניברסיטה בקליפורניה לכ
ַײתוב חוות דעת בהליך קביעות, ובו אזהרה שהאוני

ברסיטה אינה יכולה להבטיח את חיסיון המכתב. גם
אני נטיתי אז לסרב להיענות לבקשה, אבל בינתיים
ַײהתפקחתי והבנתי שבאם אני קוטל מועמד, יש לנ

קטל זכות לבקר את קטילתי.
ַײההתנגדות של ראשי האוניברסיטאות לשקי
ַײפות ולפתיחות נראית כמו ניסיון של הנהלת המס

דר האקדמי לשמור על פולחן החשאיות המשמר
ַײאת מעמדו של המסדר. מדובר בניסיון להגן על אי
ַײנטרסים קטנוניים, החובר לפרנויה מפני עדר פו

ליטיקאים השועט לעבר מגדל השן. זו צרה צרורה
ַײותיקה של השמאל הישראלי. לא רק שאיננו מזי

מים את החשדנות של הציבור הרחב כלפי האליטה
החברתית, אלא שאנו מספקים סיבות טובות לבסס
את החשד. במקום לנהל קרב מאסף משפטי תוך
נשיאה לשווא של עקרון החופש האקדמי, תטיבנה
האוניברסיטאות אם תאמצנה תרבות של פתיחות

כנה ומוחלטת.

65% מתושבי רצועת עזה
חיים מתחת לקו העוני,

2 דולר ליום ה
ק
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מ

עידית דגוקר (38), לשעבר מזכירה בעצמונה, בזרועותיה יוסף (בן עשרהב„עיר האמונה” ליד נתיבות, באוהל ענק שחולק עלַײידי מחיצות דיקט בין המשפחות.
חודשים) והבנות רחל (14), נועה (7), יהודית (12),  וצביה (17). רחל: „אני מעדיפה את האוהל והחום הכבד על ביתַײמלון, כי ישראל נקנית בייסורים”




