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כשאמא רוסיה אומרת לא
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המחויבות הגבוהה של מצרים
וקטאר להסדרה עדיין יכולה לה־
ביא להשגת הסכם עקיף ,שימנע
מלחמה ויחל בפתרון המצוקה
ההומניטרית הקשה ברצועה .בי־
נתיים ,אחרי שבוע של כמעט מל־
חמה ,הפסקת אש ברגע האחרון,
משבר קואליציוני והתפטרות דר־
מטית של שר הביטחון ,הגיע שוב
יום שישי — ועמו ההמתנה לראות
כיצד יתפתחו הדברים לאורך הג־
דר .אפשר לשער שהקו שינקוט
צה"ל היום יהיה נוקשה במיוחד,
כדי לאותת שאינו מוכן לחזור למ־
ציאות של עימותים אלימים עם
המפגינים בגבול.

ההבטחה האחרונה
ביוני  ,2016שבועיים לאחר
כניסתו לתפקיד שר הביטחון ,נועד

אביגדור ליברמן לפגישת היכרות
עם תא הכתבים הצבאיים .בניגוד
לקודמו חובב מעילי היוניקלו משה
יעלון ,ליברמן בא למפגש בחליפה
ועניבה .כך ,הסביר לנוכחים ,הוא
מתכוון להגיע לכל דיון ולכל בי־
קור בצבא .האחריות מחייבת .את
תא הכתבים ,הבטיח ,יפגוש פעמיים
בשנה ,בפסח ובראש השנה.
מכאן עבר שר הביטחון הנכנס
לתדרוך בענייני היום ,וממנו כבר
ניכרו הבדלי הגישה בינו לבין האיש
שהחליף .הבעיה המרכזית של יש־
ראל ,הפתיע ליברמן את שומעיו,
אינה בלבנון או בעזה .היא נובעת
מהאיש היושב ברמאללה ,יו"ר הר־
שות הפלסטינית מחמוד עבאס )אבו
מאזן( ,המפעיל נגדנו "טרור מדי־
ני" בזירה הבינלאומית .אשר לרצו־
עה ,מלחמה בחמאס היא בלתי נמנ־
עת ,אך ישראל צריכה לצאת אליה

כמה עולה תמיכה
בדמוקרטיה קטנה
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כיום מקיימת מדינת האי קש־
רים דיפלומטיים מלאים עם 17
מדינות בלבד ,רובן אימפריות
אזוריות כמו סווזילנד ,בליז ,קי־
ריבטי ,נאורו ואיי מרשל .היחסים
עם מרביתן ,מלבד מערכת היח־
סים המיוחדת עם מדינת הכס הק־
דוש ,הוותיקאן ,מבוססים על תמי־
כה כלכלית.
בטייוואן ישנם גופים שאמונים
על כך .הקרן לשיתוף פעולה ופי־
תוח בינלאומי ),(TaiwanICDF
למשל ,נוסדה כדי להזרים כס־
פים לפרויקטים חינוכיים וחק־
המתאם
לאיים במדינות נחשלותִ .
בין המדינות הנתמכות על ידי הק־
רן לאלה המכירות בטייוואן כמ־
דינה עצמאית מרשים.
ועם זאת ,הטאיוואנים מודים
בכך שהאפיק הדיפלומטי הזה ני־
דון לכישלון וכי כל מדינה שי־
רצו הסינים לקנות על חשבון
הטאיוואנים תמיר את נאמנותה.
"לא משנה כמה כסף נשקיע ,לא
נוכל להתחרות בסין" ,אמר מזכיר
הקרן ,ד"ר טימותי הסיאנג.
הוא אמר גם שטייוואן נתקלת
בקשיים מהותיים בשיתוף פעולה
עם מדינות חדשות ,שלהן קשרים
עם סין" .ניסינו להגיע לאקוודור,
אנחנו רוצים להתפתח לפרויקטים
שם .אבל ביקשו מאיתנו להוריד
את השם מהפרויקטים .כשאנח־
נו רוצים להתחיל פרויקטים ,זה
צריך להיות חתום עם הממשלה.
גם אם הממשלה רוצה מאוד לע־
בוד איתנו ,יש להם בעיה לחתום
על מסמכים כאלה .זה דבר שקו־
רה כל הזמן" .במדינה אסייתית
אחרת שסבלה מאסון טבע ,סי־
פר בכיר טאיוואני ,דחו סיוע מפ־
ני שעל הציוד ששלחה טייפה צויר
דגל הלאום.
אנשיו של פול קובונג צ'אנג
מציגים אותו כשגריר טייוואן

בישראל .בירושלים לא מכנים
אותו שגריר בגלל הפחד מסין.
המשרד שלו הוא "משרד כלכלה
ותרבות" של טיוואן ,והוא עצ־
מו "נציג" .למעשה ,אנשי מש־
רד החוץ מסרבים אפילו לפגוש
אותו בתוך המשרד ,כדי שהסי־
נים לא יחשדו חלילה שיש התק־
רבות בין המדינות.
המקום הקרוב ביותר ללשכת
שר החוץ שבאפשרותו של
טאיוואני להגיע הוא סניף "ארו־
מה" בסינמה סיטי בירושלים ,המ־
שקיף על בניין המשרד" .איננו מנ־
סים אף פעם לאתגר את היחסים
בין ישראל וסין" ,אמר בגילוי לב
פול קובונג צ'אנג ל"הארץ" .הוא
הפגין לוליינות דיפלומטית כא־
שר סירב לענות לציטוט לשא־
לה אם הוא מרגיש שההתקרבות
בין ישראל וסין פוגעת בטיוואן,
ואמר כי מאחר שהקשר הכל־
כלי בין טייוואן וסין טוב ,יית־
כן ש"התרחבות הקשרים הכלכ־
ליים בין סין לישראל עשויה לה־
שפיע לטובה גם על אנשי עסקים
טאיוואנים" .אבל המאמץ הזה
להראות מצג של "היעדר קונפ־
ליקט" ,כלשונו ,בין קשרים עם
טייוואן לקשרים עם סין ,אינו
יעיל במיוחד .צ'אנג מספר ,למ־
של ,על ניסיון לשכנע את אל־על
להציע טיסות ישירות מתל אביב
לטייפה ,שנחסם .הסיבה הרש־
מית לסירוב היתה מחסור בנוס־
עים .אבל גלישה באתר של אל־
על מספקת רמז נוסף :ניתן להזמין
כרטיס לבירת טייוואן באמצעות
קונקשן ,אך את היעד מכנה חב־
רת התעופה" :טאיפיי ,סין" ,כלו־
מר הם נמנעים אפילו מאזכור
שמה של טייוואן בטיסה לעיר
הבירה שלה.
במשרד החוץ סירבו להגיב
לדברים.
יותם ברגר

רק כשלא תהיה עוד ברירה אחרת.
וכשזה יקרה ,זו חייבת להיות המ־
לחמה האחרונה .צריך להפיל את
שלטון חמאס ולהעביר את השלי־
טה לידי גורם אחר ,אם כי לא לאבו
מאזן .עליו אי אפשר לסמוך.
החליפה והעניבה נשרו ראשו־
נות ,ככל שהקיץ הראשון של ליבר־
מן בתפקיד הלך והתחמם .שר הבי־
טחון גילה שנסיעה באוגוסט בהאמר
הממוגן של מפקד אוגדת עזה ,כשא־
פוד מגן לגופך ,היא חוויה בלתי נס־
בלת בלבוש רשמי .המפגשים התקו־
פתיים עם העיתונות הלכו והתרח־
קו זה מזה ככל שהתקדמה הקדנציה.
אלה הוחלפו בשיחות טלפון קצרות,
אישיות ,שבהן לאחר הפתיח המקו־
בל של ליברמן על "גן עדן" ו"הכל
דבש" ,עבר להכרה מפוכחת במור־
כבות המציאות האסטרטגית ובמג־
בלות הפעולה המוטלות על ישראל.

מחנה פליטים אוניברסיטאי
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אמנם חסידיו בעיתונות המשי־
כו לדווח שליברמן פורח בתפקיד
ונהנה מכל רגע ,אבל נדמה שהמ־
ציאות היתה שונה .שר הביטחון גי־
לה את גבולות השפעתו ,תחת ראש
ממשלה רב עוצמה ומטכ"ל מתוח־
כם ועיקש .לאט לאט ,החל המל־
כוד שהוא נקלע אליו להשתקף גם
בפופולריות הדועכת של מפלגתו
בסקרים.
אשר לעבאס בן ה– ,83הוא נו־
תר על מקומו ויחזה בקרוב בכניס־
תו לתפקיד של שר ביטחון ישראלי
חדש )אולי יהיה זה ראש הממשלה
עצמו( ,השישי במספר מאז החל הוא
עצמו בכהונתו בשלהי שנת .2004
התיאום הביטחוני ההדוק עם הר־
שות נשמר גם לאורך השנים האח־
רונות ,חרף ההתקפות העתיות של
נתניהו וליברמן על היו"ר .ומה קרה
בעזה אנחנו יודעים.

עוד בטרם מונה לתפקיד ,השמיע
ליברמן את אותה הצהרה בראיון
לרועי כץ ב"שבתרבות" בבאר
שבע ,שבה קצב לאיסמעיל הנייה
 48שעות חיים עם כניסתו למשרד
הביטחון .מעט מאוד פוליטיקאים
ישראלים שילמו מחיר כה כבד על
התרברבות אחת ,בלתי מחושבת.
ליברמן סוגר את הדלת על קדנ־
ציה עגומה ומתסכלת למדי .במסי־
בת העיתונאים בכנסת ,שבה הודיע
שלשום על פרישתו ,הוא נראה כמי
שנושם לרווחה ,אחרי שהוסר ממנו
עול כבד.

הכבוד של זילבר
ב– ,2012הרבה לפני שסומנה
כאויבת הציבור מספר אחת ,הוז־
מנה דינה זילבר ,המשנה ליועץ
המשפטי לממשלה ,לביקור עבודה
ברמאללה .קציני צה"ל ,שהצטרפו

אליה למפגש עם אנשי הרשות,
הבחינו בתכונה מיוחדת אצל
המארחים .השיירה הישראלית
לוותה במערך אבטחה כבד מן
הרגיל ושוטרי תנועה מצוחצחים
נראו בכל צומת מרכזי ,דואגים
שהאורחת לא תתעכב לרגע .זיל־
בר קיבלה מהפלסטינים יחס של
שר קבינט ,מעבר למעמדה האמי־
תי כפקידה בכירה.
כשהישראלים שאלו את עמי־
תיהם הפלסטינים לפשר האירוח
המשודרג ,הם גילו שההנחיה באה
ישירות מהראיס ,אבל הסתמכה על
חוסר הבנה של חלוקת העבודה בצ־
מרת המשפט הישראלית" .האשה
הזו" ,אמר עבאס לאנשיו" ,צריכה
להחליט בקרוב בגורל התיק הפלי־
לי של ליברמן .אתם תתנו לה את
כל הכבוד הראוי".
עמוס הראל

מל"ג לא נותנת לעובדות לבלבל אותה
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לדברי ברק־קורן" ,המציאות
מאז פרסום המחקר מעידה כי
המידע האמפירי הקלוקל והמס־
קנות הפזיזות שהוסקו ממנו מש־
משים באופן נרחב להצדקת מדי־
ניות ההפרדה המגדרית" .כאמור,
בתשובת המדינה לעתירה בבג"ץ,
סקר העמדות הוא הנתון היחיד
לביסוס הצורך בהפרדה .מחקרים
נוספים שהוזכרו בתצהיר עוסקים
בהיבטים אחרים בתוכנית או מס־
תמכים על נתוני הסקר.
ד"ר ברק־קורן לא הסתפקה
רק בביקורת על מחקר המל"ג,
אלא ערכה מחקר עצמאי משלה,
וממצאיו רגישים יותר לניואנסים
של הפרדה בין המינים .במקום
מושג אחד ,חובק־כל ,של "הפר־
דה מגדרית" ,היא ביקשה להב־
חין בין מישורים שונים של הפ־
רדה :מניעת לימוד נשים בידי גב־
רים ולהיפך; מניעת למידה של
גברים ונשים באותה כיתה; ומני־
עת שהות של שני המינים באותו
מרחב אקדמי .עד היום לא נעש־
תה הבחנה כזאת ,על אף חשיבו־
תה .הסקר נערך בתחילת השנה
באינטרנט והקיף  568נשאלים —
מספר גבוה מ– 537הנשאלים שה־
שיבו על כל השאלות המרכזיות
בסקר העמדות של המל"ג .במא־
מר עונה ברק-קורן באריכות למי
שמפקפק במתודולוגיה של סקר
אינטרנטי בקרב חרדים .בשורה
התחתונה ,שני המדגמים דומים
מאוד בכל המשתנים הרלוונטיים
של החברה החרדית.
התוצאות דרמטיות ,ושונות
במידה רבה מהתזה שמפיצים בנט
והמל"ג .בעיני רוב החרדים המ־
עוניינים ללמוד באקדמיה ,היב־
טים שונים של הפרדה בין גברים
ונשים אינם ממלאים מקום מרכ־
זי .למעשה ,מין המרצה והפרדה
מלאה בקמפוס הגיעו לשני המקו־
מות האחרונים ברשימת כלל המ־
שתנים החשובים לחרדים.

המכללה החרדית בגן הטכנולוגי בירושלים צילום :אמיל סלמן

מתברר כי לא כל צורות ההפ־
רדה נחוצות באותה מידה בצי־
בור החרדי .גם זו נקודה חשו־
בה ,אולי קריטית ,בעתירה הנ־
דונה בבג"ץ .כך ,בתשובה לעתירה,
טענה המל"ג כי נשים אינן מלמ־
דות בתוכניות הלימודים הנפר־
דות לגברים ,בשל "מוסכמה הל־
כתית הרווחת בחברה החרדית,
לפיה גברים אינם לומדים מנ־
שים" .ואולם ,מציינת ברק־קו־
רן" ,הנחה זו מעולם לא נבדקה
אמפירית ,וממצאי הסקר הנוכחי
מעידים שהיא משוללת כל יסוד.
הפרדה מגדרית במישור המר ־
צה היא צורת ההפרדה הנצרכת
במידה הפחותה ביותר מכל צו־
רות ההפרדה".
אפשר להפיק כמה לקחים מה־
מחקר של ברק־קורן :אין בסיס
למסקנות הנחרצות בדבר הצורך
"לחזק את המסגרות שבהן מת־
קיימת הפרדה מגדרית" ,כפי שה־
מליץ מלחי למל"ג; סקר העמדות
אינו יכול להצדיק פגיעה בזכויות
של סטודנטיות ומרצות; ולבסוף,
מומלץ להטיל ספק בכל פעם שב־
נט ואנשיו טוענים לתהליך קב־
לת החלטות מקצועי וענייני .למ־
עשה ,נפנוף באמירות כמו "יש
לנו נתונים" ו"עשינו מחקרים"
הוא סימן שצריך להתעמק בהם.
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מודעות
לפרסום
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כפי שברק־קורן כותבת ,קיים
"חשש מרכזי כי המל"ג וגורמים
ממשלתיים נוספים מקבעים במ־
דיניותם נורמות חברתיות מדו־
מות ,שבפועל אין לגביהן קונצנ־
זוס אלא שונות רבה — ובכך מש־
נים תהליכים קבוצתיים פנימיים".
שני המהלכים של ברק־קו ־
רן — הביקורת על מחקר המל"ג
וממצאי המחקר העצמאי —
עשויים להשפיע באופן דרמטי על
העתירות בנושא ההפרדה באק־
דמיה )של מתנגדי המהלך מצד
אחד ,ושל "פורום קהלת" ,המבקש
להסיר כל מגבלה על לימודים בה־
פרדה ,מצד שני( ,הנדונות בבג"ץ.
"אבן הראשה של התשתית העוב־
דתית עליה נסמכה המל"ג בהחל־
טה על הפרדה מגדרית באקדמיה
אינה יכולה לעמוד .הממצאים מצ־
ביעים על צורך בחשיבה מחודשת
על התוכנית הרב־שנתית לשילוב
סטודנטים חרדים באקדמיה" ,היא
כותבת.
איך מגלים שהנרטיב הרשמי
הוא חלקי ומוטה? "נקודת המו־
צא שלי לא היתה חשד כלשהו",
מספרת ד"ר ברק־קורן ,המתמחה
במחקר אמפירי של משפט וחב־
רה ,בפרט בסוגיות של דת ומדי־
נה .המחקר של מלחי משך את
תשומת לבה ,בין השאר בגלל
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ההתבססות הרחבה עליו מצד קו־
בעי המדיניות .אולם ככל שקראה
והתעמקה בו ,התחילו להתעורר
שאלות" .התחושה היתה שקודם
כל מישהו שרטט את המטרה",
היא אומרת .לדבריה ,היא הצי־
גה את המחקר לישי פרנקל ,שע־
מד בראש ועדת ההיגוי של מל"ג־
ות"ת לשילוב החרדים בהשכלה
הגבוהה ,והוא ציין כי יעביר אותו
לפרופ' זילברשץ .במל"ג־ות"ת סי־
רבו למסור אם ראשי הארגון קי־
בלו את המחקר החדש או אם נע־
רך דיון מקצועי על סקר העמדות
שהוזמן על ידם.
ד"ר מלחי מסר בתגובה כי
"הסקר שערכתי עבור המל"ג בחן
את עמדות כלל הציבור החרדי בי־
חס ללימודים אקדמיים ,ולא רק
של מי שהביע מוטיבציה .בשום
שלב לא נעשה ניסיון לטשטש
ממצאים או נתונים" .הוא הוסיף
כי "מטרות הסקר היו מוגבלות
בהיקפן .לא מדובר במחקר עומק,
אלא בסקר עמדות בלבד ,בהתאם
להגדרות המל"ג .כדי לבחון את
הסוגיה לעומק ובאופן שיטתי יש
לערוך מחקר מקיף ,יקר וממושך,
ועל בסיסו להסיק את המסקנות
הנדרשות ביחס למדיניות הרצויה
לשילוב חרדים באקדמיה" .לדב־
ריו" ,זו משימתה של המל"ג לבחון
את הממצאים החדשים — ולה־
תוות מדיניות מותאמת לצרכים
המתחדשים של הציבור החרדי".
במל"ג בחרו שלא להתייחס
לביקורת של ברק־קורן או להמל־
צה של מלחי לבדוק את ממצאיה,
ומסרו כי "בגיבוש המדיניות הס־
תייעה המל"ג בגורמי מקצוע רא־
שונים במעלה שביצעו מחקרי עומק
מקיפים על החברה החרדית" ועל
"סקר עמדות שנערך ע"י מלחי ומ־
כון 'דיאלוג' ,אשר סקר כאלף נשא־
לים .שילוב החרדים באקדמיה הוא
משימה לאומית ,ומל"ג תמשיך לפ־
עול כדי לעמוד ביעדים שהציבה".
אור קשתי
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במסמכי מזכירות ההוראה של
האוניברסיטה ,שדנה בפנייתו של
רבינוביץ' ,נכתב" :אין בידינו אף
רישיון־עלייה אחד ...אולם רצו־
ננו לעזור לו ונעשה מה שאפשר
יהיה בכדי להצילו ...נשתדל לה־
שיב אמצעים למטרה זו מאת המו־
סדות הלאומיים ,אולם אין הדבר
קל ,כי מספר הנצרכים גדול מאוד
והאמצעים זעומים".
מעיון בחומר הארכיוני מסי־
קות ורדי ולבני כי בשל הנסיבות
ההיסטוריות העגומות ,האוניברסי־
טה הפכה בשנים ההן מגוף אקדמי
למעין "ועד הצלה" .מסמכי הארכיון,
שכתובים בלשון ביורוקרטית ,מת־
עדים את המאמצים של האוניברסי־
טה לסייע לפונים הנואשים ,וגם את
הקשיים שהיא נתקלה בהם בעצמה.
"בקשות הקבלה לאוניברסיטה
ממש זעקו ככל שהמצוקה של הצ־
עירים היהודים באירופה גברה",
מצדה,
אומרת ורדי .האוניברסיטהִ ,
נאלצה להתמודד עם הדרישות של
שלטונות המנדט הבריטי ,שהגבי־
לו את מספר הסרטיפיקטים שנופ־
קו לסטודנטים ,והציבו קריטריונים
כמו גיל ומצב משפחתי כתנאי לה־

רבינוביץ'" :אני פשוט
מתחנן לפניכם ,שגרו אלי
סרטיפיקט סטודנטי ,כי
אני עומד על סף התהום"
נפקתם .לצד זאת ,היה על האוניב־
רסיטה לשמור על הרמה האקדמית
ולוודא שלסטודנט יהיו האמצעים
הדרושים למימון לימודיו.
במרוצת  1941עלה בידי רבי־
נוביץ' לעלות לארץ .לא ידוע אם
הדבר התאפשר בזכות סרטיפיקט
שקיבל מהאוניברסיטה או בדרך
אחרת .בארץ התגייס לצבא הב־
ריטי ,הצטרף לבריגדה היהודית
ונשלח להילחם באיטליה .בשנת
 ,1945בעת ששב מסיור" ,נורה בשו־
גג ברגלו" ,כפי שמתואר ללא פי־
רוט באתר "יזכור" של חללי מער־
כות ישראל .הוא מת מפצעיו ונק־
בר באיטליה לאחר ששילם בדמו
למולדת ,כפי שחזה מראש במכתבו
לאוניברסיטה .מכל משפחתו ,שנ־
רצחה בשואה ,נותרה אז בחיים רק
אחותו הבכורה.
היו מקרים שבהם הגמישה
האוניברסיטה את הקריטריונים כדי
להקל על סטודנטים להתקבל ,גם
אם לא עמדו בכל הדרישות .זה היה
המקרה של חיה )חייקה( גרוסמן,

פעילת מחתרת ופרטיזנית ולימים
חברת כנסת .באפריל  1940היא פנ־
תה לאוניברסיטה בבקשה להתק־
בל כסטודנטית להיסטוריה ולספ־
רות עברית" .הנני נמצאת בליטא
בתור פליטה ומוכנה לעלות בהק־
דם האפשרי" ,היא כתבה.
ואולם ,גיליון ציוני הבגרות
שלה ,שצורף לבקשה ,העיד כי
היתה תלמידה גרועה .בתעודה שקי־
בלה מהגימנסיה העברית "תרבות"
בביאליסטוק ,מופיע הציון "מספיק"
בהערכה הכללית .זה היה גם הציון
שלה במקצועות רבים ובהם היס־
טוריה ,היסטוריה ישראלית ,מת־
מטיקה ,פולנית ,רומית ,גרמנית,
גיאוגרפיה וביולוגיה .רק בהתעמ־
לות ובהתנהגות קיבלה "טוב מאוד".
האוניברסיטה החליטה לקבלה כת־
למידה "שלא מן המניין" ,מעמד שנ־
עשה בו שימוש הולך וגובר לאחר
פרוץ המלחמה" ,כדי לסדר רישיון
עלייה גם למועמדים שלא עמדו בד־
רישות הסף האקדמיות" ,כפי שנכ־
תב בדברי ההסבר לתערוכה בספ־
רייה הלאומית.
צעירה יהודייה אחרת שבי־
קשה להתקבל ללימודים
באוניברסיטה העברית היתה
ִהילדה ברדך ,סטודנטית לרפואה
מאוניברסיטת וינה .את מכת־
בה שלחה ב– ,1938לאחר האנ־
שלוס .דודה ,רופא ילדים מתל
אביב ,יצא מגדרו כדי לסייע לה.
תחילה העביר לאוניברסיטה את
שכר לימודיה ,לצד התחייבות לת־
מוך בה כלכלית במהלכם .בהמשך
דחק בהנהלת האוניברסיטה לק־
בלה ללימודים .באחד המכתבים
כתב כי ברדך קיבלה "פקודת גי־
רוש" ,וכי אם לא תעזוב את אוס־
טריה במהרה" ,נשקפת לה הסכ־
נה שסוגרים אותה למחנה ההסגר,
ומה משמע של הדבר הזה ,אין אני
צריך לכתוב לאדוני הפרופסור".
מכתביו הועברו למזכיר האוני־
ברסיטה ,בצירוף הערה של אחד
הפרופסורים" :יקרא נא את הצע־
קה המרה הזאת" .אך האוניברסיטה
השיבה" :אין ביכולתנו לקבל עכשיו
רישיונות נוספים" .למזלה ,מצאה
ברדך מקלט בניו זילנד.
גורלם של רבים אחרים ,שפ־
ניותיהם נשמרו בארכיון האוני־
ברסיטה ,לא שפר עליהם" .רובם
לא הצליחו לממש את תקוותם,
ובקשותיהם נותרו כתיעוד אחרון
למאווייהם ולחייהם ,לחרדותיהם
ולפליטותם ,בעודם מנסים להיחלץ
מאירופה" ,סיכמה ורדי.
עופר אדרת
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