פרופ '' אמציה ברעם  -יחידה לחקר עיראק  ,אוניברסיטת חיפה  -בחירות כלליות בעיראק
 למרות פעולות הטרור  .דרמות בספירת הקולות נמשכת  .ישנם שני גושים גדולים  .מנהיגיהגושים לא מדברים זה עם זה  .קשיים בהקמת קואליציה .
דוד ויצטום  :ומכאן לבחירות הכלליות בעיראק  .בחירות דמוקרטיות למדיי  ,למרות כל הקשיים והטירור  ,הממשיך לגבות חיי אדם רבים ,
והספירה הממושכת מאז ה  -7במרץ  ,מולידה דרמות ואולי מערכות נוספות בדרך לממשלה חדשה  .ערב טוב לך הפרופ'' אמציה ברעם .
פרופ '' אמציה ברעם  :ערב טוב  ,דוד .
דוד ויצטום  :ערב טוב  .ובכן אמציה  ,מה המצב עכשיו  .בהתחלה זה היה אחד  ,עכשיו זה השני  ,מה קורה ?
פרופ '' אמציה ברעם  :המצב עדיין בגדר מה  ,אני חושב שהיה מקובל לחשוב אצל מי שעוסק בתחום העיראקי לפני
הבחירות  .יש שני גושים גדולים שווים  ,בעצם שווים  .האם יש באמת לאחד  10,000קולות יותר או שניהם שווים  .הם
שווים  .כל אחד מהם בערך  28%פחות או יותר .
דוד ויצטום  :כן .
פרופ '' אמציה ברעם  :שני גושים יותר קטנים וגם הם לא ידענו  ,חשבנו גוש אחד אולי הוא יהיה אחד
מהשלושה  ,לא הוא קצת יותר קטן  .אבל עדיין לכל אחד מהם יש כ  -20אחוז  .והיתר מפלגות קטנטנות שתצטרפנה פה
ושם  .זה המצב  .עכשיו הבעיה העצומה שקיימת היא  ,שמנהיגי שני הגושים הגדולים  .גוש שיעי מתון יחסית  .וגוש סוני שיעי
מעורב  ,חילוני מאוד  ,פרו אמריקאי  ,לא אוהב את איראן  .שני הגושים האלה  ,כל אחד מהם כ  -28אחוז  ,לא מדברים
אחד עם השני  .הם יכלו בקלות להקים ממשלה ביחד ולהוסיף עוד את מישהו  ,כי הם צריכים בסה"כ  50-51אחוז .
יש להם את זה  .אבל הם לא  ,כי היחסים בין עיאד עלאווי שהוא המנהיג הסוני שיעי המעורב  ,או אמריקאי
אנטי איראני  ,פחות או יותר  ,וראש הממשלה מאלי  ,כי שוב אני סבור שהשיעי הלא קיצוני במיוחד  ,יחסיהם קשים מאוד .
וגם יש נטייה פה אולי בעיה כרגע  ,עוד רק  95%מהקולות נספרו .
דוד ויצטום  :כן .
פרופ '' אמציה ברעם  :אבל שזה יגיע ל  -100אני אדע יותר .

פרופ '' אורי בר יוסף  ,המח'' ליחב"ל  ,אוני'' חיפה  :גירוש נציג המוסד הלונדון ע"י
ממשלת אנגליה  .המוסד ומערכת היחסים בינו ובין אנגליה.ימי תהליך אוסלו  .פרשת החיסול בדובאי .
קטע מתוך ראיון ;
ראובן פדהצור ; ערב טוב  .בעקבות גירושו של נציג המוסד בלונדון על ידי הממשלה הבריטית  ,נשוחח עם אורי בר
יוסף מאוניברסיטת חיפה על המוסד ועל מערכת היחסים המיוחדת בינו ובין ה-אמ סיקס הבריטי .
ערב טוב לפרופ'' אורי בר יוסף .
אורי בר יוסף מאוניברסיטת חיפה ; ערב טוב .
ראובן פדהצור ; מהמחלקה ליחסים בין לאומיים באוניברסיטה חיפה  .אנחנו מדברים כמובן על החלטה של ממשלת בריטניה לגרש את
נציג המוסד בלונדון  .השאלה שעולה מיד  -האם ההחלטה שהיא די קיצונית מקורה בהקשר העכשווי של מה שמתרחש בינינו
לבין הפלסטינאים  ,בינינו לבין האמריקאים .
אורי בר יוסף מאוניברסיטת חיפה ; טוב  .אני חושב שראשית כל היא קשורה לזה שיש הסטוריה בריטית ידועה
למדי של גירוש דיפלומטים זרים .

פרופ '' אבי בן צבי  ,שיחת נתניהו עם נשיא ארה"ב .
ירון וילנסקי  :איתנו פרופ'' אבי בן צבי  ,מומחה ליחסים בינלאומיים מאונ'' חיפה  .שלום לך .
פרופ '' אבי בן צבי  :שלום וברכה גם לך .
ירון וילנסקי  :תיארת לעצמך שזה יגיע עד כדי כך ? כלומר  ,אובמה  ,מה הוא מעביר כעת את ראש הממשלה
נתניהו ?
פרופ '' אבי בן צבי  :טוב  ,זה טירונות  ,למרות שלנתניהו יש רקע מהסיירת  ,אבל דווקא בתחילתו של האביב המקסים
בוושינגטון הצינה הנושבת מהבירה האמריקנית היא צינה הייתי אומר מחלחלת בעצמות  .כלומר  ,אין כאן שום מחווה  ,שום צעד בונה
אמון  .אין צילום בגן הורדים  ,אין אפילו איזה הודעה חמימה למעט המילה של שיחות טובות  ,שזה אומר שזה שיחות
גרועות  .שתיקה מוחלטת  ,השפלות קטנות לגבי לוח הזמנים  ,מתי תהיה פגישה נוספת  .ממש הייתי אומר טירונות שניה  ,כאשר כמובן
אובמה עם רוח גבית חזק ונחוש  .ונדמה לי שלא קשה לנחש במה הדברים אמורים  ,זה כמעט טריוויאלי  .ברגע שנתניהו
כמעט בצורה נאומתית  ,למרות שהנאום שלו היה ממלכתי  ,אומר שדין בנייה בירושלים כדין בנייה בתל אביב  ,זה חושף את
כל המחלוקת היסודית לגבי ירושלים  ,שבתפיסה האמריקנית אסור ליצור עובדות מוגמרות שיסגרו את הפרמטרים או את שולי המו"מ העתידי ,
שרק הוא צריך לקבוע את גורלה .

אתמול גירשו את נציג המוסד בלונדון  ,פרו'' אורי בר-יוסף,המח'' ליחסים בינלאומיים באוני'' חיפה ,
הכבוד לפספורט הבריטי דר'' צבי שטאובר לשעבר שגריר ישראל בבריטניה לא מוציא מכלל
אפשרות שהכל ענין פוליטי בבריטניה
רונן ברגמן  :ואתמול  ,שלשום בעצם כבר גירשו את ראש נציגות המוסד מלונדון  ,בגלל פרשה אחרת  ,אבל זה בודאי לא
מוסיף למעמד הבינלאומי של ישראל  .את יודעת  ,הם עשו לנו את אותו דבר גם
ב  - 87'',ב '' -88שימוש בלתי חוקי בדרכונים שלהם ואז  .והם הגיבו באותו אופן  ,לכן אין גם הפתעה
הפעם  .הסתכלתי בקטעי העיתונות של אז כתוב שם  ,שמקורות ישראלים אנונימים אומרים שהכל ריב פנימי בממשל הבריטי והכל פוליטיקה
פנימית  .היום בעיתונות כתוב  ,שגורם ישראלי רשמי בטח אותו אחד אומר  ,שזה הכל ריבים פנימיים  .כדי להבין אם זה
ריבים פנימיים או לא זימנו שניים  .ד"ר אורי בר יוסף המחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת חיפה שלום .
ד"ר אורי בר יוסף  :שלום .
רונן ברגמן  :וד"ר צבי שטאובר  ,לשעבר השגריר בלונדון .
ד"ר צבי שטאובר  :שלום רונן  ,שלום טלי .
טלי ליפקין שחק  :גם תא"ל במיל'' .
רונן ברגמן  :תא"ל במיל'' .
טלי ליפקין שחק  :בחיל המודיעין  ,אגף המודיעין .
רונן ברגמן  :תגיד  ,זה הכל ריבים פנימיים או שיש משבר דיפלומטי ?
ד"ר צבי שטאובר  :אני חושב  ,תקופה מאוד לא נוחה  .לא הכל ריבים פנימיים  .אני חושב  ,שהבריטים זועמים ומוטב שלא
ננקה את עצמנו בהרגשה טובה שהם אשמים  .אפשר היה לסדר את העניין  .אני חושב  ,שהם זועמים עלינו לא רק
בגלל זה  .אני חושב  ,שגם ההתנהגות הפוליטית שלנו מלבה את תגובתם  ,אבל בטוח שיש שיקולים נוספים  .יש שמה בחירות .
השבוע האחרון יש סיפור שלם בבריטניה  .בכירי הלייבור הציעו קשרים פוליטים עבור כסף  .קורה גם אצלם אתה יודע .
טלי ליפקין שחק  :אז מה  ,משתמשים בתקרית הזאת כדי .
ד"ר צבי שטאובר  :להסב את תשומת הלב  .אני שמתי לב למשל  ,שבעיתוני בריטניה זה כבר לא מקום ראשון  .זה
ירד מאוד ויש דברים אחרים  .אסור לטעות  .הם לוקחים את העניין ברצינות  .הם גם בתגובותיהם הפומביות מאוד השתדלו .
שר החוץ הבריטי בהופעתו אתמול לא לגמד את העניין  .לא להרחיב את המחלוקת  .הוא קרא לישראל בת ברית  .אמר
שימשיכו לשתף פעולה איתנו  .הוא לא הזכיר את סיפור הדרכונים משנת '' 87גם זה מהאופוזיציה הזכירו את זה  .הוא
נמנע מלהזכיר שישראל הבטיחה לו  .הוא השתדל לומר  ,ככה לא מתנהגים ואנחנו חייבים לעשות משהו ובאמת  ,ברגע שהסוכנות חקירת
מקרי פשע חמורים קבעה  ,שישראל היא כנראה שעומדת מאחורי זיוף הדרכונים לא היתה  ...ברירה  ,היו חייבים לעשות משהו .
טלי ליפקין שחק  :הבריטים הם אומני תורת הריגול .
ד"ר צבי שטאובר  :אומני וממציאי .
טלי ליפקין שחק  :הם הלא המציאו את זה .
ד"ר צבי שטאובר  :כמעט כן .
טלי ליפקין שחק  :אנחנו לא שכללנו את מה שהם המציאו .
ד"ר צבי שטאובר  :נכון נכון .
טלי ליפקין שחק  :אז מה ?
ד"ר צבי שטאובר  :הם הבריטים מכירים  .את יודעת אסור להיתפס  .זה לפעמים כל ההבדל שבעולם  .הבריטים המציאו לא רק
זה  ,הם בכשרונם חיסלו אדם תמים בגיברלטר שחשבו שהוא מהאיי.אר.איי עוד כהנה וכהנה  ,אבל מה לעשות זה בריטניה וזה
ישראל .
רונן ברגמן  :פרופ'' בר יוסף זה הכל כללי משחק ברורים והבעיה שנתפסנו ?
ד"ר אורי בר יוסף  :במידה מסוימת כן והשאלה היא  ,איך קרה שנתפסנו זה שאלה אחת ושאלה שניה  ,מה תהיינה
ההשלכות של זה על פעולות בעתיד  ,שצריך לעשות כן  .זה בטח לא מקל על חופש התמרון של המוסד  ,כי

לישראל יש בעיה מאוד גדולה עם דרכונים ישראלים קשה לעשות משהו בעולם  .רוב האנשים של המוסד כנראה לא
נראים כמו סינים גם לא כמו אפריקאים או כמו אני לא יודע מה  .בקיצור  ,נשאר לנו רק האירופאים שעם
הדרכונים שלהם אפשר לעבוד ועכשיו  ,חופש התמרון הזה הולך ומצטמצם וודאי יצטרכו למצוא לזה פתרונות מסוגים כאלה ואחרים .

נירית רותן  ,פיזיותרפיסטית אוניברסיטת חיפה מדברת על בעיות ברכיים בגיל המבוגר .
קרין מגריזו  :טוב אז עכשיו קצת רצינות נירית אנחנו נדבר על בעיות ברכיים אצל אנשים מבוגרים  ,איך למנוע  ,איך
לטפל  ,איך לא להגיע לרגע שצריך לבוא אליך ? נכון .
 ,פיזיותרפיסטית אוניברסיטת חיפה  :כן  ,הבשורות הטובות שאפשר לטפל ואפשר למנוע במידה  ,למנוע את האספקטים השליליים של הבעיה
נירית רותם
שלא יהיה פגיעה בתפקוד  ,להפחית את הכאב  ,ולהפחית את הביקורים גם אצל פזיותרפיסטים  ,גם אצל רופאים כי זה גוזל
זמן אף אחד לא נהנה מזה  .לפעמים עדיין תצטרכו לבוא אלינו כדי שנעשה את הקסמים שלנו אבל במידה רבה
אפשר לצמצם את זה  .כאבי ברכיים אצל הגיל המבוגר זה בעיה מאוד  ,מאוד שכיחה  .אנחנו מדברים מעל חמישים אחוז
של אנשים מעל גיל שישים שזה הרוב  .זה מתחיל מגילאים צעירים אני בהכנה ראיתי מישהי מהצוות ככה יושבת צעירה
עושה כאלה תנועות שכואב  -כשזה מופיע זה בדרך כלל בתור כאב קל  ,לאו דווקא חריף  ,קשיים בתפקוד כמו
במדרגות  ,לפעמים קימה מכיסא  ,וזה השלב שמתחילים להיות מוטרדים והולכים לרופא  .הטיפול היום הוא קודם כל קבוצתי  ,ובהסברה .
עלייה
אם אני אגיד למישהו שכואב לו הברך כבר עשר שנים שהוא צריך ללכת זה יכאב לו יותר אז יש
להניח שהוא יקום ויצא  .אם אני אסביר לו מה התהליכים שקורים בברך  ,ולמה כואב לו  ,ואיך להשתלט  ,ואם קצת
כואב עכשיו זה בסדר כי זה יביא לשיפור אז אולי נצליח להשיג משהו  .אז יש תכנית שהיא מאוד מובנת
שבו אנחנו מדריכים למה שנקרא "סלף קאר" לטיפול עצמי  ,כשהטיפול העצמי כולל התרופות .
קרין מגריזו  :מה זה אומר ?
נירית רותם  :התרופות  ,הקו הראשון שזה דברים שיש בבית אקמול  ,אופטלגין  ,אדוויל והמשפחה הזאתי בארון התרופות שלנו יש וזה
יותר ממה שחושבים  .באותו קו ראשון יש משפחות  ,לדוגמה משפחת וולטרן שמחזיקים בארון התרופות ובימים שכואב מורחים פעמיים/שלוש
יעיל
ביום  .מעבר לזה פעילות גופנית  .עוד פעם אנחנו מגיעים לפעילות הגופנית  ,לזמן שצריך להקדיש לזה  .מאוד חשוב שהפעילות תהיה
בהדרכה  ,להתאים את הפעילות נכון לבן אדם  ,למצב .
קרין מגריזו  :איזה פעילות את ממליצה ככה בשביל למנוע כאבי ברכיים בעתיד ?
נירית רותם  :קודם כל הליכה  .צריך להתחיל בהדרגה  .אנחנו מדברים על כחצי שעה/ארבעים דקות על בסיס יומי  .אפשר הבשורה
הטובה לאחרונה שאפשר לעשות את זה במנות קטנות של עשר דקות אז יותר יסתדר לנו עם הסדר יום  .בגילאים
מבוגרים יותר נורא  ,נורא חשוב לעשות בעיקר שכבר כואבת הברך לעשות תרגילים את התרגילים צריך להתאים  ,צריך ללכת לפיזיותרפיסט ,
זה לא מאה פגישות  ,מספר פגישות להתאים את התרגילים זה לא גוזל הרבה זמן  .זה פשוט  ,לא צריך ציוד
יקר זה דברים שבאמת כמו שמצחצחים שיניים .

פרופ '' שיזף רפאלי  ,אונ'' חיפה  :גוגל איימה להפסיק את ההסכמה שלה לצנזורה בסין ,
והעבירה את פעילות החיפוש שלה להונג קונג .
בני דודקביץ  :ואנחנו אומרים עכשיו שלום לפרופ'' שיזף רפאלי  ,ראש בית הספר לניהול באוניברסיטת חיפה .
פרופ '' שיזף רפאלי  :ערב טוב .
בני דודקביץ  :אז בוא תאמר לנו  ,המצב  ,מה המצב שהיה עד היום  ,ומה בעצם יקרה כעת .
פרופ '' שיזף רפאלי  :עד היום גוגל נכנעה בעצם במהלך  4שנים  ,לתכתיבי הצנזורה הסיניים  .הכניעה היא גם טכנולוגית ,
אבל בעיקר אידיאולוגית  .מה שקרה בחודשיים האחרונים  ,זה שגוגל איימה להפסיק את ההסכמה שלה  .ומה שקרה אתמול בלילה  ,זה
שהיא פעלה על האיום הזה  .העבירה את פעילות החיפוש  ,זה רק חלק מפעילותה של גוגל  ,העבירה את פעילות החיפוש
ממשרדיה שבביג''ין להונג קונג  ,ובכך אתגרה את הממשל הסיני  ,לקבל איזה שהיא החלטה  ,שכך או כך לא תיראה טוב
בעולם  ,וכנראה גם לא תתקבל  .היא נרדמה בשמחה על ידי התושבים הסינים  .חשוב להדגיש שגוגל לא מושכת את כל
הפעילות שלה  .בסין הפעילות המסחרית האנפה שלה
בני דודקביץ  :כן  ,דיברת רק על פעילות החיפוש  ,תסביר לנו באמת .
פרופ '' שיזף רפאלי  :לגוגל יש נוכחות כבדה מאוד בסין  .קשרים של פרסום  ,וקשרים של שיווק טלפוניה סלולארית  ,ובהקשרים
של פעילות של פרסום כלפי העולם  .מה שהם עשו זו הקצבה טכנית קטנה  .מי שמחפש היום גוגל בסין  ,מקבל
את השירות משרתים בהונג קונג  ,שאינם נמצאים תחת אותו משטר של שרתים בתוך מיינלנד או בתוך סין גופה .
בני דודקביץ  :זאת אומרת אלה שרתים שלא מצונזרים .

גיוס טרוריסטיות דרך הרשת ":האחיות הוירטואליות" של הטרור

*כך עולה ממחקר של פרופ' גבי וימן  ,מומחה לחקר הטרור באינטרנט  ,שמצא כי
ארגוני הטרור משתמשים ברשת כדי לגייס נשים באופן ממוקד ".השימוש של ארגוני טרור
במחבלות מתאבדות נמצא בעלייה ויש לכך קשר ישיר לעלייה המתמדת במספר האתרים המוקדשים
לנשים טרוריסטיות"  ,קובע פרופ
http://www.iwomen.co.il/item.asp?aid=93985

