
תאוות קרקעות מעוורת עיני 
ראשי "ישע הגליל" מלראות נכוחה.

דורות של פלסטינים שחיים לידם עדין נמצאים על תנאי

"מהלך 'להצלת' הגליל" הם קוראים לזה. 
אם היה בהם אדם היו  מקיימים בתוכם מעגלים

 של הדברות, של סולחה, של מאבק בעד חופש וזכויות, 
ובניית עתיד לכל מי שחי על האדמה הזו.

 
 
 

ר' עודה בשאראת, הארץ 26.12.22

עקרונות האקדמיה והאתוס שלה מבוססים על בקשה מתמדת של האמת בכלים מדעיים אובייקטיבים ורציונליים
תוך בקרה ובדיקה בניסויים מבוקרים, על ההכרה שאין לאף אחד, אפריורי, מונופול על האמת, על חופש אקדמי
וסקרנות, על ספקנות יוצרת ותחרותיות בונה, על פתיחות מחשבתית המכילה מגוון של דעות ומתחדשת תוך
מציאת מקום והכלה לרעיונות חדשניים, על מקום לשונה ויוצא הדופן, על ביקורת בונה ורציונלית המבוססת על
עובדות וניסויים, על שוויון הזדמנויות, ומקום לזרמי חשיבה שונים, על קידום על פי כישורים ומצוינות מובילה
ללא תלות בגזע דת או מין, על שיתופי פעולה פתוחים עם מוסדות מחקר מובילים בעולם, על אחריותיות לחברה

כולה וקבלת עקרונות אתיים.
 

אלו העקרונות והערכים שמצעידים את המערכת האקדמית קדימה, מאפשרים לה להיות חלק מהמערכת
האקדמית המובילה בעולם ולהגיע להישגים ייחודיים התורמים לחברה ולמדינה בכל תחומי החיים. אלו הערכים
שבבסיס קיומה של אקדמיה חופשית ומשגשגת, אלו הערכים, בראייתנו, ההכרחיים לקיומה של חברה חופשית
ומשגשגת בישראל. אלו הערכים שיכולים לפרוח רק בחברה ליברלית ודמוקרטית פתוחה פלורליסטית

וסובלנית, חברה שזכויות האדם נר לרגליה. 
 

אנחנו מתריעים מפני הסכנה הגדולה שבריסוק התשתית הדמוקרטית ליברלית היוצרת אווירה שבה "פורחים"
גופים שונים הפועלים למען מטרה זאת גם באמצעות יצירת רשימות שחורות. במציאות כזאת האקדמיה

תתקשה מאוד להצטיין ולפרוח, לטפח כראוי את ההון האנושי ולתרום לחברה כולה הישגי מדע, תרבות ורוח.
לתהליכים המתרחשים בימים אלו יהיו השלכות על אופייה, חוסנה, מעמדה ועתידה של מדינת ישראל
החשובה ויקרה לכולנו מאוד, הן ברמה הפנימית והן ברמה הבינלאומית. הם פוגעים ישירות בערכים
הדמוקרטים-ליברלים עליהם נבנתה המדינה. מותר תמיד לבקר באופן ענייני ולתקן אך יש לעשות זאת בשיקול

דעת וכבוד תוך שמירה קפדנית על הערכים.
 

אנו פונים אל הממשלה הנכנסת ואל העומד בראשה בקריאה לעצור תהליכים אלו ולא לפגוע בתשתיות
הליברליות-דמוקרטיות של המדינה עליהן משגשגת גם האקדמיה בישראל ולהבטיח התנאים המאפשרים

פריחה אינטלקטואלית, תרבותית וכלכלית של כל מגזרי החברה בישראל.
 

שמירה על מדינת ישראל דמוקרטית וליברלית
"והמשכיל בעת הזאת לא יידום"

 

 
 

אנחנו מודאגים מאוד ומתריעים מפני מגמות שבאות לידי ביטוי בחקיקה החפוזה המתנהלת בימים אלו, בלא
מעט סעיפים בהסכמים המובילים להקמת הממשלה, באווירה המאפשרת פריחת גופים היוצרים "רשימות
שחורות", באמירות שונות שחותרות כולן תחת היסודות הדמוקרטים-ליברליים של מדינת ישראל וההשלכות

שלהן על האופי, החוסן והלכידות של החברה הישראלית ועידוד חוגים קיצוניים בתוכה. בין מגמות אלו:

עמותת "בשער – אקדמיה למען החברה בישראל" – קהילה של נשות ואנשי אקדמיה ממוסדות
ההשכלה הגבוהה בישראל, קוראת לממשלה הנבחרת בישראל לשמור ולחזק את מדינת ישראל
כמדינה יהודית ודמוקרטית על בסיס עקרונות מגילת העצמאות, עקרונות וערכים עליהם נבנתה
המדינה ואפשרו לה להגיע להישגים מרשימים בתחומים רבים לרבות תחומי מדע, תרבות ורוח

של אקדמיה תפקיד מרכזי ומוביל בהם, ולהימנע מכל מעשה או אמירה הפוגעים בהם.
 

חתירה תחת עצמאות המערכת המשפטית ועליונות
שלטון החוק והכפפת הייעוץ המשפטי למערכת

הפוליטית
 ויתור על עקרון השוויון כעקרון מוביל

 זילות בחוקי היסוד ועקרונות הגלומים בהם
 חקיקות פרסונליות ואי כיבוד של סדרי מנהל תקינים

 פגיעה בעצמאות המשטרה והממלכתיות שלה
 אובדן הממלכתיות ופיחות משמעותי במעמדם של

שומרי הסף
פגיעה בזכויות אדם של מגזרים שונים ויצירת אווירה

שבה פורחים גופים היוצרים רשימות שחורות כנגד
פעילי זכויות אדם

 תיוג של קבוצות ויחידים

 
פגיעה בתכני חינוך ליברלים יחד עם ״פרוק״ משרד
החינוך והכפפת חלקים ממנו לגורמים בעלי דעות

סקטוריאליות וגזעניות
ערעור הסטטוס קוו בנושאי דת ומדינה

ויתור על גיוס שוויוני ונשיאה בנטל
צמצום חוק השבות וערעור הקשר עם זרמים חשובים

ביהדות התפוצות
ירידה מהדרישה ללימודי ליבה ויציאה לשוק העבודה

על כל ההשלכות שיש לכך על הכלכלה
הדרת נשים והפרדה במרחב הציבורי

יצירת עובדות בשטח והצהרות שלא יאפשרו תהליך
שלום אמיתי המבוסס על ביטחון ושכנות טובה 

 

 

לארגון "בשער" קהילה של כ-2000 חברות וחברי סגל בכירים מכל מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל – אוניברסיטאות
ומכללות כאחד – כולל כלות וחתני פרס נובל ופרס ישראל, נשיאות, נשיאים ורקטורים בעבר ועוד, הפועלים יחד לקידום

BASHAAR.ORG.IL    |   תרומת האקדמיה לשגשוגה של החברה בישראל

שמירה על מדינת ישראל דמוקרטית וליברלית 
"והמשכיל בעת הזאת לא יידום"

עקרונות האקדמיה והאתוס שלה מבוססים על בקשה מתמדת של האמת בכלים מדעיים אובייקטיבים ורציונליים
תוך בקרה ובדיקה בניסויים מבוקרים, על ההכרה שאין לאף אחד, אפריורי, מונופול על האמת, על חופש אקדמי
וסקרנות, על ספקנות יוצרת ותחרותיות בונה, על פתיחות מחשבתית המכילה מגוון של דעות ומתחדשת תוך
מציאת מקום והכלה לרעיונות חדשניים, על מקום לשונה ויוצא הדופן, על ביקורת בונה ורציונלית המבוססת על
עובדות וניסויים, על שוויון הזדמנויות, ומקום לזרמי חשיבה שונים, על קידום על פי כישורים ומצוינות מובילה
ללא תלות בגזע דת או מין, על שיתופי פעולה פתוחים עם מוסדות מחקר מובילים בעולם, על אחריותיות לחברה

כולה וקבלת עקרונות אתיים.
 

אלו העקרונות והערכים שמצעידים את המערכת האקדמית קדימה, מאפשרים לה להיות חלק מהמערכת
האקדמית המובילה בעולם ולהגיע להישגים ייחודיים התורמים לחברה ולמדינה בכל תחומי החיים. אלו הערכים
שבבסיס קיומה של אקדמיה חופשית ומשגשגת, אלו הערכים, בראייתנו, ההכרחיים לקיומה של חברה חופשית
ומשגשגת בישראל. אלו הערכים שיכולים לפרוח רק בחברה ליברלית ודמוקרטית פתוחה פלורליסטית

וסובלנית, חברה שזכויות האדם נר לרגליה. 
 

אנחנו מתריעים מפני הסכנה הגדולה שבריסוק התשתית הדמוקרטית ליברלית היוצרת אווירה שבה "פורחים"
גופים שונים הפועלים למען מטרה זאת גם באמצעות יצירת רשימות שחורות. במציאות כזאת האקדמיה

תתקשה מאוד להצטיין ולפרוח, לטפח כראוי את ההון האנושי ולתרום לחברה כולה הישגי מדע, תרבות ורוח.
לתהליכים המתרחשים בימים אלו יהיו השלכות על אופייה, חוסנה, מעמדה ועתידה של מדינת ישראל
החשובה ויקרה לכולנו מאוד, הן ברמה הפנימית והן ברמה הבינלאומית. הם פוגעים ישירות בערכים
הדמוקרטים-ליברלים עליהם נבנתה המדינה. מותר תמיד לבקר באופן ענייני ולתקן אך יש לעשות זאת בשיקול

דעת וכבוד תוך שמירה קפדנית על הערכים.
 

אנו פונים אל הממשלה הנכנסת ואל העומד בראשה בקריאה לעצור תהליכים אלו ולא לפגוע בתשתיות
הליברליות-דמוקרטיות של המדינה עליהן משגשגת גם האקדמיה בישראל ולהבטיח התנאים המאפשרים

פריחה אינטלקטואלית, תרבותית וכלכלית של כל מגזרי החברה בישראל.
 

שמירה על מדינת ישראל דמוקרטית וליברלית
"והמשכיל בעת הזאת לא יידום"

 

 
 

אנחנו מודאגים מאוד ומתריעים מפני מגמות שבאות לידי ביטוי בחקיקה החפוזה המתנהלת בימים אלו, בלא
מעט סעיפים בהסכמים המובילים להקמת הממשלה, באווירה המאפשרת פריחת גופים היוצרים "רשימות
שחורות", באמירות שונות שחותרות כולן תחת היסודות הדמוקרטים-ליברליים של מדינת ישראל וההשלכות

שלהן על האופי, החוסן והלכידות של החברה הישראלית ועידוד חוגים קיצוניים בתוכה. בין מגמות אלו:

עמותת "בשער – אקדמיה למען החברה בישראל" – קהילה של נשות ואנשי אקדמיה ממוסדות
ההשכלה הגבוהה בישראל, קוראת לממשלה הנבחרת בישראל לשמור ולחזק את מדינת ישראל
כמדינה יהודית ודמוקרטית על בסיס עקרונות מגילת העצמאות, עקרונות וערכים עליהם נבנתה
המדינה ואפשרו לה להגיע להישגים מרשימים בתחומים רבים לרבות תחומי מדע, תרבות ורוח

של אקדמיה תפקיד מרכזי ומוביל בהם, ולהימנע מכל מעשה או אמירה הפוגעים בהם.
 

חתירה תחת עצמאות המערכת המשפטית ועליונות
שלטון החוק והכפפת הייעוץ המשפטי למערכת

הפוליטית
 ויתור על עקרון השוויון כעקרון מוביל

 זילות בחוקי היסוד ועקרונות הגלומים בהם
 חקיקות פרסונליות ואי כיבוד של סדרי מנהל תקינים

 פגיעה בעצמאות המשטרה והממלכתיות שלה
 אובדן הממלכתיות ופיחות משמעותי במעמדם של

שומרי הסף
פגיעה בזכויות אדם של מגזרים שונים ויצירת אווירה

שבה פורחים גופים היוצרים רשימות שחורות כנגד
פעילי זכויות אדם

 תיוג של קבוצות ויחידים

 
פגיעה בתכני חינוך ליברלים יחד עם ״פרוק״ משרד
החינוך והכפפת חלקים ממנו לגורמים בעלי דעות

סקטוריאליות וגזעניות
ערעור הסטטוס קוו בנושאי דת ומדינה

ויתור על גיוס שוויוני ונשיאה בנטל
צמצום חוק השבות וערעור הקשר עם זרמים חשובים

ביהדות התפוצות
ירידה מהדרישה ללימודי ליבה ויציאה לשוק העבודה

על כל ההשלכות שיש לכך על הכלכלה
הדרת נשים והפרדה במרחב הציבורי

יצירת עובדות בשטח והצהרות שלא יאפשרו תהליך
שלום אמיתי המבוסס על ביטחון ושכנות טובה 

 

 

לארגון "בשער" קהילה של כ-2000 חברות וחברי סגל בכירים מכל מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל – אוניברסיטאות
ומכללות כאחד – כולל כלות וחתני פרס נובל ופרס ישראל, נשיאות, נשיאים ורקטורים בעבר ועוד, הפועלים יחד לקידום

BASHAAR.ORG.IL    |   תרומת האקדמיה לשגשוגה של החברה בישראל
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גלריה
תפקיד ראשי בהפקת 

ענק והניסיון שצבר 
כבר מילדות לא מנעו 

מאורי גוב ללקות 
בתסמונת המתחזה

חגית גינזבורג

 VOL 103/31557 DECEMBER 28 2022 יום רביעי, ד' בטבת תשפ"ג, 28 בדצמבר

בעיניים פקוחות
הציבור המתון והמודאג 

מתגייס כדי לרסן את 
נתניהו ואת שותפיו, וזה 

בדיוק מה שהוא צריך
סמי פרץ / עמוד 2

הלבנונית הנכונה
ננסי עג'רם כבשה את 

ארה"ב, אך לא התגברה 
על השערוריות והביקורת
שירין פלאח סעב / גלריה 5

טיעונים שחוקים
תומכי הציונות יתקשו 

להצדיק את עצמם נוכח 
אבות הציונות החדשה, 

הגזענית והחשוכה
צבי בראל / עמוד 2

בחלקים נרחבים של ארה"ב, הסופה אליוט — 
"פצצת ציקלון" — הכתה עם שלגים קטלניים, רו־
חות קיצוניות וקור עז שגבו עד כה את חייהם של 
מדעי  קונצנזוס  שקיים  בעוד  אנשים.  מ–60  יותר 
סביב העובדה שפליטות גזי חממה אנושיות מביאות 
להתגברות אירועי חום קיצוני, עדיין לא ברור אם 
הפליטות תורמות לאירועי קור קיצוני. ד"ר אבנר 
גרוס הסביר כי "יש רמזים לכך כי סופות כאלו הן 

הצד השני, הפחות מוכר, של שינוי האקלים".

גלי הקור עשויים להיות הצד 
הידוע פחות של שינוי האקלים

לי ירון, עמוד 7

בר פלג

נרא־ בכובע השחור  האישה 
הפקקים,  בין  מבולבלת.  תה 
וחנויות  המכוניות  צפצופי 
בגין  מנחם  ברחוב  האופנועים 
בתל אביב, היא חיפשה את בניין 
מספר 19. היא לא באמת רצתה 

לה  היתה  לא  אך  אליו,  להגיע 
מונפת  הגירוש  חרב   — ברירה 
מעל ראשה. היא מבקשת מקלט 
בישראל  שנמצאת  לנקה  מסרי 
בסיעוד,  ועבדה  שנים  כמה  כבר 
סיפרה, יש לה ילד מאב ישרא־
לי שהיא לא רוצה לעזוב. לבסוף 
שחיפשה,  המקום  את  מצאה 

חזית  עם  מוזנח  משרדים  בניין 
מפויחת. מאחורי דלת עם קודן 
ניצב השלט "בית הדין לעררים 
לפי חוק הכניסה לישראל". שם, 
את  לשפוך  תוכל  מקווה,  היא 
לבה בפני הדיין ולזכות באישור 

להישאר בארץ.
המשך בעמוד 6

בבתי הדין להגירה רוב התיקים נדחים בלי 
דיון, והדיינים נזהרים ממתיחת ביקורת

מה שהתרחש בישראל מאז הב־
חירות היה לכאורה מהלך דמוקרטי 
חוקי. אבל בחסותו — כפי שקרה לא 
זרעים  הוחדרו   — בהיסטוריה  פעם 
לתוך  ובוהו,  תוהו  של  כאוס,  של 
המערכות החיוניות ביותר של מדי־

נת ישראל.
על  רק  פה  מדובר  לא  והרי 
חקיקה של חוקים חדשים, קיצוניים 
על  אלא  שיהיו,  ככל  ומקוממים 
שינוי עמוק וגורלי, שינוי של זהות, 
ולא על  שינוי צביונה של המדינה. 
השינוי הזה התקיימו הבחירות, לא 

עליו הלכו הישראלים להצביע.
ומתן  המשא  תקופת  כל  במשך 
להקמת הממשלה החדשה מנסר בי 
פסוק מספר ישעיהו, "הוי האומרים 
חושך  ָשִמים  רע,  ולטוב  טוב  לרע 
לאור ואור לחושך, ָשמים מר למתוק 
בעינוי  כמו   — ברקע  למר".  ומתוק 
סיִני — אני שומע כל הזמן את ח"כ 
משה גפני מכריז — "חצי מהעם יל־
מדו תורה, חצי ישרתו בצבא". ובכל 
מתפחם,  שלי  המוח  מחדש  פעם 

הפעם גם מסיבות פרטיות לגמרי.
יותר  דומה  שהיה  ומתן,  המשא 
העיניים  מול  ריצד  למסע־ביזה, 
של  בהבזקים  מהירות,  בתנועות 
ההתג־ "פסקת  ומתריס:  זר  היגיון 
"סמוטריץ'  האפליה",  "חוק  ברות", 
הבנייה  בעניין  אחרון  הפוסק  יהיה 
בשטחים", "בן גביר יוכל להקים לו 
"העב־ בשטחים",  פרטית  מיליציה 
מהר־  ."- יוכל  דרעי  הסדרתי  ריין 
התזזיתיות  התנועות  שלל־חש־בז, 
מתגברות, תנועות של נוֵכל־קלפים 

יודעים שמישהו  על מדרכה. אנחנו 
שמישהו  הרגע.  בזה  אותנו  מרמה 
מכייס — לא רק את כספנו אלא את 
ההוויה  את  ילדינו,  ועתיד  עתידנו 

חס־ אף  שעל  כאן,  ליצור  שרצינו 
בכל  ועיוורונה,  ופגמיה  רונותיה 
זאת הבהבה בה מדי פעם האפשרות 
שוויונית,  מתוקנת,  מדינה  להיות 

סתירות  להכיל  בכוחה  שיש  כזאת 
השנים  שברבות  כזאת  וניגודים, 
הכי־ מן  להשתחרר  אפילו  תצליח 
בוש הארור; מדינה שיכולה להיות 

יהודית ואמונית וחילונית, הייטקית 
בית  וגם  ודמוקרטית,  ומסורתית 
מיטיב למיעוטיה. מדינה ישראלית 
החברתיים  הדיאלקטים  שריבוי 

לאו־דווקא  ייצור  שבה  והאנושיים 
אלא  וגזענות,  הדדי  וִאיום  חרדות 
מציאות של פריחה והפריה הדדית.

שוככת,  האבק  כשסופת  כעת, 
נחשפים,  הקטסטרופה  כשממדי 
שאחרי  לעצמו  מספר  אולי  נתניהו 
שזריעת הכאוס שלו תשיג את מט־

המשפט,  מערכת  ריסוק   — רותיה 
המשטרה, החינוך וכל מה ש"סמול" 
נודף ממנו — הוא יוכל לחזור אחורה 
בזמן, למחוק או לעדן מעט את הש־

הטרלולית  הנכלולית,  העולם  קפת 
להתנהג  ולשוב  יצר,  בעצמו  שהוא 
להיות  חוקי.  תקין,  רציונלי,  באופן 

מבוגר אחראי במדינה מתוקנת.
שִמן  לגלות  עלול  הוא  אז  אבל 
המקום שאליו הוא הביא אותנו אין 
דרך חזרה. את הכאוס שהוא יצר אי 
לַאלף.  לא  וגם  לבטל  יהיה  אפשר 
שנות התוהו שלו חרתו כבר משהו 
מבהיל וממשי במציאות, בנפשם של 
בני האדם שחיים בה, בחיים עצמם.

הם כאן. התוהו כאן, עם כל כוח 
היניקה שלו. השנאה הפנימית כאן. 
המיאוס ההדדי, האלימות האכזרית 
בבתי  בכבישים,  שלנו,  ברחובות 
האומרים  גם  החולים.  בבתי  הספר, 
גם  כאן.  כבר  רע  ולטוב  לטוב  רע 
בעתיד  כנראה  יסתיים  לא  הכיבוש 
מכל  חזק  כבר  הוא  לעין,  הנראה 
הכוחות הפועלים בזירה הפוליטית. 
רבה  ביעילות  ונוסח  שהתחיל  מה 
האנרכיה  לכאן.  כעת  מחלחל  שם 
כבר חושפת את המלתעות שלה אל 
ביותר  השבירה  הדמוקרטיה  מול 

במזרח התיכון. 

כאוס
דויד גרוסמן

בחסות מהלך חוקי הוחדרו לדמוקרטיה הישראלית זרעי תוהו ובוהו, שלא ניתן יהיה לבטל או לאלף. נתניהו עלול לגלות שמהכאוס שיצר לא תהיה דרך חזרה

הדמוקרטיה  נפילת  תהליך 
הישראלית מתנהל על פי הספר, 
בלי לפסוח על שום סעיף, גם לא 
על רדיפה פוליטית ומעצר עי־
עו־ תפישות  המקדמים  תונאים 
לם מנוגדות לזאת של השלטון. 
אין להוציא את מעצר העיתונאי 
ישראל פריי מההקשר הפוליטי, 

שבו הממשלה הימנית, הגזענית 
והמסוכנת ביותר בתולדות יש־
מורשע,  מסית  שכהניסט  ראל, 
לאומן קיצוני וגזען עומד להיות 
ולש־ לאומי  לביטחון  השר  בה 
קורמת  במשטרה,  בפועל  לוט 

עור וגידים.
שנוצרה  הציבורית  באווירה 
בבחירות  הימין  ניצחון  לאחר 
לש־ והפיכתו  בפריי  התעמרות 
להיהפך  עלולות  לעזאזל  עיר 

המ־ של  פיוס"  "מנחת  למעין 
בשעה  החדש.  לשלטון  שטרה 
בממשלה  החברות  שהמפלגות 
המסתמנת חותמות על הסכמים 
קואליציוניים ומתחייבות לעוות 
את החוק כך שאפליה תהיה חו־
תהיה  לא  לגזענות  והסתה  קית 
עילה למנוע התמודדות לכנסת, 
משטרת ישראל רודפת עיתונאי 
לטרור  הסתה  בעוון  שמאלני 

והסתה לאלימות בגלל ציוץ. 

במהירות  מידרדרת  ישראל 
מבהילה ונהפכת מ"הדמוקרטיה 
שבה  התיכון",  במזרח  היחידה 
קלי־ בעלת  למדינה  התגאתה, 
המסתירה  דקה,  דמוקרטית  פה 
אנטי־דמוקרטיות  פרקטיקות 
לאומנות  אפליה,  רדיפה,  של 
הוא  פריי  של  המעצר  וגזענות. 
יש  מובהקת.  פוליטית  רדיפה 

לסגור את התיק לאלתר.
המאמר המלא בעמוד 2

מעצרו של העיתונאי ישראל פריי הוא 
רדיפה פוליטית, יש לסגור את התיק מיד

מאמר המערכת

שירה קדרי	עובדיה

א', סטודנט באוניברסיטת רייכמן, קיבל לאחרו־
נה משימה שגרתית: כתיבת עבודה קצרה במסגרת 
לימודיו במסלול למנהל עסקים. משימה מהסוג הזה 
היתה כרוכה בעבר בפנייה לחיפוש מקורות מידע 
אלא  התמלילים.  במעבד  רעיונות  ושרבוט  בגוגל 
 .ChatGPT :שהפעם, א' פנה לעזרתו של כלי חדש
הצ'אט,  בתיבת  העבודה  דרישות  את  הקליד  הוא 
ותוך שניות בודדות החל להיכתב לנגד עיניו טק־
סט שלם וקוהרנטי, המבוסס בדיוק על דרישות המ־
רצה בקורס. א' העתיק את התוצר, שיפץ אותו מעט 
והגיש את העבודה למרצה. "זה חסך לי שעות של 

עבודה מיותרת", הוא סיפר.
הר־ הציבור  לשימוש  שהושק   ,ChatGPT
הבינה  מודל  על  מתבסס  כחודש,  לפני  חב 

 .GPT3 המלאכותית
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כלי בינה מלאכותית 
שהושק לפני כחודש 
מאתגר את האקדמיה

הכנסת אישרה סופית את 
התיקונים שיאפשרו 

לדרעי להתמנות לשר
נעה שפיגל וחן מענית, עמוד 3

אוחנה צפוי להתמנות 
ליו"ר הכנסת; אמסלם 

הודיע שיהיה ח"כ מהמניין
מיכאל האוזר טוב, עמוד 5

דרעי יציג לבג"ץ מאזן 
אימה: אם לא אהיה שר, 
הבלאגן הפוליטי יימשך

גידי וייץ, עמוד 3

הבטחת נתניהו לחרדים 
לשמר תדרי סלולר עלולה

לגרום נזק ביטחוני ניכר
עמוס הראל, עמוד 4

בכירים במשרד המשפטים 
על רשימת העובדים של 

נעם: "כל הגבולות נחצים"
חן מענית, עמוד 4
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