
השבוע התקיימה השבעתו של נשיא המדינה
האחד עשר יצחק בוז'י הרצוג במהלכה הוא
קרא לאחדות בעם ישראל ואמר: "בארץ הזו
צעדו אבותינו אברהם, יצחק ויעקב - וגם
ישמעאל". הרצוג נכנס לבית הנשיא בימים של
פילוג חברתי עמוק שמשפיע על כל תחום
בחיינו, הזמן שלו לרפא את הפצעים של
בחברה הישראלית התחיל בשבוע. נאחל לו

בהצלחה.
 

אז בשבוע האחרון אנחנו התחדשנו בנשיא
חדש, גם האו"ם התחדש השבוע בכמה
החלטות יוצאות דופן שהגיעו לכותרות.
ההחלטה הראשונה היא הגינוי של שימוש
במגינים אנושיים של ארגוני טרור. השנייה
והמפתיעה באמת היא הגינוי הראשון מסוגו
של טרור על רקע אנטישמי. ההחלטה התקבלה
בעקבות יוזמה של שגריר ישראל באו"ם גלעד
ארדן שקרא גם להילחם בתופעת ההסתה
לאלימות ברשתות החברתיות שהפכו בשנים

האחרונות לזירת גיוס טרוריסטים. 
 

ואכן, ההסתה ברשתות החברתיות הולכת
וגוברת מרגע לרגע. למקרה שמישהו פספס,
השבוע לינדה סרסור פעילה פלסטינית
אמריקאית שיתפה ציוץ משעשע בעיניה בו היא
תוהה מדוע ישראל מסייעת בפעולות החילוץ
של מבין הריסות הבניין בפלורידה. לטענתה,
ישראל מתמחה בהרס בניינים ולא בחילוץ
אנשים מתוכם. הציוץ הציני וחסר הטעם נאמר
בזמן שעוד יותר ממאה אנשים לכודים בבניין.
עכשיו אנחנו מחכים לשנינות שלה גם לגבי
השימוש של חמאס במגינים אנושיים או

בענייני הרג של יהודים חפים מפשע. 
 

בזמן שענקיות המדיה החברתית חושבות איך
להתמודד עם מול החזית החדשה של האו"ם
שפוגעת ב"חופש הביטוי" שהן מקדמות, עליהן
להתמודד גם עם כאבי הראש שגורם להם

הנשיא לשעבר דונלד טראמפ.
 

טראמפ כזכור נחסם ע"י הפלטפורמות של
גוגל, פייסבוק וטוויטר לאור התבטאויות
שנויות במחלקות שלדעת רבים הציתו את
ההסתערות על בניין הקפיטול. כעת, הנשיא
לשעבר, ממשיך את המלחמה ומגיש תביעה נגד
ענקיות הרשתות החברתיות במה שלדבריו היא

"התפתחות יפהפייה לחופש הביטוי"  
 

בינתיים בוינה חופש הביטוי עומד בפני סכנה
מסוג אחר. זה לא שלצוות המשא ומתן אין
חופש לדבר, אלא שיכול להיות שלא תהיה להם
פלטפורמה להגיד את דבריהם. זאת בעקבות
המתחים העולים בשיחות מול איראן, לאור
ההתקדמות של המדינה לכיוון העשרת
אורניום מתכתי. הנציגים של צרפת, בריטניה
וגרמניה הביעו דאגה לאור הפעולות של
הרפובליקה האיסלמית ובמיוחד מכך שטרם

נקבע תאריך להמשך השיחות. 
 

בזמן שהאיום האיראני ממשיך לצבור תאוצה,
שר החוץ הישראלי ממשיך לטפח את היחסים
עם מדינות ערב. השבוע לפיד הזמין את שר
החוץ ממרוקו לביקור ראשון רשמי בישראל
כדי לקדם את היחסים בין המדינות. אז
היחסים עם חלק ממדינות ערב מתחממים
ובינתיים בחלק ממדינות אירופה הקרות
היחסים עוד קצת מתקררים. השבוע, הודיעה
קרן השקעות נורווגית שתימנע מהשקעות
בחברות הפועלות מעבר לקו הירוק לאור
הדאגה הגוברת של הפרת זכויות אדם של
הפלסטינים בשטחים האלו. שש עשרה חברות
מצאו את דרכן לרשימה. באופן לא מפתיע כולן
מופיעות ברשימה השחורה של האו"ם
שפורסמה בשנה שעברה וכוללת 112 חברות

הפעולות מעבר לקו הירוק. 
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