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ד"ר יחיאל שבי

ההנהגה הערבית ואשליית השיבה
כ"ט בנובמבר 1947 הכריז האו"ם על חלוקת ב

ארץ ישראל למדינה יהודית ולמדינה ער�
בית. בעקבות תבוסת הערבים, ישראל נחלה את 
שטחי הגליל המרכזי, השפלה ומישור החוף הדרומי 
שיועדו למדינה הערבית. כ�700 אלף ערבים גלו 
לירדן, ללבנון, לסוריה ולארצות נוספות. רובם 
אוכלסו במחנות פליטים, שבהם הם וצאצאיהם מת�
גוררים עד היום, ולמעט בירדן, הם נחשבים נוכרים.
בסיום מלחמת העצמאות כ�20 אלף ערבים נע�
קרו מיישוביהם ליישוב ערבי אחר בשטחי ישראל. 
היום הם מונים יותר מ�300 אלף איש. לפני כמה 
חודשים התקבצו אלפי אזרחים ערבים ברמת יבנאל 
וביקרו בחורבות הכפר חדת'ה. בין המשתתפים, 
שבראשם עמדו הח"כים אחמד טיבי, באסל גטאס 
ונציג מטעם מינהלת הפליטים של אש"ף, חולקו 
מנשרים שהפיצה אגודת ההגנה על זכויות העקו�
רים - "המהאג'ירון" - ועליהם "שבועת השיבה": 
"אני נשבע באללה העליון והעצום שאאחז באדמת 
המולדת ארץ אבותיי וסביי, ובזכות השיבה הקדושה, 
אל משכני המקורי. וכי אסרב אם בסתר אם בפו�
מבי לכל החלופות שיוצעו כתמורה או כפיצוי, או 
כמקום לאכלוס, ואללה עדי על דבריי". הנשבעים 

היו ערבים ישראלים המבקשים לשוב לשטחי קי�
בוצים, למושבים ולערים כמו נתניה, רעננה ורמת 
השרון. ח"כ גטאס הבהיר בעצרת: "על הנכבה לא 
נשכח ולא נסלח ואין שום פתרון ללא זכות השיבה!" 
יו"ר ועדת המעקב של ערביי ישראל, מוחמד 
ברכה, שנולד בשפרעם, הוא צאצא למהגרי צפוריה, 
שעל חורבותיו הוקם מושב ציפורי. ברכה הצהיר 
כי בכוונתו לשוב לכפר עם משפחות עקורים נוס�
פות, וקרא לאפשר לשאר העקורים לשוב לכפרים 
שניטשו ולקוממם. העובדה שבינתיים התפתחו שם 
קהילות יהודיות משגשגות ושמהלך כזה ישנה לח�

לוטין את אופי היישובים, אינה מעניינו. 
העקורים רותמים לצידם גורמים בינלאומיים 

ומסתמכים על הסכמי דייטון (בוסניה�הרצגובינה, 
1995) שעסקו בזכותו של כל פליט לשוב לבי�
תו ובזכותו להמירה בפיצויים. הם חותרים להקים 
מנהלה שתיישם את ענייני השיבה ותבטל את חוק 
נכסי הנפקדים שעיקל את רכושם. הנרטיב הערבי 
 ,(Natives) מדבר על אוכלוסיית ילידים פלשתינית
אך מתעלם ממציאות שמתארים צליינים דוגמת 
משה מבאסולה, שביקר בארץ במאה ה�16 ומצא 
בכפר עלמא שבגליל "כמו ע"ו (76) בעלי בתים 
(משפחות) יהודים". יהודים ישבו גם בצפת, בשכם, 
ואפילו בעזה, אבל על זה לא מדברים. מיותר לציין 
שגלי הגירה ערביים מהאזור הציפו את הארץ ומש�

פחות מסרי (מצרים), ימאני (תימן), אל�הינדי (הודו), 
חלאבי (סוריה) ומוגרבי (מרוקו) הן מצאצאיהם. 

כששואפים להפוך את ישראל למדינת כל אזר�
חיה, להשיג זכויות לאומיות לערביי ישראל ולהקים 
מדינה פלשתינית, חלום העוועים עשוי להתגשם. 
בסיוע גורמים בינלאומיים יוכרזו המשולש, הגליל 
הערבי ופזורת הנגב אוטונומיות לאומיות שיבקשו 
להסתפח למדינה הפלשתינית, והמושבים, הקי�
בוצים והערים יאבדו את צביונם היהודי, וישראל 

תאבד את זהותה היהודית.
האזרחים הערבים, בניגוד להנהגתם, עדיין כמהים 
לשילוב. על ממשלת ישראל לפתח ביישובים הע�
רביים אזורי תעשייה ולהקים פארקי מדע ומתחמי 
קניות ובילוי. עליה לתמרץ את פרנסי היישובים, 
להפנות את תשלומי הארנונה מתעשייה להשקעות 
בשיפור פני העיר, לקידום מפעלי התרבות ולעי�
דוד החינוך. השינוי שייווצר יעודד גם את התוש�
בים לשלם ארנונה ולדרוש עריכת תוכנית מתאר 

יישובית, שתשפר את תנאי המגורים. 
כשהאזרח הערבי ירגיש שמשקיעים בו, הוא יר�

גיש שייך. הגיעה העת להשתלבות בשירות אזרחי, 
בדומה לבנות ערביות דתיות המצטרפות כיום לשי�

רות אזרחי. בשיטתיות ובהתמדה יהיה אפשר להשיב 
את האמון, לחזק את ההזדהות עם המדינה, למגר 

את הבדלנות ולהכניס תוכן בסיסמת הדו�קיום.
במקביל, על ישראל לדרוש ממדינות ערב לה�
פסיק את האפליה ארוכת השנים כלפי אחיהם הפ�
ליטים�הערבים. במזרח תיכון שכולו פליטים אין 

עוד מקום למעמד מיוחד לפליטים פלשתינים. 

הכותב הוא מזרחן, ד"ר ללימודי ארץ ישראל, מומחה לנושא 
הסכסוך הישראלי�ערבי ודובר משרד התקשורת

קיץ 2013 יצאנו לרחובות. הורים לילדים ב
אוטיסטים שמבקשים להבטיח את עתיד יל�

דיהם ולעגן בחוק את זכויות הילדים והבוגרים שעל 
הרצף האוטיסטי, כי למרבה התמיהה והאכזבה אין 
כזה חוק בישראל, ובכל שנה נוספים בגידול חסר 
תקדים ומדאיג עוד ועוד ילדים המאובחנים על 

הספקטרום האוטיסטי.
הלקות הזו, הפוגעת בצורך הכי בסיסי, הצורך 
בתקשורת, אינה יורדת מסדר היום הציבורי בגלל 
העובדה הפשוטה שהיא בכל מקום. נוגעת בכולם. 
בבן של השכן, בבת של החבר לעבודה. סטטיסטית, 
בקבוצה של 120 איש הלקות הזו נוגעת או עוד 
תיגע ברובם בצורה ישירה או עקיפה. והיום 120 
ח"כים יצטרכו לחשוב על הילד האוטיסט שהם 
מכירים, כי הם מכירים. לעצור לרגע ולהבין שזה 
עכשיו או לעולם לא, וכן, ככה בדיוק נמדדת חברה, 

ביחסה לחלש.
 לפני שנתיים יצאנו לרחובות ולא ביקשנו הרבה. 
ביקשנו שיראו את ילדינו וגם אותנו, לצעוק במקו�
מם של ילדינו, אלה שלא יכולים לצאת ולהילחם 
על המגיע להם, שזה לא ייתכן שבמדינה שלנו 
קבוצה כל כך גדולה של ילדים ומשפחותיהם מו�

פקרת מחמת האין אחריות.
עדיין יש ילדים אוטיסטים שאין להם מקום בגן 
הילדים התקשורתי או במעונות היום השיקומיים, 
ואם כבר יש מקום אז אין סייעת. עדיין יש יותר 
מדי ילדים שאין להם כיסא בכיתה מיוחדת. עדיין 
יש אלפי ילדים אוטיסטים ללא מועדונית מסוד�
רת של אחר הצהריים. עדיין מאות הורים מסיעים 
את ילדיהם למרכזי התעסוקה כי אין כסף להסעות 
מסודרות, ואותם הורים שהתעייפו ממה שהחיים זי�

מנו להם - הילד האוטיסט שלהם יושב בבית. עדיין 
אין מספיק מקומות תעסוקה ראויים לאוטיסטים 
בגירים, ופתרונות דיור הולמים הם בגדר פצצת 

זמן מתקתקת. לא פחות מזה. וחוק אין.

שנתיים של עבודה הושקעו כדי לנסח ולפרט את 
החוק החברתי החשוב מאין כמוהו. מאחורי הצעת 
החוק עומד דו"ח ממשלתי רחב היקף, שנוסח בק�
פידה על ידי ועדה בין�משרדית שאותה הקים שר 
הרווחה לשעבר ח"כ מאיר כהן, אשר בחנה את נושא 
האוטיזם בהיבט רוחב עם משרדי הרווחה, החינוך 
והבריאות, וכן עם המוסד לביטוח לאומי. הדו"ח 
הממשלתי מקיף את הטיפול באדם האוטיסט משלב 

האבחון ועד הטיפול, כל אחד לפי צרכיו הוא.
עם כינונה של הממשלה החדשה הוגש החוק לווע�
דת השרים, אולם על פי בקשת גורמים בממשלה, 
ובהם שר הרווחה חיים כץ, הדיון נדחה כמה פעמים. 
לפני שבועיים דחתה ועדת שרים לחקיקה את החוק 
שוב, והיום, שנתיים אחרי, הוא יעלה שוב לקריאה 
טרומית וחברי הכנסת המכובדים יצטרכו להצביע. 
עתידו של בני בכורי נטול המילים ולקוי התק�
שורת טמון בהרמת יד, מתוך הבנת המצוקה שבה 
שרויות כל כך הרבה משפחות המתמודדות עם 

לקות מורכבת.
 60 מיליון שקלים. זה כל מה שאנחנו צריכים. 
אני לא מבינה גדולה בהסכמים קואליציוניים, שבהם 
סכומים שכאלה הם עניין של מה בכך, אבל אני 
כן מבינה שהכל עניין של סדרי עדיפויות וחלוקה 
צודקת. והיום, כשהשמש תעמוד באמצע השמיים, 
אני רוצה לדעת שהתחלה אופטימית של חוק - יש.

האזרחים הערבים, 
בניגוד להנהגתם, כמהים 

לשילוב. בשיטתיות ובהתמדה יהיה 
אפשר להשיב את האמון, לחזק 

את ההזדהות עם המדינה

עתידו של בני בכורי נטול 
המילים ולקוי התקשורת 

טמון בהרמת יד, מתוך הבנת המצוקה 
שבה שרויות כל כך הרבה משפחות 

המתמודדות עם לקות מורכבת

סטיקר היום
ן ו מ ו ל ו ס י  ד ג

היחסים בין 
רוסיה לטורקיה 

לא בשמיים

מצב חירום
זהו מצב חירום, ובמצב 

חירום יש להפעיל בדחיפות 
את התקנות לשעת חירום. 

באמצעות התקנות יש לבטל 
זכויות אזרחיות רבות ובין 

השאר ליזום ענישה קיצונית 
כלפי המחבלים, למשל, מה 
שסעודיה או איראן עושות 

לגנבים, ואחר כך לשלוח אותם 
למשפחותיהם, כדי שיטפלו 

בהם כל חייהם. די להתנהגות 
של פרימדונה בתוך הג'ונגל. 

תזכורת: אנחנו לא הווילה 
בג'ונגל, אנחנו הג'ונגל (על פי 
הפילוסוף הגרמני בקה, שתיאר 

את מצבה של ישראל). וככל 
שנקדים להפנים זאת, כן ייטב 

לנו.
יוסי אבידור, משגב דב 

כלכלי, לא פלילי 
יש להטיל סנקציות כלכליות 
ולא פליליות לכל המגזרים - 

ולא רק לחרדים - שמשתמטים 
מהצבא או משירות לאומי 
או מכל תרומה שוות ערך 

למדינה. כליאה עולה הרבה 
כסף למדינה, וצריך לכלוא רק 

את אלה שמסכנים את שלום 
הציבור בנפש או ברכוש. בכסף, 

שייחסך מכליאות עתידיות 
ללא צורך ובחלק מהכסף 

שייגבה עבור עובדים שלא 
משרתים בצבא או בשירות 

לאומי, ניתן יהיה לתגמל יותר 
חיילים קרביים ותומכי לחימה.

מיכל יראון, חיפה

להחזיר את ההרתעה
כדי להילחם בטרור בצורה 

יעילה יש קודם כל לתקן את 
הטעויות שנעשו עד עתה. 

פעמים רבות מדי ראינו 
כלי רכב של צה"ל נרגמים 

תחת מטר אבנים שיידו בהם 
פלשתינים. לפעמים אפילו 

זרקו את האבנים ממרחק 
קצר ביותר - אך החיילים לא 

פתחו באש ורק ניסו לתמרן 
ולהתחמק. אם אבדה ההרתעה 
מפני צה"ל אז המחבלים כבר 

לא נרתעים מלבצע מעשי 
רצח. אם רוצים להחזיר לצה"ל 

את ההרתעה, יש לשנות את 
הוראות הפתיחה באש.

שמואל פישר, ברקן

מכתבים למערכת

קול קורא

deot@israelhayom.co.il

חגית רון�רבינוביץ'

חוק האוטיסטים 
- למען בני השותק
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ב�25 בנובמבר, לפני 70 שנה, הטילו כוחות 
בריטיים של המנדט מצור על קיבוץ גבעת חיים, 

כדי לעצור אנשי פלמ"ח שהיו אחראים לפיצוץ 
תחנת מכ"ם בריטית בגבעת אולגה הסמוכה. 
פעילי הגנה רבים, שהגיעו למקום כדי לסייע 
לנצורים, תיכננו לקיים מצעד לא אלים סמוך 

לקיבוץ, אך העניינים יצאו מכלל שליטה, הכוחות 
פתחו לעברם באש ושמונה אנשים נהרגו ועשרות 

נפצעו. האירוע הטיל צל כבד על היחסים עם 
הבריטים וזכה לתהודה עולמית

המצור הקטלני

"כ אורן חזן, אמנם ניסית לספק הסברים - אבל הפעם ח
הגזמת. ח"כ קארין אלהרר היא נבחרת ציבור, עמיתה 

שלך לעבודה וחברה שלנו בקהילת הנכים, חברת כנסת שנ
בחרה בזכות יכולותיה ומעשיה. בשבוע הבא נציין את היום 
הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלויות. אני אהיה שם, ח"כ 
אלהרר תהיה שם, מאות אלפי נכים ומוגבלים החיים בישראל 

(חלקם אפילו בחרו בך) יהיו שם. ואיפה אתה?
יש לי שנות ניסיון רבות כנכה. כשנציג גיוס כוח אדם מחברה 
גדולה שואל מועמד לפני קבלתו לתפקיד "כמה אחוזי נכות 
אתה מקבל?", אפשר לרוב לתת לו ליהנות מהספק ולהניח 
שיש כאן חוסר הבנה, חוסר טקט, חוסר רגישות וכי איש לא 

מתכוון לרע - פשוט בורות של החברה.
זה לא סוד שחינוך מתחיל מהבית, ואני וחבריי מבינים 
שיהיה זה יומרני לדרוש שינוי זריז של פני החברה הישראלית 
המרובדת והרבגונית, שגם כך הולכת על הקצה. אנחנו, בעלי 
המוגבלויות, לא מצפים מאותו נציג צעיר (שבאמת ככל הנראה 
לא התכוון) שייתן את הטון, ולא נתקשר למנכ"ל החברה כדי 
לדרוש את פיטוריו. אבל מה לגביך, נבחר ציבור יקר? ומהו 

גורלו של חבר כנסת הלועג לקולגה היושבת על כיסא גלג
לים? מי אם לא אתה חייב לשמש דוגמה לאותו נציג צעיר? 

אני לא מבינה גדולה בפוליטיקה, נהפוך הוא. ספגתי בבית 
הוריי ערכים של אהבת אדם וזה נראה לי מספיק ודי בסדר. 

כאשת איש, אמא ובעלת קריירה הלוקה ב
CP, אני גאה מאוד 
בדרך שעברתי. סולדת מפוליטיקה. אוהבת אנשים ולא שופטת 

איש בגלל מוגבלות.
הציבור בחר בך, ח"כ חזן. ואם שיח על מוסר ועל ערכים לא 
די בו כדי לגרום לך להבין שטעית מרה, נפעיל את כוח החוק 
ונקרא בקול גדול: כנבחר ציבור וכחבר כנסת אסור לך להשמיע 
התבטאויות כאלה. וכמי שפועלת לקידום זכויותיהם ואיכות 
חייהם של בוגרים החיים עם מוגבלויות בישראל, לא אשתוק 
ולא ארשה לאמירות פוגעניות וחסרות אחריות להישמע. עם 
כל הכבוד, נבחר יקר, יש לי משפחה וילדים ואחריות לחברה 
הישראלית - אחריות שקיבלתי על עצמי מרצוני ואחריות 
שאני חשה שעלי לקחת על מנת להחדיר בילדיי, בילדי הארץ 

הזאת ובילדי העולם כולו את רוח האדם החיובית.
בשבוע הבא נציין, כאמור, את היום הבינלאומי לזכויות 

אנשים עם מוגבלויות. מטרת יום זה היא להגביר את המוד
עות לתועלת שבהכללת נכים בכל היבטי החיים, הפוליטיים, 
החברתיים, הכלכליים והתרבותיים. אני קוראת לכולנו לפקוח 
עיניים מגובה כיסא הגלגלים של האדם הנכה ולחלוק איתנו 
מחשבות ורגשות. קהילת הנכים מזמינה גם את ח"כ אורן חזן 

ומבטיחה לקבל את התנצלותו המנומקת.

 הכותבת היא מנהלת עמותת "Myinspire ההשראה שלי" לקידום זכויות בוגרים 
החיים עם מוגבלויות

סע הטרור של דאעש במזרח התיכון ובפאריס משחק מ
לידיה של איראן, משלוש בחינות. ראשית, תשומת הלב 
עברה מאיראן כמפעילת טרור אל דאעש. איראן הוגדרה מאז 

1984, בסיכום שנתי של מחלקת המדינה האמריקנית, כמ

דינה המעורבת ביותר בעולם בטרור. ואולם נוכח מסע הפי
גועים המאיים של דאעש, מתגמדת מעורבותה העמוקה, מה 
גם שהסכם הגרעין מעניק לה במידה רבה מעמד של מדינה 

מתוקנת ורצויה.
שנית, ממשלות המערב מבינות שאיראן ממלאת תפקיד 
חשוב במאבק נגד דאעש ובייצוב המצב בסוריה ובעיראק. הבנה 
זו נובעת ממחויבותה של איראן לפעול נגד דאעש להצלת 
נכסיה בסוריה ובעיראק, מהשפעתה הגדולה בשתי המדינות 
הללו ומנכונותה לפעול נגד דאעש בסוריה גם בלוחמת קרקע 

- כשבינתיים שום מדינה אחרת אינה מוכנה לכך.
ושלישית, בין איראן למדינות הפועלות נגד דאעש נוצרו 

אינטרסים משותפים, בתוקף האויב המשותף, ועל בסיס ההיד

ברות שהתפתחה בין ממשלות המערב לאיראן בשיחות הגרעין. 
אלה יצרו ציפייה במערב, ובעיקר בארה"ב, שפעילות איראן 

נגד דאעש תתרחב להידברות בסוגיות אזוריות נוספות, שת
בנה את איראן כגורם מייצב במזרח התיכון. כך הופכת איראן 
לשחקן אזורי מבוקש ומשפיע, כשממשלות המערב מוכנות 
להתעלם מהעובדה שהיא גורם רדיקלי מרכזי במזרח התיכון, 

התורם לערעור היציבות באזור.
מקומה של איראן במאבק נגד דאעש נובע מתפיסתה 
אותו כאויב המאיים על אינטרסים מרכזיים שלה במרחב. 
דאעש, כארגון סוני, נתפס בעיני איראן כחלק מהאיום על 


המחנה השיעי. עוצמתו חסרת התקדים מתבססת על שלי
טתו בשטחים ניכרים בסוריה ובעיראק, מקורות כספיים 

גדולים, שילוב של מרכיבי טרור עם יכולות צבאיות, וב
עיקר - משיכת רבבות צעירים ממדינות רבות לשורותיו.                                                                                      
מהכרת החומרה שבאיום זה, נקטה איראן צעדים מרחיקי לכת 

לבלימת דאעש בעיראק ובסוריה. איראן מספקת לממשלת עי
ראק ולמיליציות השיעיות שבה סיוע צבאי משמעותי, הכולל 

אספקת מטוסי קרב, מזל"טים ורקטות. היא מאמנת את המי

ליציות השיעיות ובונה מיליציית מתנדבים שתילחם בדאעש. 
ככל שהתברר שצעדים אלה אינם מספיקים לבלום את דאעש, 
הרחיבה איראן את מעורבותה הצבאית בעיראק, וייתכן שכוחות 
מ"משמרות המהפכה" מעורבים בלחימה נגד דאעש, ובכלל זה 

בסיוע לכורדים בצפון עיראק.
המעורבות האיראנית בסוריה משמעותית לא פחות. מאחר 
שנפילת משטר אסד תיטול מאיראן את בעל הברית העיקרי 
שלה, החלה זו לסייע לו עוד משנת 2012, לפני הופעת דאעש. 
ככל שכוחם של דאעש ושל ארגונים ג'יהאדיסטיים נוספים 
גבר בסוריה, העבירה איראן גם יחידות מ"משמרות המהפכה" 
לסוריה למשימות לחימה, ועד אמצע 2015 נהרגו בקרבות שם 

יותר ממאה לוחמים איראנים. 
אם וכאשר דאעש יובס, איראן תהיה המרוויחה הגדולה מכך. 
כבר עתה מחזק הסיוע הצבאי את השפעתה של איראן בעיראק 

ובסוריה. הבסת דאעש פירושה ייצוב משטר אסד, חיזוק המי
ליציות השיעיות העיראקיות הקשורות באיראן והסרת האיום 

מעל האינטרסים החשובים ביותר שיש לאיראן. 
הכותב הוא חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי 

אל"מ (מיל') ד"ר אפרים קם

הטרור של דאעש, הרווחים של איראן

רעות גולדשטיין

העלבת נכה - חציית קו אדום
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זוגיות בהפתעה
קטסטרופה, HOT VOD, חינם


היא: מורה בריטית עם חוש הומור משובח וליבידו בריא. הוא: פר
סומאי אמריקני גבוה ומנומס, ילד טוב של אמא. הם: הורים לעובר 

בן 7.5 חודשים, תוצאה של סטוץ אינטנסיבי בן שבוע. "קטסטרו

פה" היא קומדיה רומנטית מתוקה, הנראית כמו הכלאה בין "הדייט 
שתקע אותי" לבין סידרת הטלוויזיה "רגליים קרות". כמו האחרונה, 
גם "קטסטרופה" מתרחשת באנגליה ומתנהלת כמו סיטקום בריטי 
מודע לעצמו. כתיבה המאופיינת בדיאלוגים מושחזים, הומור חד 
ושנון וסיטואציות מעוררות הזדהות הופכים את הסידרה לאוצר 
טלוויזיוני בעל ערך. איפה עוד תמצאו זוג בני 40 מחזיקים ידיים 

ומדברים שטויות? רק בטלוויזיה.
הריון לא מתוכנן הוא נקודת מוצא של הרבה קומדיות (ודרמות. 
וטלנובלות. אפשר להמשיך). כאן הוא משמש נקודת מוצא לייסוד 
זוגיות, כשמכשולים נוספים ניצבים לפני בני הזוג. הראשון הוא 
הפער התרבותי: שרון היא בת האימפריה הבריטית, רוב הוא יאנקי 
גאה - בלאגן. כדי להוסיף עומס קיבלה שרון גם גידול טרום סרטני, 

אשר יכריח את בני הזוג לפעול במהירות. הקצב המהיר פועל לטו
בת הקומדיה. הגיבורים נאלצים לקבל החלטות ולפעול בכל סצנה, 
לא לכל דבר יש פתרון מובן מאליו, וההתמודדות שלהם עם שלל 
קונפליקטים בו בזמן - להמשיך את ההריון? ללמוד על הגידול? 

להתחתן? לגור בלונדון? - מעוררת כבוד והערכה.
הפלוס הגדול של הסידרה הוא משהו שאי אפשר ללמד: כימיה 
אדירה בין צמד היוצרים, המגלמים את הגיבורים שרון ורוב (היא 
שרון הורגן והוא רוב דילייני והם נפגשו בטוויטר), שחורכת את 
המסך. הם מגלמים שתי דמויות שקל לחבב, וכצמד הם מעוררים 
חשק להזמין אותם לבירה. לא נעים לקלקל את החגיגה, אבל אפשר 
לקוות שהתינוק - שייוולד להם בעונה הבאה בע"ה - לא יהרוס 

את כל ההרמוניה.

שחור חזק
הורג אותי ברכות - סיפורה של רוברטה פלאק, ערוץ 8, 10:30


"חשבתי שאני מסוגלת לעשות הכל", מודה רוברטה פלאק, ילי
דת 1937 מדרום קרוליינה. סיפורה של זמרת הפופ השחורה כרוך 
בסיפורה של התנועה לזכויות האזרח, במאבק נגד ההפרדה הגזעית, 
בהתפתחות זהות שחורה ותודעה שחורה, והוא מסתיים בעלייתו של 
דור זמרות חדש, כלורן היל ואלישיה קיז, בעת שבה נשיא שחור 

יושב בבית הלבן.
"הורג אותי ברכות" הוא אגדה מוסיקלית על סינדרלה לא קלאסית, 

בת המעמד הבינוני, שהתגברה על מכשולים והפכה לאמנית פופו
לרית ונערצת, אבל הוא גם סרט תעודה בעל ערך היסטורי. מוסיקה 
היא אף פעם לא רק מוסיקה - כפי שלמד העולם המערבי שוב רק 
בחודש האחרון - היא מגלמת בתוכה תרבות, השקפות עולם, ערכים 
ואמונות, ולפעמים היא מכריעה בין חיים למוות. "הורג אותי ברכות" 
הוא סרט אופטימי על ניצחון ועל הגשמה עצמית, והוא ישמח את כל 
מעריצי מוסיקת הנשמה, הגוספל והפופ הרך. כמעט אפשר לפספס 
את העובדה שכל המרואיינים בסרט, למעט בעל מועדון אחד, הם 
שחורים. מה יש לומר על היריבות בין פלאק לבין אריתה פרנקלין? 
מדוע בחר קלינט איסטווד בבלדה רומנטית של פלאק לסצנת שיא 

בסרטו הראשון? שאל את השחור המשכיל הקרוב לביתך.

"קטסטרופה". הומור חד וסיטואציות מעוררות הזדהות

שיר זיו l עוברת מסך


