
שישאר 
 בינינו

 גידי קורן וחברים
 מכתב תגובה מיהורם
את דעתי שלא משנה " שישאר בינינו"לפני שבועיים הבעתי ב

-ל"אפילו יורים מתוך בית חולים בעזה על כוחות צה, מה קורה
ל "ואסור בשום מקרה לצה. אסור לכוחותינו להפגיז בתי חולים

 .ילהשתמש בפצצות זרחן שאסורות על פי החוק הבינלאומ
 :חברי הטוב יהורם פירוצקי כתב לי בתגובה את הדברים הבאים

 
וגם , בדרך כלל אני מסכים עם הדיעות שאתה מביא בטור"

אך הקליינטים . הפעם היית צודק לו היה מדובר באויב נורמאלי
בתי חולים , איתם מתמודדת ישראל לא רק שמנצלים בתי ספר

ל בתקוה "חות צהועוד מוסדות צבוריים כדי לפתוח באש על כו
ואם בכל זאת . שחייל עברי יימנע מפגיעה במוסדות המכובדים

 הרי זה -תיפתח אש לעברם ואזרחים עוברי אורח תמימים ייהרגו
ם שורצים אוהבי יהודים אשר מצפים "משובח כי  מסדרונות האו

בקוצר רוח להזדמנות שבה יוכלו להפגין את אהבתם למדינת 
ל יחליט לטובת חייליו על "קד בצהואם מפ. היהודים ומנהיגיה

.  אחריהם מסתתרים גיבורי חמאס-פתיחה באש לעבר חפים מפשע
ם צריכים להדיר "באו" אוהדי ישראל"ואני אישית לא חושב ש

אחרי הכל  גם אם לא נפגיז מוסדות צבור ולא נפגע . שינה מאיתנו
ם יגיש "ח שהאו"הדו-בעוברי אורח תמימים וחיילינו ייפגעו

 ".כן לא יהיה שונה בהרבהלאחר מ
 

 בואו לחגוג את תל אביב
 את ,  באוקטובר25 -ה, בואו לשיר איתנו ביום ראשון הקרוב

. לאכול תירס ולשתות גזוז,  שנה100 במלאות לה שירי תל אביב
אם , וכרטיסים, האירוע יתקיים באודיטוריום  בית הספר ביאליק

 וליאורה 9057647817אפשר להשיג אצל תמי , עוד נשארו
6472037449  

אורחת האירוע היא הסופרת ישראלית נאוה סמל שהוציאה 
 .ולו מוקדשת הפינה הבאה, לאחרונה ספר שנוגע בחיים של כולנו

 
 בת שבע קורןח ספר   "דו-חתונה אוסטראלית

בעשור האחרון כתיבה ומחקר בסגנון הנראטיב השתרשו 
מאוד אישית בספרות הישראלית ומביאים למדף הספרים כתיבה 

שמעלה תובנות המובילות את הקורא לבחינת הקשר הקולקטיבי 
 .של האדם באשר הוא

משתפת , אחותו של שלמה ארצי, ישראלית שורשית, נאוה סמל
אותנו במסעה אל עצמה תוך שהיא מגלה את בנה שהרחיק עד 

 .לאוסטראליה
איך הילד שלי הרחיק עד לתחתית ? איך הסיפור תפס אותי"

פור בטוריות שורשיו ולנער את האדמה שהתקשחה העולם לח
איך אני מוצאת את עצמי עודרת את חלקת , ובה בעת, סביבו

 ".הזכרונות שלי



הספר הקצר מהווה מעין יומן ויכול לשמש כפתיח לכל אחד 
מאיתנו הקוראים להמשיך לכתוב ביומנו שלו או להוסיף ליומנה 

 .של סמל
 ועל האופרה העברית בואו לשמוע את נאוה מדברת על ספרה

 .שהיא מעלה באופרת יורק בתחילת נובמבר
 
 
 
 
 
 
 

 משפט השבוע
 גן עדן הוא המקום שבו

 
 המשטרה היא בריטית

 השף  איטלקי
 ניק גרמני'הגרז

 המאהב  צרפתי
 .והכל מאורגן על ידי השוייצרים

 
 גהינום הוא המקום שבו

 השוטר גרמני
 השף  בריטי 

 ניק צרפתי'הגרז
 צריהמאהב  שויי

....והכל מאורגן על ידי האיטלקים
 


