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מהיום שלמה Sixt מחכה לכם בטרמינל 3
נסעתנחתתלאיסוף מהיר ונוח של הרכב!

שלמה Sixt מזמינה אתכם ליהנות מצי רכבי ההשכרה הגדול בישראל וממחירים משתלמים במיוחד

1-877-474-2566
או אצל סוכני הנסיעות

1-855-55-Shalom
www.sixt.co.il :לפרטים והזמנות

חבילות נופש     טיולים מאורגנים     טיסות לכל 
היעדים     השכרת רכב     בתי מלון בארץ ובחו״ל

שייט     ביטוחים

905.886.5610  905.482.0105  416.485.9455905.886.5610  905.482.0105  416.485.9455
Business class

$2735*
 +$837*

Special require 30 days 
advance purchase on J class

$1699*U class

Fly and Relax 
Flight to Israel + 3  nights in 

Hilton Hotel Tel Aviv
Jan 3  - Feb 24, 2013

Based on double occupancy

 +$687*U class

SUMMER  SPECIAL
Direct to Tel-Aviv
Apr 1 - Jun 23, 2013

Aug 20 - Sep28, 2013

$425*
TICO # 3319273 +$687*U class

WINTER / SPRING SPECIAL
Direct to Tel-Aviv

Apr 14 - Mar 31
Feb 1 - Mar 17, 2013

$314*
 7 day advanced purchase required

prices 
include

fuel & taxes    *Limited space Last ticketing date restrictions apply. Price/taxes may vary with other classes of services,gateway and departure date.Pls call for details 

SIMA-TEL AVIV

Promenade Village
7700 Bathurst St, # 200 

Thornhill, On

SUMMER SUPER 
SPECIAL EL AL
Apr 1 - Jun 23, 2013

Aug 20 - Sep 28, 2013

416-953-1455 ; 905-482-3873 Call SIMA: Toll Free: 1-888-900-4747

 +$687*$425*
 *Limited space Last ticketing date. restrictions apply. Price/taxes may vary with other classes of services,gateway and departure date. Pls call for details 

TICO # 50013491

U class

EL-AL Business Class

$2735*
Special require 30 days 
advance purchase on

J class  +$837*  +$687*

WINTER SPECIAL
Direct to Tel-Aviv

Apr 14 - Mar 31
Feb 1 - Mar 17, 2013

$314*
U class

 7 day advanced purchase required

W W W . K L I G E R E A L T Y . C O M

Roi Kliger
Sales Representative

HomeLife/Bayview
Realty Inc., Brokerage

Independently Owned & Operated

Bus: (905) 889-2200 
Fax: (905) 889-3322

Email: roikliger@gmail.com 

505 Hwy. #7 East, Suite #201
Thornhill, ON, L3T 7T1

Roi Kliger
Sales Representative
W W W . K L I G E R E A L T Y . C O M

Bus: 905.889.2200
Fax: 905.889.3322
Email: roikliger@gmail.com

505 Hwy. #7 East, Suite #201
Thornhill, ON, L3T 7T1

Because Home is Everything

כניסת שבת: 17:29 
צאת שבת: 18:32

פרשת תרומה

 זמני השבת בטורונטו בחסות:

U

מחפשים 
עבודה?

עמ' 30

905.882.9957
finecakes.com

מברכים את הקהילה בחג פורים שמח!

אוזני המן פריכים
של אמדאוס

במבחר טעמים
אגוזים, פרג, תמרים, שזיפים ודובדבנים

בתמיכה  לעליה  להביא  הצליח  לא  טרודו 
בליברלים • עמ' 10

נשלמות ההכנות לשבוע האפרטהייד
אורחת כבוד מישראל, שתרצה באוניברסיטת יורק, נמנית על השמאל הרדיקלי. היא מביעה בגלוי 
לגיטימית,  בלתי  קולוניאליסטית  ישות  בישראל  רואה  וההימנון,  הישראלי  הדגל  כלפי  תיעוב 

ותומכת במדינה אחת בכל שטח פלסטין • עמ' 6

כנס תמיכה 
בישראל 

בתחילת מרץ במקביל לשבוע 
האפרטהייד יערך בהמילטון כנס 

פרו - ישראלי בתגובה לחזית 
הפלסטינית - אינדיאנית • עמ' 8

מעדיפים כחול לבן
עמ' 23

הסקרים מחמיאים 
לקונסרבטיבים

תערוכה באוטווה 
על סבלן של 
נשים ישראליות 
ופלסטיניות בסכסוך

עמ' 15

חנויות   יחד עם בעלי  טורונטו"  יוזמה חדשה של "שלום 
מעודדת רכישת מוצרים ישראליים • עמ' 14

מרק ונדרמאס, מקדם את 
"שבוע האמת על ישראל"

 

BUR, SBS, TPO, EPDM
Metal Roofing And Siding

Tel: 416-732-8055
Fax: 647-438-5109

AFFORDABLE 
COMMERCIAL  ROOFING

www.pazroofing.com     
pazroof@gmail.com

"הרכבת הקלה 
בת'ורנהיל תצא לפועל" 
עמ' 13

שמח בסניף 
החדש של 
יוגורטי'ס
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ערפאת "זכאי"
בתכנית המקור )11.2.13( בערוץ 10 נידונה בין היתר השאלה, האם הרשות 
הפלסטינית יזמה את האינתיאפדה או שמדובר היה בהתפרצות עממית 
ספונטנית, העומדת בניגוד לאינטרסים של מנהיג הרשות הפלסטינית, אש"ף 

ופתח באותה עת, הוא יאסר ערפאת.
סגן ראש השב"כ דאז, יובל דיסקין טען, כי "ערפאת לא תכנן את הסיפור הזה, 
אלא פשוט ניסה לנצל אותו כאופורטוניסט", ואילו משה )בוגי( יעלון, מי 
שהיה אז סגן הרמטכ"ל, לא מסכים עם גישה זו באומרו, כי "לא תמצא פקודה 
של היטלר להשמיד את העם היהודי, וזה קרה. הוא פתח במלחמה יזומה".

דיסקין אינו מחזיק לבדו בתיאוריה, הפוטרת את ערפאת מאחריות לאינתיפאדת 
אל-אקצה. גורמים בכירים באמ"ן העלו הערכות דומות, ובאותה נשימה 
האשימו את ממשלת ישראל על שהחמיצה הזדמנות להגיע להסכם שלום 

עם ערפאת.
לטענה לפיה האינתיפאדה "פרצה מעצמה" משמעות מרחיקת לכת, לו 
הייתה נכונה, משום שעל פי שיטתם, היותו של ערפאת מנהיג ללא עוררין 
של העם הפלסטיני ותנועת 'פתח' לא הייתה אלא מיתוס בלבד, ולמעשה 
ערפאת היה 'מנהיג בובה' ולא היה בכוחו ובכוח מנהיגותו וסמכותו להביא 
לחתימה בשמו של העם הפלסטיני על הסדר מדיני, שישים קץ לסכסוך עם 

ישראל על פלסטין.
יתירה מכך, על פי גישה זו משתמע, כי המודיעין הישראלי, אמ"ן, השב"כ 
והמוסד, וכן משה"ח והמנהא"ז – כשלו אסטרטגית באי מתן התרעה לדרג 
המדיני קודם לוועידת קמפ דיוויד על חולשת מנהיגותו של ערפאת, והיותו 
הלכה למעשה שותף בלתי רלוונטי להסדר שלום, המבוסס על פשרה היסטורית.
בכירי אמ"ן, המזכים את ערפאת מאחריות, מרשיעים אפוא את עצמם 
פעמיים. האחת באי התרעה מלכתחילה על חוסר שליטתו של ערפאת ברשות 
הפלסטינית, והשנייה בהאצה בדרג המדיני לחתום על הסכם עם ערפאת, 
אשר על פי שיטתם היה ממילא חסר ערך של ממש לאחר שאיבד את כוחו 

לטובת "הרחוב" הרדיקלי. 
גם הטענה, שלא היה בידי אמ"ן מידע על כוונות הרשות הפלסטינית/ אש"ף/ 
פתח לפתוח בעימות מזוין, אינן תואמות את המציאות של אותם ימים. אגף 
המודיעין, וצה"ל כולו, נערך במשך חודשים ארוכים לקראת אפשרות של 
פריצת אינתיפאדה כוללת, רחבה בהיקפה מזו של אינתיפאדת האסירים 
במאי 2000. בוצעו תרגילים, הוכנו תכניות פעולה, נרכשו אמצעים, בוצעו 

פעולות מיכון, אגף המודיעין הגביר את הכיסוי האיסופי ועוד.
לאלה שאינם מצויים בתמונת המודיעין אמחיש בדוגמאות ספורות את 
המסרים שהעבירו הפלסטינים לקראת האינתיפאדה. בחודש אפריל כינס 
ערפאת את אנשי ארגון פתח הנאמן לו, ובפורום זה איים "לפתוח באינתיפאדה 
חדשה" כדי לכפות על ישראל את "הקמת המדינה הפלסטינית העצמאית".
באותה עת, מרוואן ברגותי, שהפך לימים, לאחד המנהיגים הבולטים של 
האינתיפאדה, ונחשב ליד ימינו של ערפאת, הציג את ה"תורה שבעל- פה" 

של האינתיפאדה המתוכננת: 
"מי שחושב, שניתן להגיע להכרעה בענייני הסדר הקבע, דוגמת הפליטים, 
ירושלים, ההתנחלויות והגבולות בעזרת מו"מ שוגה באשליות. בעניינים 
אלה עלינו לנהל מערכה בשטח לצד מערכת המו"מ... אני מתכוון לעימות. 
אנו זקוקים לעשרות מערכות דוגמת מערכת מנהרת אל-אקצה... בהתנחלויות 
לא נאבקים בעזרת תחנונים, אלא באמצעות כוח הנשק... זכותו של עמנו 
להיאבק בישראלים בגדה המערבית, ברצועת עזה ובירושלים בכל השיטות 

והדרכים".
כשבועיים לפני פסגת קמפ דייויד השנייה )25 ביוני 2000(, בכינוס של 
תנועת 'פתח' בשכם, דיבר ערפאת מפורשות על האפשרות לחזרה "רשמית" 
לאסטרטגיית "המאבק המזוין", ויישומה ה"רשמי" ובהיקף מלא של 
אסטרטגיה )ואידאולוגיה( זו )כלומר, דרך השימוש בטרור(, בה דגלו פתח 

ואש"פ באופן "רשמי" קודם לכניסה למסלול ההסדרים; כמובא להלן:
"את נפשנו... נקריב למען פלסטין... אנו נלחמים על אדמתנו... ומי ששכח, 
שיזכור את מערכת כראמה ]מבצע צה"ל נגד בסיס המחבלים בירדן ב-1968 
שמוצג כניצחון ראשון על הצבא הישראלי[, מערכת ביירות ]הקרב על ביירות 
במלחמת לבנון הראשונה[ ושבע השנים של האינתיפאדה ]האינתיפאדה 

הראשונה[. אנו מוכנים למחוק הכל ולהתחיל הכל מחדש." 
ההחלטה הסופית לפתוח באינתיפאדת אל-אקצה התקבלה בידי יאסר ערפאת 
ואנשיו מיד בסיומה של פסגת קמפ דייויד השנייה, ועל כך העידו מקורבים 
לערפאת. מחמוד אל-זהאר מבכירי חמאס, סיפר על מסר שהעביר ערפאת 
לחמאס לאחר פסגת קמפ דיוויד, ולפיו ניתן אור ירוק לביצוע פיגועי טרור 

נגד ישראל.
ב-11 בספטמבר 2000, כשבועיים לפני פרוץ האינתיפאדה, נכתבו בעיתון 
הרשמי של הרשות הפלסטינית הדברים הבאים: "ההגנה על ירושלים דורשת 
דם, בדם בלבד נגן על ירושלים, הגיע זמן הניצחון והנפילה חלל... מערכת 
ירושלים היא אם המערכות... אנו נתקדם ונכריז על אינתיפאדה כוללת למען 
ירושלים. הגיע זמן האינתיפאדה, הגיע זמן האינתיפאדה, הגיע זמן הג'יהאד, 

הגיע זמן ירושלים וירושלים קוראת".
הכתובת הייתה על הקיר חרוטה באותיות קידוש לבנה. 

הרעיון לקיים את כנס "שבוע האמת על 
ישראל", שיערך בתחילת חודש מרץ, נולד 
בהולנד, שהייתה נתונה תחת כיבוש נאצי 
ובמשבר בקלדוניה, אומר מרק ונדרמאס, 
שאומץ בגיל שש ע"י בני זוג הולנדים, 

ששרדו את הכיבוש הנאצי.
בצעירותו שמע מרק סיפורים רבים על 
הסבל, שהיה מנת חלקם של היהודים, 
ונוצרה אצלו זיקה עמוקה לשואה. בשלב 
מאוחר יותר של חייו, בהיותו נמנה על הצבא 
הקנדי, הוא שירות בכוח שמירת השלום 
במזרח התיכון. החוויה של התמודדות 
עם אלימות והפרת החוק והסדר במשבר 
בקלדוניה היא זו שהביאה אותו לפעול 

למען ישראל והעם היהודי.
המשבר בקלדוניה החל ב-28 בפברואר 
2006, כאשר מספר מפגינים משש שמורות 
 Douglas Creek אינדיאנים צעדו לכיוון
Estates, שהייתה אזור מגורים בבנייה, 
חסמו את הדרך ולא אפשרו לפועלים 

להיכנס לאתר.
בתקופה זו אכיפת החוק והסדר נפגעה קשה, 
ונוצרה תחושה של איש הישר בעיניו יעשה. 
אלה שהתגוררו בסמוך לאזור המגורים 
שבבנייה, כ-450 משפחות, היו נתונים תחת 
איומים, בעוד משטרת אונטריו עמדה מנגד.
"הם הרסו בתים באתר הבנייה, הם שרפו 
גשר, תקפו קבלן בבית שבנה עבור בתו 
כביש.  והשחיתו  מוחי  נזק  לו  וגרמו 
התושבים שאינם אינדיאנים היו לקרבן", 
אמר מרק. "הם היו זקוקים לאישור כדי 

להגיע לבתים שלהם".
מרק עבד באותה תקופה בתחום הנדל"ן, 
ומכר בתים בקיוגה, הגרסוויל וקלדוניה, 
לתושבים שמצאו עצמם נתונים לסחיטה, 
איומים ופלישה בלתי חוקית. לאחר שנעצר 
בחודש דצמבר 2006, המעצר הראשון מתוך 
חמישה מעצרים, בעת שניסה להניף את דגל 
קנדה בקלדוניה, מרק גמר אומר לנטוש 
את תחום הנדל"ן ולהקדיש את מלוא זמנו 
כמתנדב כדי לשים קץ לתופעה של שיטור 

על בסיס גזעי באונטריו.

בספרה של קריסטי בלצ'פורד "חסרי 
ישע: תרחיש האימה של פחד ואנרכיה 
בקלדוניה- כיצד החוק נכשל להגן על 
כולנו" מרק מוזכר מספר פעמים. בלצ'פורד 
כותבת: "העיר ננטשה מסיבות פרקטיות 
ע"י המדינה... הספר עוסק בכישלון של 
הממשלה להטיל את סמכותה ולהגן באופן 
שוויוני על אזרחיה... משטרת אונטריו 
עמדה מנגד, בעוד מפרי החוק עושים ככל 

העולה על רוחם".
מדוע היהודים צריכים להיות מוטרדים 
מהאירועים בקלדוניה? "קלדוניה היא 
קו החזית במאבק נגד השמאל הקיצוני, 
אשר עושה שימוש בגורמים האינדיאנים 
המיליטנטיים ככלים באג'נדה האנטי 
קפיטליסטית... איש מאיתנו אינו יכול לחוש 
ביטחון, אם לא יופקו הלקחים מאירועי 

קלדוניה", אומר מרק.
"כל האוייבים של ישראל נאספו בקלדוניה, 
והם עדיין נמצאים שם היום", אומר 
מרק בצער. "לוחמי שבט המוהאק הם 

האחראים על האלימות החמורה ביותר, 
והדגל הפלסטיני מתנופף מתחת לדגל 
של לוחמי המוהאק. הוא הובא לשם ע"י 
האגודה הפלסטינית של ניאגרה בפיקוחו 
של ארגון הסולידריות למען זכויות האדם 
של הפלסטינים באוניברסיטת מקמסטר".

קבוצת "לעולם לא עוד", המאגדת יהודים 
ושאינם יהודים, הייתה הראשונה להבין 
מדוע האירועים בקלדוניה רלוונטיים 
ליהודים. כאשר מסגד בעיר לונדון אונטריו, 
בה מתגורר מרק, שיגר שליח לעזה וגייס 
כספים עבור המשט לעזה כדי לפרוץ את 
המצור הימי, חברי הקבוצה ארגנו מחאה 

שנמשכה 26 ימים.
הקש ששבר את גב הגמל היה באירוע של 
סטודנטים יהודים באוניברסיטת ווסטרן 
בלונדון. המשטרה עמדה מנגד, בעוד 
הסטודנטים היהודים הותקפו ואיומים 
הושמעו כלפיהם. עבור מרק אירוע זה 
היה בבחינת זרז, שהניע אותו לארגן את 
וועידת האמת על ישראל, שנערכה בשנה 

שעברה בלונדון.
בכנס האמת על ישראל 2013, שיתקיים 
השנה ב-6-5 במרץ יטלו חלק קשת מכובדת 
של מרצים, שיעסקו בנאומיהם בישראל 
ובצורך להגן עליה. אחד מהם הוא המזרחן 
יהונתן דחוח-הלוי, שירצה על השלום 
במזרח התיכון: אשליה או מציאות ברת 

השגה?
הכניסה לכנס חופשית עם המלצה לתרום 
למען בית החולים אלי"ן בישראל, המשמש 
בית חולים ומרכז לשיקום ילדים ונוער 
היחיד בארץ ומהמובילים בעולם באבחון 
ושיקום ילדים, הסובלים ממגוון רב של 

מוגבלויות גופניות מולדות ונרכשות.
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הקשר האינדיאני-
פלסטיני נגד ישראל

בתחילת חודש מרץ יתקיים בהמילטון כנס האמת על ישראל, שניזום 
על רקע החיבור העויין בין פלסטינים לאינדיאנים בקנדה

המוהאק הם האחראים "לוחמי שבט 
על האלימות החמורה 

ביותר, והדגל 
הפלסטיני מתנופף 

מתחת לדגל של לוחמי 
המוהאק. הוא הובא 
לשם ע"י האגודה 
הפלסטינית של 

ניאגרה בפיקוחו של 
ארגון הסולידריות 
למען זכויות האדם 

של הפלסטינים 
באוניברסיטת 

מקמסטר"

מרק ונדרמאס, שליחות למען ישראל

יהונתן דחוח הלוי 


