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 ונלש קר אל האושה

 שומיש אלא הניא תאזה המשאהה םימעפ הברה ."האושה ןמ רבד םתדמל אל" ,םלועב םיחיטמ ונחנא

 ,ונל יואר .םיקדוצ תרוקיב ירבד עומשלמ ונינזוא תא םוטאל ךרדו ,האושה ןורכיזב לוספ יטילופ

 יבויח יוניש שי יכ היה הארנ רבעב .ונדמל ונחנא המ לואשלו וניניע ןיבמ הרוק לוטיל ,םילארשיה

 תויולחנתהה תבחרהו שוביכה תוכשמיה םע ,תונורחאה םינשב ךא ,האושה ןורכיזל תוסחייתהב

 .הגיסנ שיש המוד ,םיחטשב

 ,)םידליה ןגב וליפא וא( 'א התיכמ האושה לע דמלל ,ןוריפ יש ,ךוניחה רש תטלחה ומכ םיעוריא

 םיעיבצמ ,ץיוושוא ימש לעמ ריוואה ליח לש סטמה ,םדוק דועו ,ןילופל םירשו תסנכ ירבח לש םתעיסנ

 ןורכיז .ויתונברוק ויה םידוהיה קרש ינדיחי עוריא התיה וליאכ האושה תא דמלל המגמה תקמעה לע

 .תילארשיה הרבחה ידי־לע יטילופו יניצ לוצינ לצונמ האושה

 םירש ,םיכ"ח לש ןילופל העיסנב ןיוצ אוה הנשהו ,'ב האושה םויל ונכפה ימואלניבה האושה םוי תא

 ל"כנמ תעדוה לע חווידה הוולנ הילאו ,"ץיוושואב תסנכה" התיה תרתוכה םינותיעה דחאב .רוביצ ישיאו

 ."ץיוושואב ןוינחה די־לע םוירוטמרקל רהמ ועיגה אנא" :תחלשמה ירבחל תסנכה

 ימואלניבה האושה םויב ,םידוהיכ אקווד ילואש ןויערה תא תעדה לע הלעה והשימ םאה תוהתל רתומ

 רז חינהל - וילא דואמ ךומסב ורבע תילארשיה תחלשמה ירבח - ץיוושואב םינעוצה ןתיבל תשגל ונילע

 ץוביקב האושה רקחל ןואיזומהו ןוכמה תומיקממו האוש תלוצינ ,ץיבונ םירמ .ןורכיז סקט ךורעל וא

 תא הלעי ימ לבא ,ובתכיו ורפסי םכילע'" :רפסה יתבב דמלייש יוארש טסקט הבתכ ,תואטגה ימחול

 ."םינשבכל םילבומה םידוהיה לא ינעוצ קעז ךכ - '?ונא ונרכז

 ןתיב דיל לארשימ ןוכית ידימלת לש תחלשמ הכרעש ידוחיי ןורכיז סקטל םורתל תוכזה יל התיה

 .תאז התשעש תונורחאה םינשה 15–ב הדיחיהו הנושארה תחלשמה הארנכ וז .2006–ב םינעוצה

 .תדחוימ תילסרבינואו תידוהי תועמשמ עסמל קינעהו שגרמ היה סקטה

 דרשמב םיריכב םידיקפ ינשו ןילופמ םיריכב ךוניח ישנא יתלאש ,"םשו די"ב ןוידב ,םינש שולש ינפל

 .ינעוצה ןתיבה ינפל ןורכיז סקט תכירע לע םתעד המ ,ץיוושואל תועיסנה לע םיארחאה ,ונלש ךוניחה

 דייסונ'גה אשונ תא לולכל תוניצרב תלקש םאה ?ןוריפ יש ברה ,ךתעד המ .הרורב הבושת יתלביק אל

 ?האושה תארוה דצל ךוניחה תכרעמב

 תרש ידי־לע יתשקבתה הנש התואב .1994 תנשמ תוחפל ךוניחה ירש לש םחתִפל תחנומ היגוסה

 .םירומל תוללכמלו תוהובגה תותיכל תינויסינ םידומיל תינכות ןיכהל החונמה ינולא תימלוש ,זא ךוניחה

 םיקומינו םייטילופ םילוקישמ הלספנ "20–ה האמב םע תדמשה - םלועב לבסל תושיגר" תינכותה

 תירקשה החטבהה לע םירזוח ךוניחה דרשמב םיריכב םידיקפו םירש ,זאמ .םישיבמ "םייגוגדפ"

 ."האבה הנשב" דמליי דייסונ'גה אשונש

 המל ,בקונ ירוביצ ןויד ףוס ףוס ררועי 'א התיכמ האושה תא דמלל העצהה ביבס חתפתהש ןוידה ילוא

 םינשב .החלצהל םיכוז דייסונ'גה ידומיל החותפה הטיסרבינואב .דייסונ'גה דומילמ תענמנ לארשי

 .אשונב םלועב לודגה סרוקה אוהש ,"דייסונ'ג" סרוקל םיטנדוטס 2,000–מ רתוי םימשרנ תונורחאה
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 שיחכהל םיכישממ םתא עודמ ?דייסונ'גה תארוהל םידגנתמ הלש ךוניחה רשו לארשי תלשממ עודמ

 .האושה ןורכיז לוליח יניעב איה רחא םע לש לש ותדמשה תשחכה ?ינמראה דייסונ'גה תא

 םיטילפל ,םיניטסלפל סחיב תונעזגו תיתדע־ןיב תונעזג - תילארשיה הרבחב םישופ תונעזגהו תומילאה

 םע האושה תארוה ךשמית םא וקזחתי קר אלא ,ושלחיי אל הלא תושק תועפות ."םייוג" ראשלו

 םירקממו האושה ןמ שקבתמה חקלה .ילסרבינוא חקל לכמ טעמכ תוענמיה ךות םיינדיחי םישגדה

 .ינעוצ וא ידוהי ,ינמרא ,יסטוט אהי ,םדא אוה רשאב םישודק םדא ייח יכ אוה ,םע תדמשה לש םירחא

 םע םולשל םדקתהל ונלש תילטנמה תורשפאלו ןאכ ונייחל תיטנוולר וללה םיכרעה תשגדה

 .םיניטסלפה

 הירוגטקב ,תידוחיי תועמשמ לעב הרקמ איה האושה םא ,הבושחה הלאשב יולגב ונודת םעפ יא םאה

 רוזחל ןמזה עיגה ."תוידעלב"ה תשגדה ךות ,תינדיחיה השיגב קובדל וכישמת וא ,םע תדמשה לש

 יטנוולרה ,)2.3.1988 ,"ץראה"( החכשה תוכזב" ,הנקלא הדוהי לש ינוקיאה ורמאמ תא דמלל וליפאו

 הרדחוה האושהש הדבועה רשאמ לארשי תנידמ לש הדיתעל רתוי הלודג הנכס האור יניא" :דימתמ

 רודל ןכו ,האושה תא רבע אלש קלח ותואל םג ,ילארשיה רוביצה לכ לש ותעדותל המצועבו תויתטישב

 םינש תורשע ךשמב רשאכ ,ונישעמ תרמוח תא ןיבמ ינא הנושארה םעפב .ןאכ ולדגו ודלונש םינבה

 "?תאזה היווחב ושעי םיכר םידליש וניצר המ .'םשו די'ב בושו בוש רקבל לארשיב דליו דלי לכ ונחלש

 הנעמל תוכחמ ןיידע תולאשה .ובתכנ אל וליאכו ,הנקלא לש וירבד ומסרופ זאמ הרק אל רבדש המוד

 .השארב םידמועהו לארשיב ךוניחה תכרעממ

 םירפסה תרדס לש ךרוע אוהו ,הפוריאבו לארשיב האושה ןורכיז לע םירפס םסריפ ןורוא 'פורפ

 "דייסונ'ג"
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