
 הפולני־רוסי. הגבול על ךולדתי
ש  רק שזאת ■תרגישי— אגדה ^י
 לבעל־ ישייחוס שלמישפחתי— אגדה!

שם־טוב.
למד תינוקת. כשהייתי ארצה הגענו

 בפתח־ והתיכון העממי בבית־הספר תי
בי מישפטים למדתי אחר־כו תיקווה.
והום־ בתל־אביב. — וכלכלה רושלים,

ד מונולוג ה ש ת ש־נ/־חה, אחי ד מ ע מו  ה
ד / קי פ ת ח ל ע ע ד היו מ ע מ שה ל הא

.1955ב־ מכתיכעורכת־דיו

 החוזה הולכת. היא ״לא, ענתה: דורון
הסתיים.״ שלה

״תר אמרתה ולבסוף קצרות, חשבתי
 ולדבר לעלות — אחד דבר רק לי שי
ניצה." עם

 •אני לניצה: ואמרתי קומה עליתי
 בגללי." לא שזה מקווה

 — .להיפר ואמרה: אותי בירכה ניצה יי
את״." שזאת שמחה אני

 להתייעץ זמן וביקשתי חזרה ירדתי
 זמן לי שאין נעניתי והילדים. בעלי עם

ח החוצה ובדרכי מהבניין יצאתי לכך.
חיו היא התשובה ״בעצם, לעצמי: שבתי
בית."

לי שתינתן ונעניתי עקבי, על שבתי

1אג

אננועויסך
מסיבה ר׳ •.איוגנו

 דווקא הגעתי האשה מעמד לנושא
 נשים ייצגתי עבודת־השטח: בדרך

 בתי־מישפט ובכללן השונות, בערכאות
 בבעיות נתקלתי כך ודתיים. אזרחיים
ל אותי הביאה הפרקטיקה השונות.
תיאוריה.

אה עורך־דין עם התחתנתי 1956ב־
 שופטבית־מישפט־ה־ שימחה(כיום רון

 דור — ספרדי ממוצא הוא בעלי שלום).
 ילדים: ארבעה לנו נולדו בארץ. שישי

הרבי — ואחר־כד זה אחר בזה שלושה
עי.

 בבית- עבדתי הראשון ההריון סוף עד
 שנה ישבתי אחר־כך העליון. המישפט

בע לעבוד התחלתי יותר מאוחר בבית.
פעי הייתי בודצו התנדבותיות. בודות

נטש אחר־כך אבל בצעירותי, עוד לה
 להיות שבתי הלימודים. לטובת זאת תי

הת להרצות. למדתי אז בחיצו. פעילה
 למע־ הוועדה יושב־ראש כסגנית מניתי

 כיהנתי אחרי־כן רצו. של מד־האשה
 לזכויות מרכז־המידע כיושבת־ראש

 ועדת־ כיו״ר — אחרי־כן .1ויצ1ב האשה
בירו עורכי־הדין לישכת של התרבות

ליח הוועדה יו״ר סגנית אני כיום שלים.
 עורכי- לישכת של בינלאומיים סים

המרכזי. הוועד הדין,

,,לינונה .ניצה ♦
 לא אני .1983ב״ היה שזה לי דמה ך

 עמוק. באבל אז הייתי בדיוק. **זוכרת
דורון שרה עם לפגישה לי קראו פיתאום

 בקשר אנחנו היום עד מקסימה, אשה —
חברי.

 לי: אמרה שרה, אז שהיתה דורון,
 המועמדים שמות כמה בין עלה ״שמך

 במיש־ היועצת־למעמד־האשה לתפקיד
 יותר לי נראית את ראש־הממשלה. רד

המועמדות." מכל
 שפי־ יועצת(ניצה יש ״אבל עניתי:

רא־ליבאי)!"
— 1 י———יייי 0 ^

 שבועיים כעבור בקרוב. סופית תשובה
חיובית. תשובה קיבלתי
 שוב התפקיד העברת את דחתה ניצה

 ושם לסיים, נוסף דבר לה היה פה ושוב.
 בסבלנות. חיכיתי נוסף. דבר לה היה

מסודרים. חילופי־תפקיד רציתי
 אני ליכלכד- שהיא לי נודע אחר־כך

 עיתונאים אליי טילפנו ליכלכתי. לא
 אמרה אחת ללכלך. אותי להסית וניסו

דם!" רוצים ״אנחנו לי:
 הכל, בלעתי אותי. לגרור הצליחו לא

לתפ עצמי בכוחות להיכנס ונאלצתי
 חפי־ היתה לא מדוע אותי כששאלו קיד.

 ועניתי ללכלך רציתי לא פת־תפקידים,
 כאילו השתמע שממנו מגומגם, משהו

 כותרת מצאתי למחרת הכל. יודעת אני
בעיתונות. כזאת

ללכ רציתי שלא על ביוקר שילמתי
 הגבריבחיל־האוויר חילופי היו הנה לך.

אלגאנטי! טקס איזה שעבר. בשבוע

 שימי שנכנס אחרי חודשים מה ך*
 ראש־הממשלה, ללישכת פרם עון ^

 הצפוייה החלפתי על שמועות התחילו
 בליכלוכים רציתי לא פוליטי. רקע על

 השר עם התייעצתי לא־נעימה. ובאווירה
 פרישה בעד היה הוא וגם ניסים, משה

 מי טמיר, לאברהם פניתי לכן מכובדת.
 ראש־הממשלד״ מישרד מנכ״ל אז שהיה

 לפני שנה חצי לפרוש ממנו וביקשתי
הצפוי. המועד

 באמת גמור. בסדר עימי התנהג טמיר
 ושאל: בנוח שלא הרגיש הוא בסדר.
 לך אין אחר? בתפקיד רוצה את .אולי

למהר..." מה
בא רוצהלהתעורר ״אינני לו: עניתי

 בעיתונות כותרת עם — הבקרים חד
היועצת!״ את מעיפים —

פרשתי ובאמת עמדתי, את קיבל הוא

 מכובדת, בצורה פרשתי המיועד. המועד
 מסיבת־ לכבודי אירגנו המישרד ועובדי
 אחד לכל לא התרגשתי: מאוד פרידה.

שכזאת. פרידה מארגנים
 שפי־ לניצה התפקיד את פיניתי כך

בשנית. אליו שחזרה רא״ליבאי,

פמיניסט■ זינה! ס
 לש־ אם הייתי כבר זוכרת: ני ס

 שהיא באיזו חשקתי ילדים. <£לושה
נכבדה. ועדה לפני הופעתי מישרה.
 לכישוריי אותי ששאלו לפני עוד

 נשואה? ״את שאלו: הם ולהשכלתי,
ח יש ילדים כמה  את שלושה? ל

 את איך אז נוספים? בילדים מעוניינת
 מין תסתדרי?" איך במישרה? רוצה

לפרטיות. כזאת חדירה
כאלה. שאלות גבר שואלים היו לא

 קריירה עשה בעלי סופרוומאן. לא אני
 זזתי לא בי. תמכו וילדיי והוא משלו,

 .אמא, לי: אמרו ילדיי בלעדיהם. צעד
בבקשה..." למופת. אם היית

 בשר ״דא •
,,ימת... עינ״ם

 שלי, ביותר הגדולה מיגרעת ך*
 שאין היא שלי, הקריירה במהלך 1 (

 זוהי ביחסי־ציבור. מושג של שמץ לי
לחשי ממש שנגררתי הראשונה הפעם

 ומלאה־ חוששת אני עכשיו וגם פה,
 ליוד חוש בעל שאדם לי ברור פחדים.

 ממיכ־ פוליטי הון עושה היה סי־ציבור
 ברחבי־ה־ שלי וההצלחות תבי־ההוקרה

עולם.
ה בדוח מצוטטת אני למשל, הנה,
.1981מ־ האו״ם של הכללי מזכיר

 על רק דורון? שרה אליי הגיעה איך
 והעבודה המיקצועיות חוות־הדעת פי

בשטח.
 שפירא־ליבאי במקום כשהתמניתי

 — עיתונאית אליי טילפנה ,1983ב־
 עליי: והתנפלה — אותה הסיתו כנראה

 כזה עצמך על לקחת מעזה את ״איך
לכך?" כישורים לך יש תפקיד?

 בשל בתפקיד זכיתי ״לא לה: עניתי
שלי." היפות העיניים
 ואחרי־כן והשתכנעה, בדקה היא

 בשל ״לא דומה: ברוח מאמר פירסמה
היפות..." עיניה

 למה תהודה מדי פחות שיש נכון
)38 בעמוד (המשך

ומצריחה נאה בלונדית.
השלישי. ביום שימחה אתיה שאלה ליד גשבעת את רציני? ״זה

 בחו״ל, ממושכת משהייה קזדם־לכו מעטות שעות שבה שימחה
 הקרובים פיטוריהם טביב התיקשורתי הפסטיבל את החמיצה ולכן
והמוע פלג, (״רוליק״) וישראל שפירא־ליבאי ניצה פרט, מינויי של

 היועצת״לנד תפקיד בקשר שמות כמה התפרסמו אותם. לרשת מדים
 היא ששימחה לי נמסר עצמו ראש״הממשלה מטישרד עמד־האשה.

המועדפת. המועמדת
 הנוגעים אחד לפני-כן שבוע בפליאה אותי שאל שימחה?" ״אתיה

עליה!״ שמעתי לא ״מעולם לדבר,
 בטיט* והמצויירת ג984*3 בשנים הנכטף בתפקיד שכיהנה מי לגבי

 ואף מוזר, נשמע זה מוצלחת, בינלאומית פעילות על המעידים מכים
מעליב.

 ביח- ובורותה מהזרקורים בהירתעותה הטיבה את רואה שימחה
 כולה היתה שהיוזמה לציין וביקשה ששה, לא זה לראיון גם טי־ציבור.

 המתפנית למישרה לסיכוייה החשיפה תזיק שמא חששה היא שלי.
 כל נרתעה כגאוותנית, שתצטייר פחדה היא הקרובים. בשבועות

 נסוגה ושוב, שוב עימי התייעצה מדי. יותר שנחשפה שהרגישה אימת
וחוזר־חלילה.

 חוכמת- נוספים. גורמים משני נובעת הזאת שההירתעות קלטתי
 עלולה לאורות שקירבת״יתר הבריאים בחושיה מבינה שימחה חיים:

 גבוהה, אשה היא שימחה מקנאת־נשים: והפחד כוויות. להותיר גם
זוהרת. בלונדית

 ברישול מונחת שהיתה תכלכלה, בחליפה הופיעה עימי לפגישה
תואמים. בדיוק - תואמים ועגילים תואם צעיף גופה, על היטב מכוון

 שימחה, אהרון בית־מישפט־השלום לשופט באושר נשואה היא
יהודיה. אמא כל משמחים שהיו ילדים בארבעה ומתגאה
 נשים מצד נתקלה שבו חוסר-הפירגון על לי סיפרה לציטוט שלא

 קשה ובאמת, שלה. הקריירה במהלך - ועיתונאיות פוליטיקאיות -
ומצליחה. חכמה נאה, לבלונדית, לפרגן

....■י הנדון —-
)7 ד1מעמ (הנושך

התוצ אך מובנים, המניעים
עגומות. אות

 אנשי־ עם למגעים קץ שם הפירסום
 מרידוד, דן את הכריח הוא חרות.

 ושות׳ אולמרט אהוד רייסר, מיכאל
 את ולהאשים העניין, לכל להתכחש

 גרם הוא האשמות. מיני בכל עמירב
 קיצונית. בשפה לגגות לשמיר
עמירב. את שרף הוא
 כל את נוגד והוא כבד, מחיר זהו

עצמו. לאיש־שלום שהיו הכוונות
 של להתנפלות גם גרם הפירסום

 על קיצוניים פלסטיניים צעירים
 ואושפז קשות שהוכה נוסייבה,

 השייכים אנשים בעיני בבית־חולים.
 חבש, ג׳ורג׳ של העממית לחזית

 של כביכול ה״פרטיזנית" הפעולה
 כשיתוף־ ,כבגידה נראית נוסייבה
 נעשה שזה גם מה האוייב. עם פעולה

 הנראית ובמתכונת אנשי־חרות, עם
הפ כל כמעט לקמפ-דייוויד. כהמשך

 בקמפ־דייוויד כי סבורים לסטינים
הפלסטיני. העניין את סאדאת מכר

 באש׳׳ף, 2 מם׳ שהאיש טוב
 אל-וזיר. ח׳ליל(״אבו־ג׳יהאד״)

 על אש״ף מטעם הממונה
הת גינה הכבושים, השטחים

 כן־• חד־משמעי. באופן זו נפלות
מלא. בגיבוי נוסייבה זכה

מעט־ על הסיפור בא חר־כך
£ הכסף. פות \

פני מתככים נובע הוא גם
 הפעם כוחות-שלום, בין מיים
הערבי-ישראלי. בצד

 בעבר שהואשם מקומי, נצרתי ביטאון
 מהשר כסף קיבל כאילו רק״ח על־ידי

 הזדמנות מצא ארנס, משה (דאז)
במעניו. להתנקם

 זה ביטאון על רק״ח של ההתנפלות
 דומה רק״ח שיגרתית. כמעט היא

 בציבור גורם כל הנוגח מועד, לשור
 רגילה היא לה. משועבד שאינו הערבי

 כסוכני־המוסד, כאלה אנשים להגדיר
וכר. השילסון, מידי מקבלי־שלמונים

הפי כן על התרגזו. עורכי־הביטאון
 מנוס־ כמה כאילו הסיפור את צו

 — לרק״ח היא והכוונה — עי־ז׳נבה
 אש״ף. מידי שלמונים קיבלו

 םיכםון* אולם בעליל. מגוחן־ זה
שה גדול. ברווז הוליד זה קטן
לאויבי-השלום. שימחה ביא

 הישראלי־ השלום חסידי כן: כי הנה
 רק אינם שקרנים, רק אינם פלסטיני
 תעמולת־הכזב את המפיצים תמימים

 פורעי- רק אינם הערמומי, ערפאת של
 סוכנים גם אלא ועוכרי־ישראל, חוק

״אתנן". המקבלות זונות שכירים,
 שריד יוסי שדווקא מיקרה זה (ואין

 צבועה בהודעה זו, במילה השתמש
 על לסמוך תמיד אפשר מאין־כמוה.

 מי של בגבם סכין שיתקע שריד
 יותר השלום למען לעשות שמוכנים

 ״יד בנוסח קומוניקאס פירסום מאשר
אמר...״) שריד סי

 המים. פני על כקצף הוא זה ל ^
לשעה. סנסציה (₪

ייש דבר, של בסיכומו אולם
מוחשי. הישג הפרשות מן אר

 לדעת נוכח הנאור הישראלי הציבור
 באמת משתדלים אש״ף אנשי כי

 ושהם ישראלים, עם להידבר ובתמים
 עם הידברות לידי להגיע שואפים

חלקיה. כל על ממשלת־ישראל
 צדדיה כל עם עמירב, פרשת

 עסקן חשוב לקח משאירה התמימים,
 את לפתוח מוכן חרות של שאפתן
 חוכה אש״ף, עם להידברות הדלת

 חשובים עסקנים של בתמיכה בחשאי
 דרך־ כי סבורים אלה כל משמע: ממנו.

 חרות, של בציבור פופולרית השלום
המיזרחי. בציבור ובעיקר

 לכד מודעים הם משמע:
 מתחת במדינה, הכללי שהזרם

 אל ככיוון הוא השטח, לפני
להיפך. ולא השלום,

 ביטוי לידי באה המעשים בעצם
 היסודיות באמיתות הגוברת ההכרה

 אין כי לשלום, זקוקה שישראל —
 שלום ושאין הפלסטינים, בלי שלום

אש״ף. בלי הפלסטינים עם
נשבר. הטאבו
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