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בעלה בהלוויית רחל
מתחתנת!׳ הייתי לא סק־ה.1י היה זה ״אלמלא

בגישה שינוי ושיש נשים, כמה בער  לנשים גם בשוליים. — הנשים ואילו
 אפיק להן היה לפחות — נוח היה זה

לפעולה.
 מפני לרוץ, יכולה שאני החלטתי

 יש אצלי הוסרה. בבית שההתנגרות
 אבל הצבעות, עושים לא רמוקרטי: בית

 הגרולה מעורבות: מאור הבנות שיחות.
 בדי־ מגובשת מאור וחצי, 14 בת היא

 בין שוויון זכויות־הפרט, על עותיה
.12 בת הקטנה לגברים. נשים

נסוג־ מתי לסגת... ההחלטה באה ואז
היוע תפקיר על נלחמתי לא בעבר? תי
 ראש־ במישררי למעמר־האשה צת

 על הולכת הייתי לא בחייך: הממשלה?
 כשהייתי מועמרותי על שמעתי זה: *

— אותי שואלים היו ואילו בלונרון,
 על מוותרת הייתי מה, נענית. הייתי לא

זה? בשביל בהוצאת־ספרים תפקירי

 לסגת ההחלטה •
,.בלעת״ מהמיווץ:

ההק...״ את
שט רבות נשים של פניות אלי יו ך*

האח־ ברגע למירוץ שכניסתי ענו, 1 !

בפוליטיקה. נשים כלפי

לשוב ההחלטה •
״ליבנת? למיווץ:

יותר!״ :יו מב זה
 בתל־אביב שלי מהחברים חד ^

 ובדק, בדק שהוא במפורש לי אמר
 שום של בסיכוייה פוגעת לא ושאני
 ליבנת בלימור (המדובר אחרת אשה

 שהפעם החלטתי תעסה־גלזר). וכמרים
להתמודד: עלי

מה פרישתי, אחרי אלי, פניות היו
אי לי, הבטיחו אנשים מהדרום. צפון,
 בער יצביעו שלהם שבאיזורים שית,
 שדוו־ ,מרגישה אני אחת. מאשה יותר

 קיבל הנשים של הנושא בגללי קא
מוגברת. חשיפה
 בנסיגה־שיבה לראות ניתן האם
דוו כולם איר? מבריק? תרגיל למירוץ

 נקודות המון שהפסרתי חושבים קא
 תהליך יש במירוץ. מאחרת שאני בכך

 לאינ־ ממש נכנס כבר זה — במיפלגה
לבקש להבטיח, חייב שאתה — רציה

 יש פוליטיקאית לכל למעשה, ״אשה"?
 אחר מצר קשה: מאור פיצול־אישיות

 להתמורר חייבת — גבר כמו אני
 שאני להוכיח וצריכה הכללי במיגרש

 אם שני, מצר מגבר. יותר טובה אפילו
 ״אשה״ של למישבצת נכנסת לא אני
בסהר. לא אני אז —

 ההתמקדות שרווקא הראו המחקרים
 ויצ״ו, כמו נשיים באירגונים נשים של

 זה לגברים להתקדם. מהן מנעה נענז״ת,
החשובים, ברברים טיפלו הם נוח: היה

 נשים של בסיכוייהן לפגוע עלולה רון
במירוץ. אחרות

 לא בדקתי, לא נשלחו? הן מי מטעם
יורעת.
 שברגע מובן ולא. כן נפגעתי? האם
 פועלת את אם בעצם, כן. — הראשון

 צריכה אינך אנשים, עם שנים במשך
הרוק. את בלעתי אישי, באופן להיעלב.
מד לא — בדיקה עשו שלי חברים

 רבים שאנשים גילו הם בשטח. — עית
הפעם להצביע מתכוונים במרכז־חרות

מאמינה!״ ״אני
הצ - לפרט!״ רגישות עם לאומי, אדם ״אני

 מהו לבקשתי, שחשבה, אחרי קרמרמן, רחל הירה
שלה. מאמיו" ה״אני בעצם

 היא שלי ״הכוונה פרטים: יותר מעט ביקשתי
 לשיפור השילטון, לבין הפרט שבין בתחום לפעול

 הוא שהפרט להרגשה להביא צריך חיי־הפרט.
השליט!"

 ״זה נפחדת: מעט והסתכלה עצרה אחר״כך
לאיי' גדול, כזה נשמע

 בתוך כקיצונית עצמן את מגדירה את ״האם
חרותי"

 שבתנו־ היא האמת קיצוני. אינו שלי ״הסיגנון
 היותר־ ההגדרה מהקן. פרחו היונים עת־החרות

 טי גם פחות. ומי סובלני יותר מי היא: נכונה
ה קיצוני. להיות עשוי סובלני, בניסוח שמדבר

השלמה!" ארץ־ישראל - אחד הוא רובנו של מסר
האינתיפאדהד לגבי ״ועמדתך

 מכך כתוצאה בא שזה חושבת אני ״לצערי,
ה בינינו, אי־הסכמה שישנה הרגישו שהערבים

רכות נקודות כמה יש הקונסנזוס. נגמר - יהודים

 האות היה לדעתי, זה, אותנו. לשבור ניתן שבהן
 פוליטי נשק היא האינתיפאדה המסע. להתחלת

 והיה הלוואי פיתרוןי הערבים. עבור מאוד חשוב
פיתרון...״ לי

יהו גורמים מאשימה את כאילו נשמעת ״את
 את מקדי האינתיפאדה. בהיווצרות כלשהם דיים

ההאשמה."
 שאמרה ההשקפה את מאשימה בהחלט ״אני

 פיתרון למצוא צריך - יותר לחיות שאי״אפשר
עכשיו!"

 לגבי עמדתך מהי מדיניים, פיתרונות ״אפרופו
קמפ״דייווידי" הסכמי
 תוכנית-האוטונומ- בעד ההסכמים, בעד ״אני

שהת בחרות לחלק השתייכתי לא ושינויים. יה
 יגאל ארנס, משה שמיר, (יצחק להסכמים נגד

 בקונספציה שבויה לא אני אבל כהן־אורגד),
 לפניי. החליט מישהו זה, שככה מפני הזאת

 או בשכם לשבת זכותנו את נבין לא שאם תדגישי
 ביפו לשבת זכותנו את להבין נפסיק אז - בחברון

 מתחילים שהפלסטינים עובדה בתל-אביב. או
 היא המוחלטת דעתי השיבה. זכות על לדבר

 ארץ״יש־ חלקי בכל להתיישב יכולים שיהודים
זאת!" מאפשר שהחוק בתנאי ראל,

)1967(בחתונתם קרמרמן ויוסך רחל
!־13 בניל קיבלתי משאריות, חפור היה שלא שלי, הראשון הבגד ״את

 לבוא הספקתי לא אם בעדר. שיצביעו
 לא אנשים מאוד הרבה אז... ולבקש,
 פעילה שהייתי למרות אותי, מכירים

אינ מאוד באופן הנשים ענייני בכל
באי שנכנסתי מפני — הכל טנסיבי.

חור.
 מצליחה שאינני אותי, מתסכל נורא
במ עבדתי בסך־הכל, לאנשים. להגיע

 לה שאין מאוד קשה עבורה שנים שך
 שרציתי מבלי פעילה, הייתי פיצוי.
למ יודעת, את בתמורה. תפקיד בשום

 אשה רק יש תל־אביב שבמרחב של,
 מזכי־ חברת שהיא עצמה) (היא אחת

 לי אין אפשרות, לי אין רות־בתנועה?
 מאמין״ ה״אני את לכולם להעביר זמן,

 הייתי שאילו חושבת שאני לא שלי.
אבל... בי, בוחרים היו כולם מספיקה,
צו במשבי־רוח מרגישה אני האם

 תשאלי ותעסה־גלזר? ליבנת מצר ננים
 זה אבל מעט, יש חושבת. לא אני אותן.

טיבעי...
בעבר. התמודדתי כבר מרים עם

 אשה־ מהיריבות מוטרדת אני האם
 כן, — הזה הספציפי במיקרה לאשה?

אותי. מטריד זה
 את ששיניתי החושבות נשים יש
 למירוץ. מאוחר שנכנסתי מפני מצבן,

 הן, לטובה. זאת ששיניתי חושבת אני
 (ליבנת)? לימור אחרת. חושבות אולי,

 צעירה שהיא מפני לא יותר, מביך זה
בי שהלכנו מפני אלא מתעסה־גלזר,

 בלימור שיתמכו מאנשים ביקשתי חד.
 במערכת־הבחי־ פעילה הייתי לכנסת,

 ההחלטה לרגע עד זה כל — שלה רות
 תהיה שלימור חושבת אני לרוץ: שלי

טובה. חברת־כנסת
 לא מעולם בערי? יצביעו נשים האם

 שאני מפני קינאה של אלמנט הרגשתי
 לדי- מתאימה לא נשית, יותר, צעירה

פוליטיקאית. של מוי
 של בהקשר כן, בכך? התעמקתי אם
 הוכיח המחקר בנענו־ת. שנעשה מחקר

לזו. זו מפרגנות לא שנשים

 מר־ של הממוצעת הבוחרת לדעתי,
 עם שלי הקשר בערי. תצביע כז־חרות

 לי יש רווקא מעולה. הוא חברות־המרכז
 משתרלת אני מהחבר׳ה: אחת של רימוי
 בשולחן־ ולא בצר, להתיישב תמיר

הנשיאות.
 מיקרה זוכרת אינני הפרטיים? בחיי

 מצר לא — חוסר־פירגון של בולט
גברים. מצר ולא נשים

 ״הוא דיר: ■וסקיה •
,,בער■! והיות הורו

שנים. שבע לפני נפטר וסק׳ה ^
 הייתי אני שנים. 16,15 ביחר היינו

השניה. אשתו
 שאחיו מפני לכן, קודם שנים היכרנו

בבית. איתי היה
 שאתחתן ברור לי היה שנים במשך

 ממנו. פחדתי תמיד לכן יוסק׳ה. עם
 לצד עוברת הייתי מופיע, היה כשהוא

 מהידיעה מהפחה, כן, הרחוב. של השני
בעלי. יהיה שזה

 עם הלכתי זוכרת, אני אחד, יום
 במרחק־מה עמד הוא להלווייה. חברה

 רואה ״את לחברתי: אמרתי מאיתנו.
 להיות הולך הוא ההוא? השמן את שם,

 שיצאתי חשבה בוודאי היא בעלי!״
מדעתי.
 שאלה. שלצידו?" האשה את ״ומי
״אשתו!״ עניתי:
שהתחתנו. לפני שנים שלוש קרה זה

 שלו שהנישואין ידע בעניינים שהיה מי
מעמר. יחזיקו לא

— ואני יוסק׳ה — ישבנו אחר יום
כל מיפלגתית בהתייעצות הוריי עם

 לפתע מישפטנים. היינו שנינו שהי.
 לארוחת־ אותי ״תזמין ליוסק׳ה: אמרתי

העניין." את ונפתור ערב
אצ לארוחת־ערב, אותך אזמין ״אם

 חשבי איתי. להתחתן ממך לבקש טרך
תשובה..." לי ותני מחר, עד כך על

 לפגוש יכולה את לפעמים נתתי.
ובת שונות, בתקופות הארם אותו את

 בשניה ואילו יתאים לא זה אחת קופה
קורם־לבן. קרה לא זה איר להבין, קשה

 ויושב־ראש חרות גיזבר היה יוסק׳ה
 הרבה עם תפקיר היה זה תל־אביב. מחוז
כוח.

 חושבת. לא לכוח? נמשכת אני האם
 חמש־ סיים הוא מיוחד. אדם היה הוא
 מאור פעיל היה שונות, פקולטות שש

 מתפקי־ בורח היה התעשיינים. בקרב
ומכבוד. דים

הש ששנינו חשוב לי היה האם
יו לא אני המיפלגה? לאותה תייכנו

 היה זה אבל חשוב, היה זה אם דעת
 לא בהחלט זה אבל ונוח. טיבעי טיבעי,
 מע־ פשוט זאת חשוב. תנאי או תנאי,

מל לשותפות שהתפתחה רכת־יחסיס
אה.

 בת הייתי יוסק׳ה, עם כשהתחתנתי
 להתחתן? לחץ עלי הופעל האם .29

 זה לולא לחץ. הרגשתי שלא היא האמת
מתחתנת. הייתי לא יוסק׳ה, היה

הו בשואה: ניספתה מישפחתי רוב
רק בשואה. נרצחו ואחותו אבי של ריו

 כל בסיביר. וחיתה ניצלה, אחת דודה
 מיש- לי שאין הידיעה עם גדלתי חיי

 מסויימות, תקופות מנודה הייתי פחד״
כש פתאום, במחתרת. היה שאבי מפני

 מיש- לי היתה יוסק׳ה, עם התחתנתי
 גדולה, מישפחה היתה ליוסק׳ה פחה.
 הם הזה היום עצם עד נחלה. מאוד

כל לאורך בי תומכים עבורי, מישפחה

 הת־ קיבל הוא פתאום. נפטר יוסק׳ה
 זה קודמים. התקפים לו היו לא קף־לב.

 מכיוון אירגנתי. שאני במסיבה קרה
 המישפחתי המעוז בתוך גרה שאני

 גם גרים רחל גרה שבו הבית (באותו
 הרגשה לי היתה לא ואחותה), הוריה

לרגע. ברירות של
היי יוסק׳ה עם במערכת־היחסים גם

קט היו כשהילדות אמנם, עצמאית. תי
 למרתי. רק — לעבוד הפסקתי נות,

 כשזה האלה... לילדות חיכיתי כל־כך
 לחוות רוצים יותר, מאוחר בגיל קורה

מאו תקופה זאת הסוף. עד ההורות את
היום. עד בעיניי, מאוד שרת

 דודים, אולי שוב? להתחתן לחצים
מעו ממשיים? לחצים רבנים... דודות,

 דחף שהרגשתי תקופות היו לא. לם
הבנתי מאוד מהר אך מישפחה, להקים

בביתה קרמרמן
איתור שאתחתן ״ידעתי

 נפשות(רחל שלוש של מישפחה שגם
מישפחה. היא בנותיה) ושתי

 יגאל של המישפחה שגם היא האמת
 מיקה של בעלה בשן, יגאל גיסי(הזמר

גיסתי(הנ של המישפחה וגם אחותה)
ומ גדולות, מישפחות הן לאחיה) שואה

עבורי. כמישפחה תפקדות
 רגילה כבר אני הקשים הרגעים את
 ברגעים אבל יוסק׳ה, בלי לבד, לעבור
 שבת, ביום מאוד. לי קשה — היפים

 חטיבת־הבי־ את סיימה שלי כשהבת
 קשה, לי היה — מרגש היה זה — ניים
לבד.


