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,הרקי תושונאדיחיל םינעוממ ללכ ךרדב םיבתכמ .הדומ ינא ,בתכמ ךל בותכל הנושמ השגרה וז
וליפא .התוללכב תושונאל בותכל ןפוד אצוי רבד והז .םישנא לש תלבגומ הצובקל וא
,תאז לכב .םיבר םיבתכמ תלבקמ תא םא קפסב ינאו ,ראוד חולשמל תבותכ ךל ןיא
.בותכאש ןמזה עיגהש יתבשח
קר אל תבכרומ תושונאהש ללגב קר ולו  -ךלוכ לא עיגהל לכוא אלש ןיבמ ינאש רורב
ךרעומה רפסמה .רבעב םעפ-יא ויחש הלא לכמ םג אלא ,תעכ םייחש םישנאה לכמ
הברה ויהיש הווקת ילוכ  -ודלונ םרטש םירחאה לכ שי ,דועו .םישנא ןויליב  107אוה
הצור ינא ,רבעה לע חחושנש ינפל ךא ,ךכ רחא וזה הדוקנל רוזחא .םהמ דואמ
.רוחאל טיבהל
.הרקי תושונא ,הכורא ךרד ונרבע
רבדה .תישע תאש יפכ תידוסי הכ הרוצב התביבס תא הבציע אל תרחא היח ףא
שומיש לש קירבמה ןויערה רובע לבונ סרפ ולביק אל ,זא .הנש -200,000כ ינפל לחה
הלא לכ .לענה וא תינחה תאצמה וא שאב הטילשה וא ,םמחתהל ידכ תויח תורועב
תיעבטה הביבסב דורשל ךל ורשפא קר אלש ןפוד תאצוי הרוצב תומכח תואצמה ויה
.הב טולשלו ,ךנוצר יפל התוא בצעל ךל ורשפא אלא ךלש העורפהו תירוקמה
היהש ,דחוימ אל ,ילוש ןימ םתייה בר ןמז ךשמב .םיקזח הכ ויה דימת אל םדא ינב
הבר התייה אל םכתביבס לע םכתטילשו ,ןוזמה תרשרש עצמאב והשפיא םקוממ
,םיחמצ טוקיל תוכזב רקיעב םתדרש .תוזודמל וא םירפרפל ,תולירוגל התייהש וזמ
םיקזח םיפרוט םהירוחאמ וריאשהש תויווג תליכאו תונטק תויח דיצ ,םיקרח תדיכל
.דימתמ ששחב םתייח םהינפמ רשא ,הברהב םכמ
םייקה הז רשאמ תעצוממ תוזנפמיש תקהלב רתוי בר יטנג ןוויג םייקש תעדי םאה
םינימאמ םירקוח ?םויה ץראה רודכ ינפ לע םייחש םדאה ינב ןויליב תעבש ברקב
תיחכונה תימלועה הייסולכואה לכו ודחכנו טעמכ םדאה ינב רבעבש םושמ ךכ הזש
סנ הז ,השעמל .םיעונצ תויהל ונב תקחוד וז הדבוע .םידרוש לש ןטק רפסמב הרוקמ
.הפ ללכב ונחנאש
הרוצב םיירירבש םירוצי םנה םדא ינב ,םיבר םייח ילעבל האוושהב ,תיזיפ הניחבמ
,יסחי ןפואב ,םינוא תרסחו תחרוצ ,המוריע םלועל החיגמ תרחא היח וזיא .העיתפמ
עגרמ תורופס תועש ךות תכלל לוכי הלט ?ברקתמש ףרוט לכל לק ףרט הווהמ
,םישוח שי תורחא תויחל .וילגר יתש לע דומעל ידכ הנשכ תשרדנ ישונא דליל ;ותדיל
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ךא ,תויפיצפס היחמ תוביבסב דורשל ןהל םירשפאמש םימיוסמ םיסקלפרו םירבא
תיארמל השלוח םלוא .תמיוסמ היחמ תביבס םושל יעבט ןפואב תדיוצמ ךניא תא
,ינופצה בטוקל דעו הנאווסהמ טשפתהל ךל רשפאו ,הקזוח רותב םג התלגתה וז ןיע
.ידוחיי גשה והז .חרילו סונייקואה תיעקרקל
.םוקיה תא סלכאלו ץראה רודכל רבעמ לא טשפתהל ךילעש םירובסה ףא שי
רואטמ רשאכ םימיהמ םויב ךלוסיח תא עונמל ידכב ולו ,ןיוצמ ןויער והז ,ומצעשכל
טעמ הזש בשוח ינא ,תונכה ןעמל ,לבא .דואמ לבח היהי הז .ץראה רודכב עגפי םוצע
המכב לפטל הסננ יאוב ,תישאר .םירחא תומלועב טלקמ שפחל םכליבשב םדקומ
:תויעבל המרג ץראה רודכ לע ךתוחכונש ןייצל שיש םושמ .ונלש תיבה בכוכב תויעב
םוצמצ ,תנניימ הנירק ,סונייקואב קיטסלפ ,תורעיב העיגפ ,תילבולג תוממחתה
יפכמ רתוי הקיזמ תאש המדנ םיתעל .ןואכיד איבמ שממ הז לכ .יגולויבה ןווגמה
.הליעומ תאש
תייה אל ול ץראה רודכל היה בטומש םינימאמש םישנאב לקתנ ינא תובורק םיתעל
ינא ךא ,הרקי תושונא ,תאז רמואש ךכב ךתוא בילעא אלש הווקמ ינא .ללכב הפ
ךילעמ םיאשנתמ ,ןומא ךב םינתונ אלש םישנא וניניב שיש ךל רמול ביוחמ שח
ינא .ץראה רודכ תא תסרוה תאש םיבשוח םה יכ ךתוא םיבבחמ אל טושפ וא ,זובב
וזכ ןיבהל יתישקתה דימת .הלא םישנא לע הנמנ יניא ימצע ינאש ףיסוהל רהממ
.תימצע האנש לש הרוצ וז רבד לש ופוסב יכ ,היפורתנזימ
ולאלש יתיליג ,רתוי הקימעמ הריקח רחאל ?תושונאב הזה ןומאה רסוח עיגמ ןכיהמ
םה :ןיטולחל יוגש ,יתעדל ,אוהש ,תושונאה תודוא םיוסמ יומיד שי הב םיעוגנה
.ינומרההו הפיה ,יטנמורה עבטב ךייש תמאב אלש יעבט-יטנא ןימ תושונאב םיאור
הנממ רטפיהל שיו ,םדקתהל ונל עייסת אלש תיביאנ המודק העד וזש ןימאמ ינא
.הלחתהב ליחתהל ונילע ,הז ןויער ןיבהל ידכ .ירשפאה םדקהב
דדוב עלס קר היה אוה ,הליחתב .הנש ןויליב -4.5מ רתוי ינפל רצונ ץראה רודכ
רחאל .בכוכה לש הריפס-ויבה רצוויהל הלחה םרט םינש ןויליבמ רתוי ושרדנו ,ללחב
.םינושארה םייאת-ברה םיחמצה לש םתוחתפתהל םינש ןויליב ינשכ דוע ושרדנ ,ןכמ
תרוצ לש ןיטולחל שדח גוס ,ינוירבמקה ץפמה תעב ,ןכמ רחאל תופסונ הנש ןויליב
.תויח :ץראה רודכ לע העיפוה םייח
,םיחמצה המ םיעדוי ונניא .הנש ןוילימ  500ינפל המבה לע ועיפוה תונושארה תויחה
,תעדוי תאש יפכ .םייחה ילעב תעפוה יבגל ושח ,הנש ןויליב הזמ הביבסב ויה רבכש
םתנוזת תא םיבאושו עונל םיברמ אל םה ;םשפנל םתוא םיבזועש םיבהוא םיחמצ
חחושל לוכי יניאש םושמ ,םיחמצ םיבשוח המ עדוי יניא ,תעכ .המדאהמו שמשהמ
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לובסל חונ אלו ינתחדק הז היה םתעדלש ירשפא יתלב יל הארינ אל הז ךא ,םתיא
אל ,תויתא ןניא תויחהש ובשח וליפא םה ילוא .םתביבסב םייחה ילעב תוחכונ תא
,תינוציק הרוצב ריהמ בצקב ויחו םישרוש תורסח ויה ןה ידוסי ןפואבש ללגב קר
עמשנ אל םלועמ ,ןיטולחל שדח היה םימי םתואבש והשמ ושע ןהש ללגב רתוי אלא
.םיחמצ ולכא ןה :בעותמו ותומכ
דואמ תיפיכ התייה אל יאדו םייח ילעב לש םתעפוה ,הנומתה לכ לע םיבשוח םא
ידי לע קר סלכואמה ,ץראה רודכש דועבו ,תקסופ הניא היצולובאה ,םלוא .תויח רובע
םוקממ שגרמ תוחפ תוחפל וא ,םמעשמ טעמ םג היה אוה ,רדסב םג היה ,םיחמצ
ויה אלשכ ץראה רודכ היה ךיא לע רואיתה תא םכמ ךוסחא( םייח ילעב םג ליכהש
).םמעשמ רתוי דוע בצמ היהש ,םיעלס קר אלא ,םיחמצ
םלוע תא העזעז םייחה ילעב תעפוהש יפכ קוידב .תושונאה לש הדיקפתל הרזח ,זא
םייח ילעב .תעגה וישכע קר תא ,ירכז .תורצל המרג יאדו ,ךתעגה םג ךכ ,חמוצה
יפ תומייק םיטושפ םיחמצ לש םייח תורוצו ,םדא ינבמ ןמז רתוי  2,000יפ םימייק
ינא יכ העונצ תויהל ךתוא ענכשל ידכ תאז רמוא יניא ךא .םישנאמ ןמז רתוי 7,000
.המיהדמ תאש רובס
תוחפ אוהו ,ןיטולחל ידוחיי אוהש ךב והשמ שי ,היח לש ןימ תא ךסיסבבש תורמל
אלא  -םישרממ תוחפ אוה ,יתרמאש יפכ ,רשא  -ךלש ישונאה יזיפה הנבמל רושק
ילעב ינימש דועב .היגולונכטב שמתשהל ךלש תיטנרהניאה הייטנל רושק רתוי
תועבג לע וא םינובה תורואמ לע ובשח  -םתביבס תא םינשמ םירחא םיצורח םייח
שמתשמ ינא .ךומכ תילקידר הרוצב תאז השוע אל םהמ דחא ףא  -םיטימרטה
ןווכתמ ינא ”היגולונכט“ הלימה תועצמאב :רתויב בחרה הנבומב ”היגולונכט“ הלימב
םילכ ,דוגיב  -ונביבס םלועה לע העיפשה תישונאה הבישחה ןהב םיכרדה לכל
בר םידיגאת וליפאו ,תוילטיגיד תותשר ,תיבפלאה ,םירע ,םישיבכ םג ךא םיבכרו.תיסנניפה תכרעמהו םיימואל
עבטה תוחוכמ ררחתשהל ידכ תויגולונכט תוכרעמ הנוב תא ,תיווהתהש זאמ
תופורת ידכ דע ךשמנו הרעס ינפמ ךילע הנגהש גג תרוקב לחה רבדה .םיינודזה
עדוי וניאש גד ומכ ךא .ךעבטמ תיגולונכט תא .תוינלטק תולחמב לופיטל תוינרדומ
ךייח הב תוימיטניאה תדימ תא רסח תכרעה ךירעהל הטונ תא ,םימב החוש אוהש
.לשמל ,םייחה תלחות לע ילכתסת .ךל העייס איה המכ דעו היגולונכטב םיבולש
רבעמ הברה תויחל תופצל היה לוכי אל עצוממה םדאה ןב ,ךלש םויקה תליחתב
קיפסמ תייח םא לזמ-רב תייה ,הובגה םידוליה תומ רועיש ללגב וקלחב  30.ליגל
םתא םא .ןיטולחל ילמרונ הז ,המדא אמיא לש הייארה תיווזמ .תוברתהל ידכב םינש
אלפתהל םכל לא ,ביבאב םהירוחאמ םיחוש םיחורפא רסירת םע םיזוורב גוז םיאור
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 .ץיקה ףוס דע ,םיחורפא השולש ,לזמ תרזעב וא ,םיחורפא ינש קר ורתווי םא
תויהל וחתפתה םיחרפו םירובדש הרוצ התואב ,ונתיאמ קלח איה היגולונכטה
לע תוברתהל םיחרפל תועייסמ ןה ,ףוצ תופסוא םירובדהש ידכ ךות .תידדה םייולת
הכירצ היגולונכטה .ךפההו ,היגולונכטב םייולת םדאה ינב .םהלש הקבאה רוזיפ ידי
םוחתב תטשוה תא המוצע הרזע וזיא ,תושונאו .תוברתהלו טשפתהל ידכ ונתוא
איהש דע ונלש תכלה רודכ לע םוקמ לכב תחכונ הכל הכפה היגולונכטה !הזה
ונכט .ץראה רודכ לע םייחה לכ תא םינשמש ,שדח עקר ,השדח הביבסל הליבוהוחתפתהש וז םע וז היצקארטניאב תואצמנש תויגולונכט לש היגולוקא  -הריפס
טיעמהל ןתינ אל ללכ .תמייקה הריפס-ויבה יבג לע החתפתה  -ךתעגה רחאל
ילעב תעפוהל התעפשה תא תוושהל ןתינו ,ץראה רודכב םייחה לע התעפשהב
.וזמ הבר העפשה ףא אל םא ,הנש ןוילימ  500ינפל םייחה
תומר לע הנוב דימת עבטה .ןיטולחל ליגר הז לכ ,תינויצולובא טבמ תדוקנמ
בושיח ,היגולויבה לע הנוב היצינגוקה ,הימיכה לע הנוב היגולויבה :תומייק תובכרומ
לע בושחל לוכי יניא .ידוחיי רבד והז ,ךלש טבמה תדוקנמ ךא .היצינגוק לע יונב
תוררחתשה ךות ,ןיטולחל שדח ינויצולובא בלש התיצה םתוחכונש םירחא םינימ
תוססובמ תובוכרתו ,םינג ,ייא-נא-יד לע תססובמה םינש ינויליב לש היצולובאמ
ורשפא ךלש תולועפה ךכ ,ייא-נא-ראהמ חתפתה ייא-נא-ידש יפכ קוידב .ןמחפ
אל הזש תורמל .ןוקיליס יבבש ןוגכ ,םישדח םירמוחב תיטנג-אל תוחתפתהל הציפק
המדאה ינפ תא התניש ךתוחכונ .ךכ לשב תותוחפ ןניא תוכלשהה ,עדומ השעמ היה
.םינש ינוילימ דועב םג וזה העפשהה תא תוארל היהי ןתינש דע תידוסי הכ הרוצב
,תאזמ הרתיו ,וז הניבמ ישוקב תאש הארינ ,התע תעל ךא ,ךלש םישעמה תאצות וז
.אשונב הרורב הדמע טוקנל תחלצה אל
ךניא ,תושונא ,תאש ללגב קר ולו ,הטושפ המישמ הניא ללכ וזש ןיבמ ינא ,וישכע
םהמ דחא לכל רשא ,םידיחי ינויליב לש תעפוש תבורעת אלא דיחי בשוח רוצי
בושחל ידכ תיגולויב הניחבמ םידיוצמ םניאשו ,ולשמ תוקושתו םיכרצ ,תובשחמ
.עגרכ תקחוד יכה היעבה וזש המדינ יל ,תאז תורמל .ףקה-תבחר תירטנלפ המרב
.ךל בתוכ ינא ןכלו .םיכרד תמוצב תבצינ תא
תכרעמ חתפל היושע תא םהב םיירשפא םילולסמ ינש האור ינא ,דיתעל סחיב
יאוב .טויסה לולסמו םולחה לולסמ :היגולונכטה םע תידדה היצולובא לש םיסחי
ןיב םא ןיב  -תידדה היצולובא לש םיסחי תכרעמ לכב .טויסה לולסמב ליחתנ
םיסחי .תיטיזרפל הכיפה לש ןוכיס ןומט  -היגולונכטל םישנא ןיב וא םיחרפל םירובד
וא רושרש וא ,הקולע .תוידדה ירדענ םנה ,םייטויבמיס םיסחיל דוגינב ,םייטיזרפ
םאה .םיחקול קר םה ;םהלש םיחראמל הרזח רבד םוש םינתונ אל היקוק רופיצ
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םישמתשמ ונאש הדבועה ףא לע ?הזל הרושק היגולונכט ביבס םישח ונאש חתמה
ינב ,וניתולוכי תא הביחרמו ונתוא תתרשמ איהש םושמ ,אנד תמדקמ היגולונכטב
יעצמאל וכפהי ,היגולונכטה תא ותרשיש הלא ויהי םה ףוסבש הנכסב םיאצמנ םדא
םוחתב המגוד תוארל רשפא .היגולונכטה לש םיחראמל וכפהי ,הרטמל םוקמב
תורבח רשאכ םלוא ,םייח תליצמ היגולונכט קפס אלל ןה תופורת .יטבצמרפה
םישנא עונכש תועצמאב ןהלש הלידגה ינותנ תא םסקמל תוסנמ תויטבצמרפ
תא םיכירצו הלחמב םילוח אוה וא איהש ,הדימ לכב ,יטסיטטסה עצוממהמ םיטוסש
אמש וא תושונאה תא תותרשמ תמאב ןה םאה לואשל ונילע ,המיאתמה הפורתה
.הלש תוינמה ילעבו היישעתה יכרצ תא תוקפסמ קר ןה
תויגולונכטו ונלש תוישונאה לע תולקמש תויגולונכט ןיב לובגה רבוע קוידב הפיא
דיחפמה רבדה ?ונלש ישונאה לאיצנטופה תא ונתיאמ תודדושו ונתוא תומסוחש
רוציש ןימה-רבא רשאמ רתוי אלל יכפהת ,תושונא ,תאש אוה ,רבד לש ופוסב ,רתויב
תוללכומה םייח תורוצ אוצמל ןתינ .טשפתהלו תוברתהל ידכ ךירצ רתוי לודג יגולונכט
הרולפה לע ובשחת ,לשמל ,עבטב םירחא תומוקמב רתוי תולודג םייח תורוצ ךותב
רתוי אל היהנ בורקב םאה .ונפוג ךותב תונוש תוישומיש תומישמ תעצבמש םייעמב
היהת אל תושונאה ,איהה הדוקנבו ?תיגולונכט המהב לש הנטבב םיקדיח רשאמ
הדצל בצינ ינאו ,םדא ןב ינאש םושמ יוצר הזש בשוח יניא .יעצמאה אלא הרטמה דוע
.תושונאה תצובק לש
.םולחה לולסמל וישכע
.ךילהת אלא םויס תדוקנ וניא ישונא תויהש הניבמו תררועתמ תאש אוהש םולחה
.ונתוא הנשמ איה רבד לש ופוסב ,ונלש הביבסה תא הנשמ קר אל היגולונכט
ונייה םא המ .רבעב םעפ יא רשאמ תישונא רתוי תויהל ךל ורשפאי ואוביש םייונישה
ונלש רתויב תובוטה תוישונאה תויוכיאה תא לידגהל ידכ היגולונכטב םישמתשמ
?וניתושלוחב ונב ךומתלו
תישונא היגולונכט .רתוי הבוט הלימ רדעיהב ,תישונא וז ןיעמ היגולונכט תונכל לכונ
ונלש תומצועל הנפית איה .הלש הלחתהה תדוקנכ םיישונאה םיכרצה תא חקית
איה .םתוהקהל םוקמב ונישוח תא ביחרת איה .םירתוימל ונתוא ךופהל םוקמב
תישונא היגולונכט .תיעבט השוחת הל היהת ;ונלש םיטקניטסניאל תננווכמ היהת
ןורחא ןורחאו .התוללכב תושונאה תא ,הנושארבו שארב ,אלא ,םידיחי קר תרשת אל
.ונמצע יבגל שי ,םדאה ינב ונל רשא ,תומולחה תא םישגת איה ,ביבח
?ןיפלוד ומכ תוחשל ?חריה לע תויחל ?רופיצ ומכ ףועל ?תמלוח תא המ לע זא
םינימה ןיב ןויווש ?םיבוהא םע יתפלט רשק םייקל ?רנוס תועצמאב רשקתל
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הצור תא םאה ?ךתחפשמ םע דחי לדגיש תיב ?ישש שוח רותב היתפמא ?םיעזגהו
.חצנל תויחל ילכות ילוא ?רתוי םיכורא םייח תויחל
.ומיתסה ךתודלי ימי ךא ,תובישח רסח תיסחי ןימ תייה םעפ :תושונא ,יבישקת
.הנאווסה ץובל לעמ לא ךמצע תא תמרה ,ךלש תויתריצילו האצמהה תלוכיל תודוה
תא .םייתסה אל הזה ךילהתה .ץראה רודכ ינפ תא הנשמש ינויצולובא זרזל תכפה
.ךתעגה רחאל הצצש הריפס-ונכטה ןיבל תצצ הנממ הריפס-ויבה ןיב הילוח הווהמ
לכ לעו ותוללכב תכלה בכוכ לע אלא ךלש ךדיתע לע קר אל העיפשמ ךתוגהנתה
.הלק תוירחא הניא וז .וילע םייחש םירחאה םינימה
אל הז ךא .ךלש הרעמב ראשיהל ךילע היה ,הזל תלגוסמ תאש הרובס ךניא םא
תנבומ עבטל רוזחל הקושתה .תדלונ ובש םויהמ תיגולונכט תייה תא .ךלש ןונגסה
תונדחפ לש השעמ היהת קר אל וזכש הרזח .תירשפא-יתלב איהש הדימ התואב
תא ןיימדל םילוכי ונניא .ךתוישונא תא ךממ לולשת איה אלא ,עדונ אלה לומ לא
תורמל  -םדקתהל ךילע .היגולונכטה דיתע לע בושחל ילבמ תושונאה לש הדיתע
היגולונכטה .לודגל תעה עיגה ךא תרגבתמ הרענ תא .הפל תעגה וישכע קרש
ישונאה האצמהה רשוכ לש תירמוחה העבהה איה .תושונאה לש ימצע ןקויד איה
שמתשנ יאוב .הב תואגתהל לכונש תונמא תדובעל התוא ךופהנ ואוב .יזיפה םלועב
קר אל לעופש דיתע לא לולסמ תופמל ידכו רתוי יעבט םלוע תונבל ידכ היגולונכטב
לש ופוסבו תכלה בכוכ תבוטל ,םירחאה םינימה לכ תבוטל אלא תושונאה תבוטל
.ותוללכב םוקיה תבוטל רבד
יחה  -םכמ דחא לכ ןימזהל הצור ינא .והשמ תושעל ךממ שקבל הצור ינא ,םויסל
הטושפ תחא הלאש לואשל  -םירחא תומוקמבו ץראה רודכ ינפ לע ,דלונ םרטשו
?ילש תוישונאה תא לידגמ אוה םאה :םכייחב שחרתמש יגולונכט יוניש לכ יבגל
הבושתה ,רתוי תובורק םיתעל .אל וא ןכ ,ןבל וא רוחש היהת אל הבושתה ללכ ךרדב
םירחא םישנא לש םהיתועד לע וקלחת םיתעלו .אל -40%ו ןכ  60%ךרעב היהת
ףידענ ונלוכ םא .בוט הז לבא .המכסהל ועיגתש ינפל אשונב ןויד להנל וכרטצתו
.רדסב ייהת תאש עדוי ינא ,ונלש תוישונאה תא הלעמש היגולונכט יבקע ןפואב
םא וא ,הנש ןוילימ דועב םדאה ינב ויהי ךיא עדוי אל דחא ףא .הארינו היחנ ?ךיא
תנכתנ ?םילתש לבקנ םאה .םיישונאכ םתוא ההזא םאה ,ןכ םאו ,םדא ינב ויהי ללכב
?יתפלט ןפואב רשקתנ ?ונלש חומה לדוג תא ליפכנ ?ונלש ייא-נא-ידה תא שדחמ
הנש ןוילימ דועבש איה יתווקת ךא .תעדל לוכי אלו עדוי אל ינא ?םייפנכ חימצנ
.םדא ינב ויהי ,תמייק תושונאה דוע לכש םושמ .םייקתת ןיידע תושונאה
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הבהא ,רשוא ךל לחאמ ינא ,ילש תמלשומ אלהו העונצה תוישונאה לש הבל בלמ
.שגרמו ךורא עסמו
,בוט לכ תוכרבב ,םיפסונ םדא ינב ינוילירט ידילותש הייפיצב

טרווסנמ ןאו טרוק
.רחא םדא ןבל ותוא רבעה אנא ,הז בתכמ ארקתש רחאל :ילאודיבידניאה ארוקל .ב.נ
.האלה ותוא ץיפהלו לפכשל ,םגרתל ,קיתעהל לוכי םג התא ,דוע תושעל הצרית םא
.ונלוכ איה תושונאה

