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המערכת: חברי
 נלילי. לילי נלור, שייע בת־יער, נורית
 אבו־חנזדי, יוסף ירד, רותי הורוביץ, רויד

 צבר, שמעון פרי, אבנר סטו, אביבה
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 כארצות־ המפורסמת מהאוניברסיטה הנ״ל שבמכתב לך דע
 שהמציא לשערות החומר את מבקשים הם ״הרווארד״ הכרית

 המכון כעל רובין, אלכם הביאוקופמטיקאי, בעבודתו ומשתמש
 •22128 טל. ,2 פינסקר רה׳ תל־אכיב, רוכינם־קוסמטיקום,

.1 מם׳ הרצל חיפה,
אליו. לפנות כדאי לך גם

-----------------
 עליו כתבו מה לדעת רוצה אדם כל

 הזה. העולם הוא העתון אם ביהוד בעתון,
 עברו כתבותינו נושאי מבין מעטים אולם
 העתון של גליון להשיג כדי רב כה־ מרחק

 איז׳בואימושין של המלך מלכותו, הוד כמו
בניגריה.
 שרה של הנחמד סיפורה את תזכור בוודאי
 באותה ישראלי עובד של אשתו לונדנר,

 (העולם בג׳ונגל המלך אצל ביקורה על ארץ,
 על שרה לי כתבה השבוע ).1168 הזה

הבאים: המאורעות
 בני, יצחק עם בערב, הביתה ״חזרתי

 מכונית ראיתי ישראלית. בשכונה מביקור
 נדחקו מסביב הבית. לפני עומדת מפוארת

 או זה מה ידעתי לא אפריקאים. המון
משהו. קרה אם

למהר, השכנים לי אמרו ׳,כשהתקרבתי
 ונחפזתי ־,ביתה רצתי לביקור. בא המלך כי

 לא רואה? אני מי את במדרגות. לעלות
 (המלך) האובה את מאשר יותר ולא פחות

וממ בכורסה אצלי יושב ובעצמו, בכבודו
לבואי. תין

 ידע ולא ומבולבל, רועד עמד שלי ״הבוי
 נושא- בלוזית בא המלך כי להיכנס, איך

 לנושא־ רק אך שומרים. ועוד נהגו כליו,
 אל נו, אלי. לעלות רשות היתד. הכלים

 בני כל את הקיפה שימחה איזו תשאלו
השכונה! תושבי כל ואת הבית

 לי והושיט קם אותי, ראה ״כשהמלך
 במיוחד שבא סיפר הוא טוב. כידיד ידיים
 שמע ושנית אותי, לראות כדי ראשית אלי•

 בה. מצולם שהוא הזה, בהעולם הכתבה על
 התנ״ך ספר את וכן העתון, את רצה הוא

 שלא זה על תירוץ חיפשתי לו. שהבטחתי
 שולחים שאם ואמרתי התנ״ך, את לו הבאתי

 אמר הוא מתקלקל. הוא לים מעבר תנ״ך
 אותם שישימו כדי עץ־קוקום, עלי לי שישלח

 יבוא הוא בסדר. יהיה ואז התנ״ך, בתוך
אותו. לקבל פעם עוד

 כמרקחה. כאן היתד, הישראלית ״השכונה
 המלך את הזמנתי זה. על דיברו כולם

 הוא חאלס. מאבסוט היה והוא לארוחת־ערב,
ה צלילי לפי עמו, ורקד יצחק׳לה את תפם

בטל בדיוק שהיתר. האפריקאית תזמורת
 הדלת מאחורי עמד שלי המשרת ביזיה.
 לו כשקראתי מפחד. רועד כולו והציץ׳
תינוק.״ כמו פסע משהו, להגיש

 על מעידה עקרת־בית, כיום שהיא שרה,
 הייתי ויפה, צעירה ״הייתי שכאשר עצמה

 רכבה טניס, שיחקה היא נורא.״ שוויצרית
 בנות. של פלוגת־חתירה אירגנה סוסים, על

 והשתתפתי במלחמה, גיבורה נורא ״הייתי
 את מספרת כשאני אבל ממש, בפעולות־קרב

 רק שאמא חושב הוא לבני, היום זה
אותו.״ מצ׳אזבטת

 אחרי מצה״ל, אותה ששיחרר הוא הבן
 הכירה אותו הקצינים, לאחד שם שנישאה

בצבא.
 ישראל, את שרה עתה מייצגת בניגריה

 לעתים השחורה• ביבשת ישראלי כל כמו
 ובסורים, בלבנונים נתקלת היא קרובות

 התעמולה ארץ. באותה במיסחר השולטים
בסרטונים הטלביזיה את המציפה הערבית,

רונדנר כתבת
 לבצע וניסה העבודה, שלאחר בשעות לעבוד

מגונה. מעשה בה
 בעבודתן הכפופות העובדות, 31 טענו
פקיד: לאותו

 לתפקידו מסור נאמן, אחראי, עובד ״הוא
 רבב וללא ישר כאדם העובדים על ומקובל
כאחד!״ ולנשים לגברים ביחסיו

 מישלחת שלחו למערכת, הוזמנו הנשים
 לא לדבריהן, הפרשה. רקע את שהסבירה

 המנהל, על־ידי אי־פעם מהן אשד, הותקפה
ה מן יותר הרבה יפות מהן שאחדות אף

 בעלת העמידה, בגיל אשד, שהיא מתלוננת,
 טענו ביותר. מושכת לא חיצונית הופעה
 כזה, היה המנהל אילו בצדק־מה: הנשים,

 וצעירה יפה בפקידה בוחר לבטח היה
יותר• הרבה

 לא בעתונות לראשונה הענין ״כשהתפרסם
 הגיעו המדובר. במי לעצמנו לתאר יכולנו

ה כל את שחייבנו כך לידי עד הדברים
 הזהות, תעודות את להביא במשרד נשים

ה של הגיל עם השוואה לפי שנוכל כדי
 היא מי לדעת בעתונים, שהופיע מתלוננת

ה יתר המחפיר'מכל החשד את ולהסיר
עובדות.״
 שמי ״חשבנו הנשים: חבורת הוסיפה

 מעשה לעשות עלולה מהפקידות שהיא
 לעצמנו תארנו לא אך נקמה. מתוך כזה

ה אחד אד. דווקא לעצמה תבחר שהיא
במשרד.״ ביותר השקטים מנהלים
 טענו החקירה? נפתחה כן, אם כיצד,
 קצר, זמן במקום עובדת המתלוננת הנשים:

לפיטו צפויה היתר, בעבודתה, הצטיינה לא
 בעלה הופיע ר,מיקרה לפני שבועיים רין.

 ברצון האשימו המנהל, עם רב במשרד,
פלילי. במשפט עליו איים לאשתו, להתנכל

הזה״ ״העולם כמערכת המים מיפעל עובדות
 מתחילה אל־נאצר, עבד גמאל הישגי על

 ישראל אין המזל לרוע שורשים. להכות
 מפני אולי — משלה בסרטי־טלביזיה עונה

הנח לניגריה בניגוד המתקדמת, שבישראל
טלביזיה. עדיין אין ולמצריים, שלת

★ ★ ★
 בלתי־רגיל. מיסמך למערכת הגיע השבוע

 של ידיהן בחתימת למערכת מיכתב זה היד,
 של מיפעל־המיים עובדות כולן נשים, 31

 וכלה רוינה בסוניר, החל תל־אביב, עירית
לוי. ברות

ב המיכתב  הזה העולם של כתבה על הגי
ת, להזכיר מבלי שמסרה, ),1195(  דו״ח שמו

שטרה חקירת על  עובדת לתלונת ביחס המ
 בכיר פקיד נגד מחלקה, אותה של אחת

ה הפקידה, לדברי בעיריה. מינ המנהל הז

 שקרה, אחרי חודש הוגשה האשד, תלונת
עליו. מתלוננת שהיא ד,מיקרה לדבריה,

 האשה. של תלונתה את פרסמה המשטרה
ש משלהן, בחקירה מיד פתחו העובדות

 בעלה כי לדבריהן, ראשה, הודתה בסופה
המנהל. נגד להתלונן אותה שהכריח הוא

 על בצוזתא. הפקידות כל עובדות בינתיים
מדב אינן הפקידות חרם, הוטל המתלוננת

ה חקירת ממנה. מתעלמות עימה, רות
 ייסגר ק הת כי נראה אך נמשכת, משטרה

 כה לתמיכה שזכה המנהל, הקרובים• בימים
 31 מצד נמרצת
 עובדות הנשים,
מנ יצא משרדו,

 לא מהמערכה. צח
ל זוכה אחד כל

מושלם. כה אליבי

1198 הזה העולס


