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:  הספר בית הרצליה, גימנסיה היתה שנה 20 לפני מעלה
 הרצל, רחוב של הכותרת גולת תל־אביב, של המקובל ■ניכון

 האדיבה ברשותו (הצילום העיר. של הראשי העסקים *כז
ת״א). ההסטורי המוזיאון ;

: ה ט  מקום לפנות היה הגימנסיה על קדימה. נע הזמן מ
מאיר. שלום מגדל הראשון, הישראלי השחקים ורד
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)7 מעמוד (המשך
 מחא־כילאו הסוערים. הגיזעיים הגלים על

 הצהיר: בוואשינגטון הפדראלי שבאיזור
 לבירור עד בערבות, שישחררוני ״אבקש
 מכל אתבע — אותי ישחררו אם עירעורי.

הלבן. האיש נגד אלימות להפעיל לא אנשינו
 — בערבות לשחררני יסרבו אם גם ״אולם

שקט.״ ואתבע צורר. באותה בדיוק אנהג

שוודיה
הגלגלים נערות

 נתקבל הפולקסווגן ממכונית שיצא הלקוח
 אותו ליוותה חיננית דיילת בכבוד־מלכים.
 מעילו, את לפשוט לו עזרה לחדר־המתנה,

מפתחות־המכונית. את ממנו ולקחה
 הזר היה יכול ענק לחלון־זכוכית מבעד

 מכוניתו, את מתניעה הדיילת כיצד לראות
הביקורת. למחלקת אותה מסיעה
 במקום כי פניו על החיוך קפא כאן

 חבורת- הפולקסווגן על התנפלה מכונאים,
 שהחלו סרבלים, לבושות יפהפיות, נערות
במרץ. בה לספל

 ״לא הדיילת, שאלה אצלנו?״ חדש ״אתה
נשים?״ רק עובדות סקאניה־בילר שאצל ידעת

ר ו ס ח ם. מ ״ רי ב  נשים להעסיק הרעיון מ
 סקאניה- חברת מנהלי אצל צץ כמכונאיות,

ה נוכח שבשוודיה, מאלמו שבעיר בילר
 גם הנותן גברי בכוח־אדם החמור מחסור

אחרים. בתחומים אותותיו
 תעלול- רק לא זהו כי התברר במהרה
 רייוחי עסק גם אלא מצויין פירסומת

םהורה. מיקצועית מבחינה
 למכונאיות יש מנהלי־החברה לדברי כי
 כגון — עדינות לעבודות יותר טוב חוש
 מסודרות הן וכו׳; מאייד פירוק מנוע, כיוון
 שחשוב ומה כלים; מאבדות ואינן יותר

 ידיים על שומרות תמיד ״הן במיוחד
 כפי הריפוד.״ על גריז מורחות ולא נקיות,

בעל־העסק. שהסביר
 מכוד לגיים ״כשהתחלנו כסרכל. לידי

 של יחסי־הציבור איש השבוע נזכר איות,״
 למודעה ״נענו סיוסטאן, פר־אריק החברה

 הסכימו עדיין מהן 59 ממש. נשים מאות
 כי להן שהוברר לאחר למכונאיות להפוך

להזיע. להן וגורמת מלכלכת עבודה זוהי
 לאחר שניבחרו מועמדות 14 רק אך

 ונתקבלו מתאימים קורסים עברו ראיון,
לעבודה.

ב שמכנים כפי בסרבל, הליידי הופעת
 גם שיפרה המצוייה, המכונאית את שוודיה

שומ הגברים הלקוחות. של התנהגותם את
 בריכבם לטפל בבואם נקייה לשוז על רים
 שתויים, כשהם לשירות לבוא חדלו וגם

 לקוחות,״ מספר עם בעיות בעבר שגרם ״מה
ההנהלה. כדברי

 לשיטת לעבור החברה החליטה במהרה
 מודעות־ האחרים. בסניפיה גם נשים העסקת

 קראו השוודית, בעיתונות שהופיעו ענק,
מו נשים שהינכן ״אתן, המקומיות: לנשים

מ ברוך במכוניות, עניין בעלות דרניות,
סקאניהיבילר!״. לצוות אכן

 אין אותו אחד, קשוח ג׳וב יש אולם
 בידי להפקיד מוכנים סקאניה־בילר אנשי
גבר. זאת בכל נשאר הקופאי אשה:

אינגה מבונאית
עדינות חוש — לנשים
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