
ת המזכירה ד הפרטי תפקי חברה אשת ב
 ושעל־ גולדמן, אברהם המיליונר יהלומן

ל״י. אלף 12כ־ תה
 מכונית לה שיש כמובן להוסיף מיותר

 של למכונית •בנוסף כסף). בצבע (קאפרי
 לרכוש, הצליחה זה, כל את כמובן. בעלה,
 כמזכירתו ממשכורתה עבודתה, שנות במשך

כפיזיותראפיסט. בעלה ומשכורת מאיר של

 אנשי נוכח להתייצב המסוגלת מפורסמת, רה
מע עושרה, מבחינת שווים בין כשווה צמרת
 למופת כמארחת תכונותיה החברתי, מדה

 ספקי של המקצועיים שירותיהם (בעזרת
מב וכאשת־שיחה חשוב) לא אבל קיטרינג,

ה של שקרנו ברור אלו, בתנאים — ריקה
שחקים. מרקיעה בוס

הח^ניוה
)45 מעמוד (המשך
 הפילגש־ תופעת פתוח. הוצאות חשבון

המצ הגבר של למעמדו כסמל המזכירה,
בישראל. גם לעובדה כיום הפכה ליח,

 דברים היו שלא כמובן אומר זה אין
 תופעה זו היתר, היום לפני גם מעולם.
מז שירותי את גברים ניצלו לפיה נפוצה,

ה ההבדל מאוזנת. בצורה גם כירותיהן
 העולם, לאוויר התופעה יצאה כיום, : גדול

ל אף אלא בגלוי, למוכרת רק לא הפכה
סטאטוס. סמל
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עתה, לראות יכול אתה השינוי ת

ב הפאר במסעדות בצהריים, יום מדי
וירו בתל־אביב בעיקר — הגדולות ערים

מוג העסקים ארוחות היו בעבר, שלים.
ה מספר רב כיום, בעיקר. לגברים בלות

מבקר אתה אם אלו. בארוחות משתתפות

 אצלנו, לו. זכאי שהאיש האשראי לשיקולי
ה — בממשלתית וגם הציבורית, בפקידות

 בעמדת יושב שהגבר כך על מצביעה פילגש
 בתור טיפשה ילדה איזו לו שיש פקיד כוח.

 בלי שאחד מובן הרבה. שווה לא מזכירה,
כמת.״ חשוב בכלל מזכירה,

ה — בישראל המזכירות אלפי כין
 איש של זו היא ביותר מפורסמת ס

 אורה שמח מאיר. מרדכי המיליונר, העסקים
 לפיזיותראפיסט נשואה ,35 בת היא בהרב.

 אורי תל־אביב, מכבי הכדורגל קבוצת של
ילדים. לשני ואם בהרב,
לפ פשוטה, כמזכירה עובדת החלה היא

במהי התבלטה לייצוא, בבנק שנה, 17 ני
ה בעל של האישית למזכירה הפכה רה,

 — אחד רק הוא שהבנק מאיר, מרדכי בנק,
יש ואם עסקיו. מבין — ביותר הגדול ולא

להר יכולות ישראל עשירי מנשות מעטות
 להן, שמתחשק פעם כל לקפוץ, לעצמן שות

 אירופית בבירה או בלונדון לסופשבוע
אחרת.

 הזוג דירת שלה. ברמת־החיים בכלל או
 של ים קטיפה. רהיטי חלומית. היא בהרב

 אורגי־ שן־פיל, פיסלוני יקרים, קריסטלים
 טבעת את החליפה לאחרונה, יקרים. נלים

 בארבעה מעוטרת בחדשה, שלה הנישואין
ה על־ידי עבורה שהוכנה יהלומים, טורי

 היא גם אורד, נתנה נזיח״א, מפעילות אחת
 הבן, מיח-׳א. למען פעילה מתרימה הפכה יד,

ההז באחת מתלוצץ נשמע שאול-וייצמן,
 קולה את בעל־פה כבר מכיר שהוא דמנויות
 ה־ לבית לצלצל הירבתר, כך כל בטלפון,

וייצמנים.
כ יחסים של השפעתם מד, מובן מאליו

 כמסמלת המזכירה של תדמיתה על אלו
 המזכירה כאשר שלה. הבום של הסטאטוס

חב־ אשת אלא מושתנת, פקידה איזו איננה

מת: הפרטית המזכירה של מו בביתה בהרב אורה ה
 מאילי אחד את ומזהה כזו, במסעדה במקרה
 אל — שם הבכירים הפקידים או העסקים
 אשתו. איננה שלידו שהצעירה לגלות תתפלא

 איננו שבלעדיה מזכירתו, זוהי שלא. ודאי
שלו. שיחת־העסקים את לנהל יבול

 המזכירה־הפי־ עם יחסיו הוגבלו בעבר,
 בה מנפנף הוא כיום, ולמיטה. למשרד לגש
 יש ערך איזה הכל, אחרי חבריו. בפני
 מתחת אותו מחביאים אם — חברתי לסמל

במס ? במיטה — דיוק ליתר או ? למיטה
 הדואגות מסויימות, מודרניות פאר עדות

 העיתים, לתמורות והערות הלקוחות לנוחיות
 לסעוד אפשר בהם פרטיים, חדרים קיימים

 הסעודה, אחרי מוחלטת. ובפרטיות בניחותה
 הבדיחה וכדומה. קצת, להינפש גם אפשר

 ממס־ יורד העסק שבל היא, הפנטסטית
הכנסה.

ל נוח זה הסדר מוצאים רבים בוסים
ה־ חוזרים הם כאשר בערב, שכן הפליא,

ו חזית לשמש המתאימה מזכירה בארץ
 בינלאומי, בקנה־מידה אמיתי, למיליונר שלט

 אורה זוהי — וכוחו למעמדו סמל להוות
בהרב.
ימי יד משמשת שהיא השנים 17ב־ שבן

 מפקידה אורה הפכה איש־עסקים, של נו
ה החברה מנשות לאחד ואלמונית קטנה

 יחידה היא זו, מבחינה בישראל. ידועות
 ללא הן, הישראלית האצולה נשות :במינה

ו תעשייה אילי של נשותיהם מהכלל, יוצא
 פקידי במיקצועם, ידועי־שם מומחים משק,

 מפורסמים, ציבור אישי בכירים, ממשלה
בצה״ל. בכירים קצינים או
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 ה־ גם מסתובבת זה, נוצץ קהל תוך ף״
מסתו סתם ולא בהרב• אורה מזכירה ^

של לקינאתן נושא משמשת אלא — בבת

הקטנה המזכירה
מפורסמת לאשת־חברה הפכה

 לא המשפחה, עם להיות פנויים הם ביתה
להסתלק. כדי תירוצים לפברק צריכים

1
* ר ך פי ד ס קי  במוסד מאוד בכיר פ

 זו — ״המזכירה־הפילגש :ידוע ציבורי ! 1
 הפכה — בחברה גם איתה להופיע שאפשר

ל ליותר מ ס  יודע העסקים, בעולם מעמד. מ
 כזו, פילגש יש שלו ללקוח אם הבנקאי

 לו, יש מכונית איזו יודע שהוא כמו בדיוק
 או לבתו ערך שהוא החתונה עלתה וכמה

נלקח הכל לבנו. עשה שהוא בר־המצווה

 כבעלת :הנוצץ החוג מבנות מעטות לא
 במיטב אורה נעזרת בלבוש, נהדר טעם

 הוא שלה הפרטי החייט בארץ. האופנאים
ידי יכולות גבה, מאחורי אוברזון. גדעון
המלא הרישול, על ללגלג ויריבותיה דותיה
 : פעם מדי מפליטה היא שבו בעיניהן, כותי
 ש־ עד הייתי איך יודעת לא פשוט ״אני

 די הוא הצחוק אבל גדעון.״ את היכרתי
להת מסוגלות אינן עצמן הצוחקות מריר.
במזכירה. חרות

ב למשל להתחרות יכולות שאינן כמו
הגדו לאחד הנחשב שלה, היהלומים אוסף

לחו״ל. נסיעותיה במספר או בארץ. לים

ו
ם א ך ה י ק פי ס  יותר הרבה גם לרכוש ה

 מכירה מאיר מוטקד, של מזכירתו מזה. 1 !
 הישראלי. במי־ומי שם כל כמעט אישית

״המזכירה כאשר זועפת הסנובית תל־אביב

כן ^ ה ו ר או  להי- יבולה אינה בהרב ש
 למזכירה בניגוד מזכירה. לסתם חשב /0

 את רק שלה לבום להציע המסוגלת הרגילה,
בלוד הארץ, ילידת — לאורה יש המיטה,

 הפכה המזכירה־הפילגש
ולכוח להצלחה סמל

 בשימלת וארייטי בנשף מופיעה בסך־הכל״
 ששווה יהלומים ואוסף הון שעלתה אוברזון

 זמן לפני בלונדון, מביקוריה (באחד דירה
 ל״י) אלף 40ב־ יהלומים ממנה נגנבו מה,

 כשהמזכירה לחלוטין, מתפוצצת היא אבל —
 הוד, מוטי של כידידתם מתגלה בסך־הכל

 וולפ־ אייזיק הבריטי המיליונר וייצמן, עזר
דומים. ושמות סון,

 הוא מכרייך לחוג נוצצים שמות צבירת
 כמו הישראלית, הסנובה של היוקרה תחביב

 יותר אף — בעולם אחרת סנובה כל כל של
 מאיר מוטקה של מזכירתו יהלומים. מצבירת
 עוד אחרות. מהרבה יותר בתחרות מצליחה
 שני באמתחתה היו כבר דרכה, בתחילת

אי כל לשעבר. ושר מפורסמים יהלומנים
 מגיעה אורה — בכותרות הנמצאת שיות
במאוחר. או במוקדם .כיום, אליה

כ וייצמן. עזר היא קלאסית וגמה ^
 באור שנה, כחצי לפני הועמד, אשר י

ה שהגיע אורה החליטה החדשות, זרקורי
 כדרכה, השמות. לאוסף אותו לצרף זמן
יוז לקחה אלא משמיים, לניסים חיכתה לא

וה הגברת את והזמינה טלפון, הרימה מה׳
ו הגברת בבית ערב לארוחת וייצמן אדון

 ראו־ של לידידתה הפכה היא בהרב. האדון
היא שראומה מאחר עזר. של אשתו מה,

מ הבכורה תכלת, עיני בעלת נמוכה, דית
 כיש־ של מגוון מיכלול — בנות שתי בין

 רק הם והפיקחית המושכת שההופעה רונות,
 חדרים (שני הענקי ממשרדה מהם. חלק

 מרוהטים לאולמות, יותר הדומים הדורים,
וילו קיר, אל מקיר שטיח עור, בכורסאות

 הנמצאת משלה) פרטית ומזכירה כבדים, נות
 רמה ביד שולטת היא שלום, מגדל במרומי

 יותר הרבה שלה לבוס משמשת בממלכתה,
 לנאמנותה ימינו. יד בפירוש היא ממזכירה.

 לא הם בינינו ״היחסים :גבול אין אליו
 ״הוא היא. אומרת למעביד,״ עובד בין כמו
 שאני בכל, עלי לסמוך יכול שהוא יודע

 דבר אין אצלי בעייה. כל לשמוע מוכנה
 עובדת אני כשצריך, עבודה. שעות כמו כזה

 צריך כשהבוס תמיד הלילה. לתוך עמוק
 אלי יצלצל הוא אם נמצאת. אני — אותי

בש עבודה לו שיש ויגיד הלילה באמצע
 הוא זה. את מבין בעלי אבוא. אני — בילי

 התחייבויות, עם עובדת אשה שאני מקבל
הרבה.״ לי ועוזר

 מוגבל הבלתי באמונו זוכה היא בתמורה,
 עשרות לחו״ל איתו בנסיעות הבוס, של

 הפרטיות לנסיעותיה נוסף — בשנה פעמים
 שונות והטבות ולמשכורת — בעלה ועם

 לרמת- ,השנים במשך להגיע, לה שאיפשרו
 בקריירה היחיד הצל קנאה. מעוררת מחייה

לה המסרבות הרעות, הלשונות הן שלה
מעולם גלשו לא הבום עם שיחסיה אמין


