
תעלומת
חשסחות
הניניפיויוע

 היא פרייליך, יחנה ׳עורכת־חדין
לעז לבוא במדים הגבר את שהזעיקה

 הזה, העולם כתב לביתה היגיע כאשר רתה׳
מיסתורית. פרשה של פרטיה את לברר

עניין
פרטי

 שבועיים במקום, הכתב ביקר אשר ^
 לאחר זה היה לבית, והגיע קודם־לכן,

שכונת־היחווי־ ברחבי נירחבים ׳חיפושים

 מיספר הצהובה, האופל כונית **
 מח־ בחריקת־בלמים נעצרה ,325־645

ב 3 ׳מייספר החווילה בחזית רישיודואוזניים
גבר זינקו מתוכה בסביון. סמדר רחוב

 לבוש ,40־45 כבן ובריא־גוף, גבה־קומה
בגדי־טניס לבושה וצעירה צה״ל, במדי

לבנים.
 ליבית. הכניסה אל רצים החלו השניים

ה בפתחה אליה, שהגיעו קודם עוד או
הצביעה מאחריה שהופיעה זהאשה דלת,

ה במורד שחנתה מכונית לעבר בידה
משם• מטר כמאה של במרחק רחוב,

במהי כיוון שינה צה״ל במדי הגבר
 בהגיעו האחרית. המכונית אל ורץ רות,
 עלה וקצף מפעם, אדומים פניו חיו אליה

שפתיו. על
 הנהג, חלון ■לתוך ראשו את תחב הוא

 וצעק הזה, העולם כתב ההגה ליד ישב שם
:בחירוק־ישיניים אליו
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עו ,25 כבת פיליפינית משרתתפוייליו בבית הנערה
 הד״ר בבית כשנתיים מזה בדת

 רוצה אתת ״האס בסביון. ,3 סמדר ברחוב פרייליך, חנה עו״ד ואשתו, פרייליך טוביה
הזה. העולם כתב את שאלה בביתך?״ לעבוד פיליפינית בחורה לקבל אפשר איך לדעת

 לשנתיים. קרוב כבר פה נמצאת אני ״כן,
 קרו־ כולן בנות, ארבע עוד יש בסביון

שלי. בות־מישפחה
 להשיג איך במיקרה, מתעניין, ״אתה

 שאלה אצלך?״ שתעבוד פיליפינית בחורה
אמרה: בחיוב, משהשיב הכתב. את

 ממישרדים אישורים לקבל צריך ״אתה
 דוקטור עם שתדבר מוטב אבל ממשלתיים,

יותר.״ להגיד יכולה לא אני פרייליך,
 מישפחת שיל בחווילה נוסף □ביקור

 בבעלת־ הזה העולם כתב פגש פרייליך
ובעצמה. בכבודה הבית

 ביקשר דיבר שום להגיד מוכנה לא ״׳איי
הכ אצלנו,״ שעובדת הפיליפינית לבחורה

נמ שהיא לדעת רק לך ״מותר ריזה,
 אגיד לא !הכל זה שנתיים. אצלנו צאת

 איך לך אגיד לא לה! קוראים איך לך
!אותה השגתי
״ ׳שאגלה פתאום ״מה ך?  התרתחה. ל

 מעניין זה מי את שלי! פרטי עניין ״זה
 הפיליפיניות על לדעת רוצה אתה מה

 זה על לדבר מוכנה לא ׳אני !לא ? שלי
פן!״ בשום או

 פריי־ חניה הוסיפה אצלי,״ גרה ״הייא
לו ״היא מחשבה. של רגע כעבור ליד

אצלנו.״ עברית מדת
 לרגע, הכתב סליחת את ביקשה היא
 והו־ טילסנה ומשם הבית לתוך נכנסה
 בא הזה העולם כתב כי למישהו, ידיעה

שלה. לפיליפיינית בקשר לחקור
 איש־המילואים, של הזועמת התנפלותו

זו. משיחת־טלפון היושירה התוצאה היתד,

 קרובות־
המישפחה

ש השנייה הפיליפינית משרתת ך*
 של מביתם עובדת הזה העולם גילה 1 ן

 האתרוג ברחוב שפירא, וישעיהו שרה
סביון• ,3

 בעלת כילדונת, הנראית צעירה, נעריה
הי היודעת נעימה, והופעה חמודים פנים

לשונה. על לשמור טב

כמוס בסוד הנשמרת פרשה מגלה
אל גבירים לבתי !רוח משרתות של ״בוא שר בי

״העצמות את לכם ארסק ״אני ! 
 אגרופים הרים מיעט, התרחק אחר־כך

 שפוכה: בחימה שוב, וצעק באיום, קמוצים
 לכם וארסק איש ארבעים אביא ״אני

העצמות!״ את
במהי קדימה מכוניתו את הזניק הכתב

מכו אל במרוצה חזר במדים הגבר רות.
 קצר מירדף התפתח וכך והתניעה, ניתו

 שכונת־המיל- של עטורי־היירק ׳ברחובות
סביון. יונרים

ה המכונית הפסיקה קצר זמן כעבור
והיפנה שב ונהגה המירדף, את הובהצ
^ 30

 שברחוב 3 מיסיפר החווילה לעבר אותה
סמדר.

 האופל כי נתגלה יותר מאוחרת בבדיקה
 לחברת שייכת ,325־645 מיספר הצהובה,

 דויד ברחוב הבונה המלך, דויד מיגדלי
בתל־אביב. 45 המלך
בתוק לנהוג לאיש־המילואים גרם מה
שכזו? שלויחת־ריסן פנות
 עו־ לספק אולי יוכלו לכך התשובה את

 הד״ר ובעלה פרייליך חנה רכת־הדין
חווי באותה המתגוררים פרייליך, טוביה

בסביון. סמדר ברחוב 3 מיספר לה,

 הפיליפינים. איי בנות משרתות אחר לות,
 שנמסר המידע לפי הובאו, אלו נערות
 כ־ לשמיש במטרה בתיירות, מארצן לידו,

ב מישפחות של בבתיהן ״עוזרות־בית״
סביון.
 ב־ 12 בשעה בפניו, פתחה הדלת את

 היא עצמה. הפיליפינית הנערה ציהריים,
 בשמה. להזדהות וסירבה -25 כבת נראתה
הבי מטרת מהי לדעת ביקשה הנערה

 כעת נמציא שיבעל־הבית והסבירה קור,
במיגרש־הטניס.

:השיבה הכתב, של שאלתו על

 לעשות עליו מה הכתב, של לשאלתו
 לעבודה פיליפינית בחורה להשיג כדי

 השיבה: במשק־בית,
 האישורים את לקבל רק צריך ״!אתה

 ישראל.״ משילטונות המתאימים
 ויואל טרודי של המפוארת בחווילה

מת בסביון, 14 הברוש ברחוב נויימן,
 קדובת־מי׳שפחה שלישית, משרתת גוררת

הראשונות. השתיים של
 מצא למקום, הזה העולם כתב כשהגיע

 במרתף מגהצת הפיליפינית הנערה יאת
הבית.


