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 ?״ להריון אותן להכניס רוצה בכלל
 אחרי מייד הציבור, של רובו הגיב כך

 התנועה נשות שאירגנו הפרועה ההפגנה
גניקולד כנס בעת בישראל, הפמיניסטית
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 בחודש שהתקיים ההפלות בנושא שדן גים
השנה. יוני

ב הצטיירו הפמיניסטית התנועה נשות
 ספק אנדרוגינוס, כמעין הציבור עיני
 לבושות חסרות־חן, נשים אשה, ספק גבר

 בליוו- רם בקול מדברות גבריים, בבגדים
ב מעשנות עצבניות, תנזעות־ידיים יית

בהפג גסות במילים ומשתמשות שרשרת
 הפמיניסטית התנועה חברות מכוונת. נתיות
נעדרי־אסתטי- כיצורים רבים בעיני ניראו

 את לגלח שלא במתכוון המקפידות קד.,
 בגסות ההודפות הרגליים, או בתי־השחי

 סיגריה, להן להדליק שמנסה גבר כל
 לפתוח שמנסה גבר בפני הדלת את הטורקות

? האומנם למענן. אותה
 בירושלים רחביה בשכונת נאה בדירה
שמו של קבוצה שעבר בשבוע התכנסה

ה הפמיניסטית התנועה חברות נשים, נה
 הדיעות את להזים בניסיון . ירושלמית,

נגדן. לציבור שיש הקדומות
 נע במקום שנכחו הנשים של גילן

 בעלות אקדמאיות כולן שנים, 25—35 בין ־
 וכולן, שמאלה. הנוטות פוליטיות דיעות

 תודעה חדורות הכלל, מן יוצאת ללא
 לשינוי להביא הצורך של עמוקה פוליטית

 הצורך ושל לאשה, החברה ביחס מהותי
הנשים. של מלא שיווי־זכויות לידי להגיע
 גם היתה בקבוצה הנשים -שמונה בין

 ואם נשואה 27ה־ בת סימינוביץ׳ סאניפר
האד המנהלת היא סאני חמש. בת לילדה

ביש פנמה שגרירות -של מיניסטרטיבית
 דרום־אמרי- לסיפרות ודוקטורנטית ראל,
בירושלים. העיברית באוניברסיטה קאית

הפמיניס התנועה של התשובה גם היא
הפמי הנשים על -שחשבת מה ל״כל טית

סאני שטעית.״ לך שהסתבר עד ניסטיות

 ניסימו־ סאני היאפוי־מיניסטית לא פמיניסטית
ה המנהלת ביץ/

 הטוענת יפהפיה'מדהימה, היא סאני בישראל. פנמה שגרירות של אדמיניסטרטיבית
אחוזים. מאת בכל נכונה חיי־מישפחה הורסת הפמיניסטית שהתנועה הדיעה כי

 לבושה דקת־גיזרה, מהממת, יפהפי׳ה היא
שו בלונדי שיער רעמת ובעלת בטוב־טעם

 עדינות תנועותיה בשקט, מדברת היא פע.
נשיות. אומרת הופעתה וכל

לדב חשבה, כי לישראל עלתה 17 בגיל
 צורך ואין סוציאליסטית ארץ שזוהי ריה׳

 דעתה. את מאז שינתה אם אותה לשאול
 בתנועה מתעניינת החלה שנים כשבע לפני

מאמ את קראה האמריקאית, הפמיניסטית
 ואת הצרפתיה דה־בובואר סימון של ריה
 הפמיניסטית של סיפרה ?,01111^ 0£ 8אס

 שוחחה היא מילאת. בט האמריקאית
ילידת וינוגרון, אנה עם ריגשותיה על

 פסיכולוגית לילדים, ואם נשואה בראזיל,
 משותפת, שפה מצאו השתיים במיקצועה,

 דרום־אמריקאיות נשים ארבע עם התקשרו
 מים־ מקיימות והחלו אחרות, אקדמאיות

אינטלקטואליים. גשים
 קבוצתה בירושלים פעלה בדזמנית

 הידועה עורכת־דין צמל, לאה של
וה הקיצוניות השמאליות בדיעותיה

 פוליטיים. מפירי־תוק על בדרך־כלל מגינה
 ואם מצפן ממנהיגי לאחד הנשואה לאה,
 סאני שר קבוצתה עם התקשרה לילד,
 התנועה נולדה בעצם, ואז כשנתיים לפני
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 של בראשותה הפמיניסטית, התנועה חברות דרשוחופשית הפלה1
 הפגנה בעת משמאל), (שנייה פרידמן מרשה ח״כ

 הפגנה, אותה בתל־אביב. הילטון במלון שהתקיים גניקולוגים בכנס שקיימו פרועה
ביותר. המוצלחת כפעולתן בעיניהן היום .עד נחשבת וחברותיה, הח״כית נעצרו שבה
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 בעיות על חופשי באופן הנשים שוחחו הסמינריון במיסגרת גזר. בקיבוץ שקיימו
התנועה. חברות בקרב עצומה בהצלחה זכה הסמינריון ואורגזמה. אוננות של


