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מקווי קורס
נשים מלמד

+ 35 בנות
לצאת ־ איו

 ויתורים מלאים היי יי ^
י /  20 ובמשך והתפשרויות י. /
 בקן טיפלתי בבית, ישבתי שנה

 להתנהג למדתי היום המישפחתי.
תפ לשחק ולא מרגישה שאני כמו

 מבוגרות אחת מספרת קידים.״
 הפרוייקט במיסגרת הנערך קורס,

האשד,. לקידום
 ,1979 בשנת התחיל זה פרוייקט

 מישרד־העבודה־והרווהה בשיתוף
 ואגף- שירותים לקידום האגף —

למ כדי ומעמד־האשה, תעסוקה
 עקרות- של למצוקתן פיתרון צוא

 לנשים לעזור נועד הפרוייקט בית.
 בתקופות האוכלוסיה, שיכבות מכל
 את •לפרוץ שמבקשות שונות, גיל

הקשו תפקידים של הסגור המעגל
עצ ולבטא ובמישפחה, בבית רים
 בעבודה, — נוספים בתחומים מן

בקהילה. ובפעילות בלימודים
לע היא הקורס ממטרות אחת

 הנורמה על להתגבר לנשים זור
ב תפקידים הקובעת החברתית,

ה בי־ אדם. של מינו לפי חברה
 תרגילים המנחות עורכות שאר,

 הנשים מספרות שבהם בתקשורת
 לעיתים ושאיפותיהן, לבטיהן על

 גם הן בחייהן. הראשונה בפעם
 ומו־ דיאלוגים בתרגילי משתתפות

הנ את ללמד שמטרתם נולוגים,
 להגיב או לזולתן, להקשיב שים

סביבן. והמתרחש הנאסר על

איזון

 שתי מנהלות הפרוייקט ת 1
■  נרדי, דבקה האחת, נשים. י

 מבוגרים, בחינוך שני תואר בעלת
 שמיקצועה וסרצוג, הדסה והשניה

עבודה־סוציאלית. הוא
ומ נאה אשה היא נרדי רבקה
 40 בת נוף־ים, תושבת טופחת,

 טוענת היא ילדים. לשלושה ואם
 מודל מהוות הדסה וגם היא שגם

ה את העוברות לנשים הזדהות
 נסיון משתפות שהן משום קורס,
 בצורה המסר את ומעבירות אישי

אותנטית.
 ומאוד מרץ מלאות הנשים שתי

ב השכם מתחיל יומן פעלתניות.
ה הערב בשעות ומסתיים בוקר

בהדפסה נמצא כרגע מאוחרות.

המיטבח-אל מן

ת זבורוף עקרת־כי
!׳תפקידים לשחק שלא ,למדתי

 — אשת במשותף, שכתבו ספר,
לאנ מיועד והוא עצמה, למען גם
מיקצוע. שי

טו נרדי ורבקה וסרצוג הדסה
 כפרוייקט נוצר שהפרוייקט ענות,

ל להגיע שואפות הן וכי ניסויי,
נרחבת. אוכלוסייה
 להיות שאיפה הפרוייקט למנחות

 מיק־ לאנשי ולמידה חשיבה מרכז
ול בשיקום־שכונות. ולעסוק צוע,
האי את למצוא צריכות הן פיכך

 לבין הידע הפצת שבין העדין זון
השירותים. סיפוק

 מתקיימים הפרוייקט ״במסגרת
שבו עשרה בני כלליים, קורסים

תוק אנחנו שבהם אחד, כל עות
 ה־ של נקודות־התורפה את פות

להח הכוח את לה ונותנות אשה,
 שיחזיר הראשון׳ ,הצעד על ליט

אומ חיי־עשייה,״ של לתלם אותה
השתיים. רות

ה של השתתפותן עם בבד בד
 בשעות־ המתקיים בקורס, נשים
לבע דומה, במיסגרת קורס, הערב
ל שמטרתו נשים, אותן של ליהן

השי תהליך את לגברים הסביר
הע אין נשותיהם. על העובר נוי

 להשתתף הגברים מצד רבה נות
 נרדי, רבקה לטענת אלה. בסדנות

 האשה, מהתפתחות חושש הגבר
השי תהליך את להבין לו וקשה

אש אל להתקרב ולנסות הזה, נוי
 על להתגבר לה לעזור כדי תו,

בחייה. הלבטים תקופת
 מסוג שבקורס העובדה, למרות

השכ בעלות נשים מתקבצות זה
 ובשנות 20ה־ בשנות שונה, לה
 מיש־ הרגשת נוצרת לחייהן, 40ה־

 של המשותפת בעייתן פחתיות.
המשו מטרתן גם כמו אלה, נשים
ביני ההבדלים על מאפילה תפת,

הנ שמגלות הפתיחות אולם הן.

 בקורס השניה כלפי האחת שים
 למיס־ מחוץ ביטוי לידי באה לא

זו. גרת
 נשואה אשה ),46( זבורוף רחל

 היחידה היא ילדים, לשלושה ואם
 סיפורה. את לגולל שהסכימה

רחל: מספרת
 לאשה לתוכנית־הרדיו הקשבתי

 מספרת נרדי רבקה את ושמעתי
מדב כאילו הרגשתי הקורס. על

ברו היו הדברים לליבי• ישר רים
 רק נועדו וכאילו ופשוטים רים

 יצרתי התוכנית לאחר בשבילי.
 לאחר ורק מנחות־הקורס, עם קשר
 עימן. לפגישה הגעתי שנה חצי

 קורסים עברתי זה קורס לפני
 חיי את בתוכן למלא כדי רבים,

הת לא וילדי בעלי חסרי־העניין.
 ולהשתתפותי הקורס לעצם נגדו

 היה לא בעלי זאת עם יחד אך בו,
 בטענה בנושא, פעולה לשתף מוכן

ל להשתטות. מעוניין אינו שהוא
 הנשים של משותפת אחת פגישה

 הוא אולם בעלי, גם הגיע ובעליהן
 הגיע אלא בנושא, עניין גילה לא

עלי. וליגלג סקרנות מתוך
משי עצומות ציפיות לי היו לא

 עם יחד אולם במישפחה, כללי נוי
 יכולה שאני הרגשה לי היתה זאת

הרים. לעקור
 הקורס של הראשונים בימים

מו הייתי לא קשה. מאוד לי היה
שהבנ לאחר אולם להיפתח. כנה
ה פועל שעליו העיקרון את תי

 בי, הוא שהאשם הבנתי קורס,
הפתי חוסר על להתגבר וניסיתי

שבי. חות
ער לא קהת־חושים, הייתי אז
 עשיתי אותי. לסובב מספיק נית

 התקהו, וחושי אז ורגיל קבוע דבר
שהת הרגשתי הקורס לאחר אך

יותר. רגועה הפכתי עוררתי,

//לא
!״ לוותר

 ולכן תעודת־בגרות לי ין
להת יכולה שאיני הרגשתי

וב בוגרות־תיכון נשים עם מודד
 נרתעתי גם ולכן מיקצוע, עלות

בשלב עבודה. אחר חיפוש מעצם

 למד לקורס נרשמתי יותר מאוחר
 מצאת ובמקביל וכתבנות כירות
 עורכי במישרד כמזכירה עבודה

דין•
 ליצי התנגדו לא משפחתי בני

 עובדו שאני משום לעבודה, אתי
 בני־הביו כשכל בשעות־הבוקר,

 ל אותי שעודדה האחת עסוקים.
 שהי! אימי, היתה הדרך כל אורך

 כזו היתה תמיד טובה, הכי האמא
 חשי שום לי אין זאת עם ויחד

 עוזרו היא היום עד כמוה• להיות
 כד הכל לעשות ומוכנה בבית, לי

לעבוד. שאמשיך
 מיקצוז ילמדו שילדי רוצה אני

 לדעתי באחרים. תלויים יהיו ולא
 כוז ביטחון, לו יש שעובד אדם

 עלי מסתכלת החברה וגם ועוצמה
 לח היא העיקרית מטרתי אחרת.

 לחו״ל לנסיעה כסף מספיק סוך
ומטרותיו. אחד כל אך

 שעבר הנשים ועם המנחות עם
 בקשו נשארתי הקורם את איתי

 אחו נפגשות אנחנו 'ואמיץ. חם
 אח של בביתה פעם כל לחודש,

 פרטיו סדנה מעין ועורכות רת,
לבעיותינו.

 בקור; שלמדתי העיקרי הדבר
 ל! אוהבת, שאני מה לעשות הוא

הפר הקטנות ההנאות על לוותר
 ובעל בלט אוהבת אני שלי. טיות

 לוותר• סיבה זו האם מה, אז לא,
 אנ היום זאת, עשיתי רבות שנים

 ש׳ התרגל ובעלי שטעיתי, יודעת
או שמעניינים דברים עושה אני
 וב לו נוגע לא שזה זמן וכל תי,

התנגדות. שום לו אין אישית
 חיזוקיב הרבה לי נתן הקורס
 להמשץ חייבת אני אך חיוביים

 מחו׳ גם דברים עם להתמודד
 הקורס. למיסגרת

זכורו־!? רחל דיברי כאן עד
להו היא מנחות־הקורס מטרת

ש למצב, בו המשתתפות את ביל
 התרגיליב את תיישמנה הן בו

ה בחייהן במהלכו מקנות שהן
 מתעלמור אינן הן אך פרטיים.

 הטיבעיה הסביבה של מהשפעתן
 יכולתן על אשה כל של וכישרונה

 הבעיוח עם להתמודד הנשים של
 7ש המצומצמת למיסגרת מחוץ

הקורס.

השבדו! אהבת ״
תיחס;צ״אד

 רבה לא האסיר
 אהבתו בגלל — להשתחרר

הסוציאלית לעובדת
מהפלא, לעיתים בורחים אסירים

 מועד לפני יום לא מעולם אבל
ועדת־השיחרורים. של התכנסותה

 עשה ,24 רייפלר, שרחמים אלא
 מאסר חודשי 43ל- !נידון הוא זאת. י

 אותם וריצה שונות, פריצות בעוון
ש לפני יום אך תומם. עד כמעט

 בהורדת לדיון הוועדה התכנסה
מ רחמים נמלט מעונשו, ישליש
הכלא.
מכו גנב ממעשיהו, בריחתו עם

 בנהיגתו משהו ליפו. ונסע נית
ב שעברו לשוטרים חשוד נראה
 אחרי במירדף החלו והם מקום,

 ניידת־ כאשר הבורחת. ■המכונית
ה־ שיל דרכה את חסמה מישטרה

2293 הזה העולם

ונת מהכביש זו סטתה מכונית,
 מתוך חשמל. בעמוד חזיתית קלה

 ללא רחמים חולץ הרכב שברי
פגע.

 ל- יזם באותו עוד הוחזר הוא
 ליהנות הספיק ולא בית־הכלא,

הברי על אחד. חופש מיום אפילו
 נזק, זגרימת המכונית גניבת חה,

ש מאסר, לשנתיים רחמים נידון
 עונשו על להתווסף היו אמורות
הקודם.
 עבר כאשר קשובה. אוזן

התס על מקרין דרור ׳עורך־הדין
 על-ידי רחמים עבור שהוגש קיר

 פרנץ הד״ר הכלא, של הפסיכולוג
 להבין הראשונה בפעם החל סילפן,

 בעת כי סיפר, הדו״ח רחמים. את
 היה מהכלא האסיר של בריחתו

 לעובדת מייזחדים בקשרים קשור
להש רצה לא הוא הסוציאלית.

ל רצה שלא כיוון מהכלא תחרר
שימ לא בריחתו ממנה. התנתק

 יי דרך אלא לחופש, יציאה לו שה
ארוך. לזמן לכלא לחזור
הסניגור הביא הזה ההסבר את

 כאשר העליון, ביודהמישפט בפני
 העונש. חומדת על בפניו עירער
ש חדשה, פיסקה נוספה בדו״ת
 של מצבו הוטב בינתיים כי אמרה,
 וכי לשיחרור, בשל והוא רחמים

הסוציא לעובדת יותר קשור אינו
לית.

או מצאה האוריגינלית ההנמקה
 בית־המיש־ שופטי אצל קשובה זן

 החליטו אלה בימים העליון. פט
 שהוטל המאסר עונש את להקטין

 לשאת עליו שיהיה כך הנאשם, על
 עד במאסר ישב ישבה בתקופה רק

העירעור. מועד
 שוחרר העירעור תום עם מיד
 לאביו ונסע מבית־הסוהר, רחמים

בגרמניה. החי

גו<3ונ הציץ
 הציץ הוא :טענה היא

מען: הוא לאמבטיה,
בזיהוי טעות

ביקורת היתה גרשון למרקו

ה אולם של התפאורה על קשה
 בתל־אביב. בבית־המישפט מעצרים

התיאט על־ידי מתבקש היה אילו
 ליצור כתפאורן עובד הוא בו רון

 זאת עושה בוודאי היה תפאורה,
רג שבאותם אלא כישרון. ביתר

 הוא ומוטרד. מדי עסוק היה עים
 המישט־ נציג על־ידי למעצר הובא

 של לאמבטיה הציץ כי בחשד רה,
 ז׳בזטינסקי ברחוב אידיסס, ג׳וליה

בתל־אביב.
 במישט־ התלוננה הצעירה האשד.

 חדר- לתוך מציץ מישהי בי רה,
מתרח היא כאשר ישלה האמבטיה

 המישט- עצרה התיאור ולפי צת,
בסביבה. שהיה גרשון, את רה

 המתרה־ תל־אכיב כנות
 מרקו הובא שעות 48 אחרי צות.

מעצ הארכת לשם לבית־המיישפט,
 !תינתן כי ביקשה המישטרה רו.
ל זיהוי מיסדר לערוך שהות לה

ב להחזיקו ביקשה אז ועד חשוד,
 לידסקי צבי הסניגור אבל מעצר.

 כמה'טענות. העלה הוא הסכים. לא
הציץ ״אפילו אמר, ״ראשית,״ .

 לבת־ המלך דויד כמו החשוד
 משום בכך אין הרוחצת, שבע

 כיוון ■הישראלי. החוק לפי עבירה
מתבצ גבול השגת של שהעבירה

פי היא ההשגה כאשר רק עת
מסת שאדם מספיק זה ואין סית,

עבי להוות כדי אסור למקום כל
 נוטל אדם היה אפילו כזו. רה

 בנות לבל דרכה ומציץ מיישיקפת
 לא עדיין המתרחצות, תל־אביב

 השגת עבירת משום בכך היה
גבול.״
 המיש־ לבית והסביר הוסיף הוא

 תוך זמן די היה למישטרה כי פט,
 התפאורן היה שבהן השעות 48

 מיסדר־ את לעשות כדי עצור,
 הסביר, גם הוא המבוקש. הזיהוי

 מיסדר לעשות צורך יש אפילו כי
 של במעצרו צורך כל אין כזה,

להת יבול ■והוא כך לשם החשוד
החופשי. מרצונו למיסדר ייצב

טע את קיבל גלין יורם השופט
בער שוחרר גרשון. הסניגור. נות
הפקי אותם שקל, 2500 של בות
החוקית. אשתו עבורו דה
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