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ם א הא בי  ה
ציג ״ נ כוו ״

משם מקומיות נשים בתאילנד
שראל? כעוזות־בית מי לי

ח חקירת כר? על הרווי

ם לחקירת פני ה ד־ ר ש מי
 הטל* קו של השני ■העבר **
 אשה, של קול לי ענה פון ■<

 אד ״מיסטר משובשת: באנגלית
בבית.״ אינו שרת
 נטיתי ז עברית מדברת לא את

מתאי האשד. את אותה. לדובב
ז לנד

 אתה אם מתאילנד. אני ״כן,
 תצלצל אושרת, מיסטר את רוצה

בערב...״
להא ניסיתי רגע! אחד, רגע

 לשלוח רוצה אני השיחה, את ריך
 הכתובת מה לאושרת. מיכתב

שלכם?
ה השיבה יודעת,״ לא ״אני

תאילנדית.
 איד ביקשתי, מאמץ, תעשי אולי

ז הזה לרחוב קוראים
ב נמצא שהבית רק ידעתי

 שאינה מפגי למיסמכים, או דרכון
 באמת אנו האם מהבית... יוצאת

 ישלחו לא אז מהמישטרהז לא
לבנקוקז חזרה אותה

 בכפר- דירה — הבא המקום
 אחרת אשה נמצאת כאן סבא.

 :הטלפון במדריך מצאנו מתאילנד.
 טיל- הורביץ. ודבורה ישראל ד״ר

 גבר, של קולו השיב ״כן,״ פנתי:
 אך הורוביץ, ישראל ד״ר ״אני

 על איתך לשוחח כעת מוכן אינני
 עכשיו רק זמן. לי אין הנושא.
 ויש קצרה לחופשה מלבנון חזרתי

ב לי הממתינים פציינטים לי
בית...״
 שעות, כמה בעוד זאת, בכל אולי

 ז שלך הפציינטים עם כשתסיים
 ישראל ד״ר קבע !״״לא
הורביץ.

אי של דירתו זוהי פתודתיקווה.
ה לסוף עד שהיה אושרת, תן

בבנקוק. כור נציג שעברה שנה
 נמצא איפה יודעת לא ״אני
 את יודעת לא אני הזה... הבית

 איך שמעתי לא הרחוב... שם
הלו...״ קוראים ר נ
 יש בפינה ז למטה תרדי אולי

 גם כתוב הרחוב, שם ובו שלט
באנגלית.

ראי לא מהבית. יוצאת לא ״אני
ל יכולה לא אני השלט, את תי

מהבית...״ צאת
 האשה לפשרה: הגענו לבסוף

 השכנות לאחת ירדה התאילנדית
 לנו ולמסור לעלות ממנה וביקשה

נמ היא שבה הדירה כחובת את
 קוק הרב לרחוב הגענו כך צאת:

 מפואר, בית זהו בפתח-תיקווה. 10
 איתן של שמו כי כניראה, חדש

במד עדיין מופיע אינו אושרת
הטלפון. ריך

התאילגדית
מכפר־סבא

 האשה הרביעית. לקומה דינו
 הדלת. את פתחה ׳^התאילנדית

 אחרי בפתח, אותה שנצלם הסכימה
 ולא עיתונאים שאנו לה שהבטחנו

שוטרים.
 ם־ אותה הביא אושרת מיסטר

 אמה חודשים. שלושה לפני בנקוק,
 יקבלו הם בבנקוק. נשארו ובנה

 מבעל לה המגיע העבודה שכר את
 זה כמה יודעת אינה היא הבית.

 הוא לא, ? דרכון לה יש בדולרים.
 תמיד אושרת, מיסטר אצל נמצא
ל- זקוקה אינה היא בידיו. נמצא

בטל בבקשה תענה אולי אז,
עו תאילנדית אשה :בקיצור פון,

הגי היא מאיפה שלך, בבית בדת
אליד? עה

 אך שלי, בבית עבדה היא ״כן,
 היא מאיפה לך להגיד אוכל לא

אלי...״ באה
 שעזבה אחרי הלכה היא ולאן

ז ביתך את
!״לך להגיד אוכל לא !״לא
עבו כדמי-תיווך ששילמת נכון

ש השנתית מהמשכורת חצי רה
 איתן את מכיר אתה האם להן

ן אושרת
 כבר איתך, לדבר זמן לי ״אין
 יהיה מתי יודע אינני לך. אמרתי

 לך להגיד אוכל לא לזה. זמן לי
 התאילנדית. האשד, את לי שלח מי
יותר...״ איתד אדבר לא

 לשוחח זמן יהיה לאשתך אולי
התאילנדית? המשרתת על איתי

זמן!״ לה שיהיה חושב ״אינני
 ישראל הד״ר עם השיחה למחרת
 של לדירתו שוב טילפנתי הורוביץ

אושרת. איתן
ש האגרונום אושרת, איתן אחה

 נציג 1982 סוף ועד 1979מ־ היה
בבנקוקז כור חברת
השיב ז״ אותך מעניין זה ״מה

 10 קוק הרב מרחוב הדירה בעל
בפתח־תיקווה.

 הבאת אם לשאול מבקש אני
 חוץ לארץ, אחרות נשים מבנקוק

 אתה אצלך. הנמצאת מהתאילנדית
 מ־ הורוביץ ישראל ד״ר את מכיר

ז כפר-סבא
הס לא כור של הנציג־לשעבר

 שואל אתה ״מה כעסו: את תיר
 הרי התעניינת כבר אתה אותי?

!״אחרים במקומות
 כיצד לי גילה לא אושרת איתן

 אצל שהתעניינתי כך על לו נודע
אחרים.
 אני משהו, עלי תיכתוב ״אם

 מזהיר אני שקר, שזה אגיד
!״אותך

 להיפגש אושרת לאיתן הצעתי
לד מבקש שאני אמרתי איתי.

 וכמה מבנקוק הביא נשים כמה עת
קיבל. תיווך דמי

 ונכנסת אצלי היית כבר ״אתה
התאילנ את כשצילמת רשות ללא
שניפגש? מדוע — דית

 את שנפרסם לאושרת הצעתי
 שצולמה התאילנדית של תמונתה

 בתוך ולא לדירה, הכניסה בדלת
 שאלתי חושש, אתה ממה הבית.
אותו.

מחר. אוסלו, בקפה אותך ״אפגוש

 פסכים הייתי לא פוחד הייתי אם
אותי.״ שתפגוש
 לפגישה' הגיע לא אושרת איתן

אוסלו. בקפה איתי שקבע
ס ״לא חי  מדוו

,,לנו
ל עזר בבנקוק, ישראל רות י י בשגרי- שמישהו גרור יה ך

 ויזות או ויזה להשיג אושרת, איתן
 שהגיעה התאילנדית האשד, עבור
 טיל- בפתח־תיקווה. לדירתו עימו
 מישרד־ דובר סופר, מרק אל פנתי
 הנכונה ״הכתובת בירושלים. החוץ
 אנחנו,״ ולא מישרד-הפנים היא

 עובד להביא ״כדי סופר. השיב
 פונה כור חברת לארץ, תאילנדי

 אשרות. למחלקת למישרד־הפנים,
 מישרד־הפנים של האישור את

 והוא בבנקוק כור לנציג מעבירים
 את לקבל לשגרירות איתו ניגש

מיש- עובד לי הסביר הוויזות,״
רד־החוץ.
 מנהל טוב, יוסף לברר. הלכתי

 במישרד-הפגים, אשרות מחלקת
 דצמבר בחודש ״נכון, לי: הבהיר

לה מכור, ביקשו למשל, אשתקד,
מתאילנד. פועלים 8 לארץ ביא

 המלצר סמך על ניתן, האישור
 במישרד־ התעסוקה לישכת של

העבודה.״
 לעבודות פועלים חסרים האם

 לחפש מדוע ז בישראל שחורות
 רחו את שאלתי בתאילנד? אותם
 מד כור. קונצרן דוברת שילה,
 שמביאינ אחרי הפועלים עם קורה
 בכלל הם כמה מתאילנד? אותם
 לאיתי נתנו האם הועברו? ולאן

 פועליב בהעברת לטפל אושרת
לישראל? מבנקוק כאלה

 הפועלינ אחרי מעקב לנו ״אין
 ״המים שילה. רחל גילתה האלה,״

 מיפעי כל לנו. מדווחים לא עלים
 במיקרז פועלים לייבא מחליט
 אות לפתור ואין מחסור שקיים

בארץ.״
 כהן א׳ מר את לפגוש ביקשתי

 בכור־מוזכת כוודאדם על ממונה
 בחד האחרונה, הבקשה על שחתם

 מישרד התבקש שבה דצמבר, דש
 ל■ אשרות-כניסה להעניק הפנים
 ״אינג מתאילנד. פועלים שמונה
 שילה רחל השיבה זה,״ מי יודעת

 מנכ״י את לפגוש כשביקשתי גם
 שילה רחל לי ענתה כור,

 לספו יכול שאינו אמר ״המנכ״ל
 מתאי־ הפועלים על ממני יותר לך
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