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 בבית הקודש עבודת עובד

 )78 במים; שקע )77 אלוהים;
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 מעצר מקום )49 נקי; )47 שמא;
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 מטבע )73 נכנע; גרור, )71
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 לספרות הישראלי המלון
ופריקור קוסמטיקה ושיס

ל: גבוהה גרמה מקצועיים קורסים
מניקור • סדיקור • ואפור קוסמטיקה • נשים ספרות •
לצמיתות) שיער (הוצאת אפילציה •
ל:־ חדישים תסרוקות וסלון ליופי מנון •

באירופה השתלמויות
 פסים, צביעות, סלסול, החלקות, תספורות, תסרוקות,

 לבחינות. והבנה למסיימים תעודות . ובשעוה לצמיתות שיער הוצאת איפור, פנים, טיפול
 העבודה ממשרד הסמכה

מן שנות 30 ס מקצועית! בהדרכה והישגים נ

29388 ,226066 )4 (יודפת 190 דיזנגוף ת״א,

הגלימה על הקרב
 )4ג מעמוד (המשך
 הפיאה את לחבוש זכאית והיתה

 של המסורתית הגלימה ואת המיוחדת
 אומרת, האנגלית המסורת הבאריסטר.

 הבאריסטר אין הרם, כבודו בגלל כי
 בשולי נתפר ולכן בכסף. ידיו את מזהם

 היו לתוכו אשר מיוחד, כיס גלימתו
 הזהב מטבעות את משלשלים הלקוחות

 בכך הטירחה. שכר את שילמו שבהם
 מגלימת הבאריסטר גלימת נבדלת

 כסף לקחת היה שיכול הסוליסיטר,
בידיו.

 את לצלם ביקש הזה העולם
 ובפיאה בגלימה קראוזה הגברת

 עדיין שהיא מכיוון אך שלה, המיוחדות
 פנתה במיקצוע, היום גם עובדת
 של ועדת־האתיקה את לשאול

 לה מותר אם לישכת־עורכי־הדין
 לה התירה האתיקה ועדת הדבר.

 שבה התקופה לגבי רק להתראיין
 שלא בתנאי באנגליה, מישפטים למדה
 ולא הופיעה שבהם מישפטים על תספר
 אישית. פירסומת לעצמה תעשה
 להתיר סירבה גם עורכי־הדין לישכת

המת ביותר, הוותיקה לעורכת־הדין
 עם להצטלם ,80ה־ לשנתה קרבת

העיתון. עבור והפיאה הגלימה
 כמה עוד היו קראוזה, נועה מלבד

 היו ואשר מאנגליה שעלו עורכות־דין
 אבל היוקרה. פיאת את לחבוש זכאיות

הארץ. ילידת היתה לא מהן אחת אף
 הללו הראשונות עורכות־הדין

 בהפליה נתקלו לא מעולם כי מספרות,
 אולם מיקצוען. עקב גברי בלגלוג או
 לפיסגת הגיעה לא מהן אחת אף

 בשירות־ שירתה ולא המיקצוע
 חוזים בענייני בעיקר עסקו הן המדינה.
 בעיקר והתעניינו אזרחיות ותביעות
 האשה של ובזכויותיה אישות בענייני

 רוזה בישראל. והחוק הדת פי על
 קבלת לשם כל״כר שנלחמה גינצברג,
 מהר כנראה התאכזבה הרשיון,

בו. לעסוק והפסיקה מהמיקצוע
 הרם מוצאן אם לבדוק היום קשה

 שגרם הוא הראשונות עורכות־הדין של
 להן קורה היה ומה אליהן הטוב ליחס
יותר. צנועים מבתים באו אילו

 הגיע כבר אחריהן שבא הדור
 נציגתו יותר. הרבה גדולים להישגים

 נשיאת כיום אבנור, חנה היא זה דור של
 היא בתל״אביב. המחוזי בית־המישפט

 גם מאוד שנודע עורן־דין של בתו
 הישוב מפעילי כאחד וגם במיקצועו

 חנה רצתה לא זאת, למרות הציוני.
 כאשר מישפטים. ללמוד הצעירה

 להיות רצתה הרצליה בגימנסיה למדה
 עיתון את ערכה ואף עיתונאית,
 כי אותה, שיכנע אביה אולם הגימנסיה.

 תלמד אם גם עיתונאית להיות תוכל
 כאשר זאת. עשתה והיא מישפטים,

 בחינות את עברה הגימנסיה, את סיימה
 כידי שנדרשו הממשלתיות הבגרות

 שנערכו המישפט לשיעורי להתקבל
בירושלים. אז

 עורך־הדין אבנור, הגברת של אביה
 מרוסיה עלה ניר־רפאלקס• נחום

 הבחינות את עבר 1927ב־ .20ה־ בשנות
 מצליח מישרד ופתח זרים לעורכי־דין

 חבר גם היה הוא בתל־אביב. מאוד
הלאומי. בוועד

■  אבנור חנה סיימה כאשר ,1939 ף*
 להירשם ורצתה הגימנסיה את ■4

 סכום ממנה נדרש מישפטים, ללמוד
 זה סכום לימוד. כדמי לירות 12 של
 במשך פקיד של כמשכורתו אז היה

 לשלמו ביקשה והיא חודשיים
 לה התאפשר לא הדבר בתשלומים.

 הסכום ובידה האחרון ביום הגיעה והיא
 לה,מי אמר הכסף״ על ״חבל המלא.
 דאז, המועצה־המישפטית מזכיר שהיה

 לא ״זה סלנט, אפרים עורן־הדין
לאשה!" מיקצוע
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 היו אבנור הגברת של בכתתה
 ורק וערבים, יהודים רבים, תלמידים

 במהלך נשרו מהן שלוש נשים. ארבע
 האשה היתה אבנור וחנה הלימודים

 עריכת־דיו רשיון שקיבלה היחידה
 עימה יחד .1945 שנת של במחזור
 שר־המישפטים גם רשיונות קיבלו

 אביגדור הפרופסור צדוק, חים לשעבר,
 אוריאל התאומים האחים לבונטין,

 אמנון גורניצקי, וירוחם גורני
 נודעים. עורכי־דין ועוד רוזנשטיין

 למרגלות שצולמה המחזור, בתמונת
 בירושלים, העליון בית־המישפט

 של הרחב חיוכה את לראת אפשר
 הגלימה לבושת היחידה האשה

 בפיאה לידה, הלבן. הסרטים וצווארון
 אפרים עורו־הדין ניצב באריסטר, של

 בתוקף המחזור עם שהצטלם סלנט,
המישפטית. כמזכיר־המועצה תפקידו
 וקבלת־הרשיון, לימודיה סיום אחרי

 של במישרדו לעבוד אבנור חנה החלה
 מייד עליה והטיל זאת ניצל הוא אביה.

 יצא עצמו הוא המישרד. ניהול את
 את מצאה והיא ציבור בענייני לעסוק
 כתפיה. על משגשג מישרד עם עצמה

 שזרקו מישהו כמו מסכנה, די ״הרגשתי
 הייתי לשחות. לו ואמרו למים אותו

 בלי כולו המישרד את לנהל צריכה
 הכל אבל מספרת. היא קודם,״ ניסיון

 שלא מהלקוחות חוץ בסדר, היה
 היא הצעירה הבחורה כי האמינו

 את לראות בתוקף ודרשו עורכת־הדין,
הגבר. עורך־הרין

 נשים היו לא המנדאט בתקופת
 וכמובן המדינה, בשירות עורכות־דין

 מדינת־ישראל שופטות. היו שלא
 למישרד־המישפטים נשים הכניסה

 בין היתה אבנור חנה הקמתו. עם מייד
 את החלה איתה יחד הראשונות.

 ויקטוריה השופטת גם שם עבודתה
 העליונה והשופטת אוסטרובסקי־כהן

בן־פורת. מרים
 במישרד הנשים עסקו בתחילה
 הופיעו ולא בחקיקה המישפטים

 כאשר כתובעות. בבתי־המישפט
 אוסטרובסקי־כהן ויקטוריה ביקשה
 במישפטים ולהופיע כתובעת לעבוד

השופט כהן, חיים לה אמר פליליים,

 נתניהו עליונה שופטת
מעטות עוד השופטות

 לא נשים אצלו כי בדימוס, העליון
 נאלצה היא פלילי. במישפט תעסוקנה

 במחלקת במישרד־המישפטים לעבוד
 היתה ושם הכללי, האפוטרופוס

 זמן אבל אזרחיים. בעניינים מופיעה
 לפרקליטות הצטרפה אחר־כך קצר

 ומרים אבנור חנה עם ויחד תל־אביב
 המישרד. עבודות בכל עסקו בן־פורת

 פליליים במישפטים הופיעו כולן
 הגברים כמו בדיוק ועבדו ואזרחיים
במישרר.

 הזה מהמחזור עורכות־הדין גם
 בהפליה מעולם הרגישו לא כי טוענות

 יש אחת לכל אבל נשים. היותן על
 גברי לגלוג על משלה, פיקנטי סיפור

 של לסיפרה בהשוואה אחר. או זה
 פלשתינה־א״י, כי נראה אולנדר טרריס
 יותר הרבה מתקדמת מדינה היתה

 במיקצוע נשים של שילובן את וקיבלה
 יותר וסובלנות בהבנה הגברי המישפטי

בארצות־הברית. מאשר גדולה
 היום שלהן, את עשו השנים
 בבית־המישפט נשים שתי משרתות
 נתניהו. ושושנה בן־פורת מרים העליון,

 מחוזיות לשופטות מונו אחרות נשים
 ניכר עדיין כאן אך שלום, ושופטות

 לגברים. נשים בין הגדול ההפרש
 בהרבה גדול השופטים של מיספרם

 לעומת השופטות. הנשים של ממיספרן
 על כמעט היא המדינה פרקליטות זאת,

הנשי. המין טהרת
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