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אמ קצין של מחקרו על המבוססת
 והמתאר העתיד, לנבכי שחדר ריקאי,
 המדהימה מלחמה פלאסטית בצורה

ביותר. הנועז הדמיון את גם
 ״מדע מסוג ספרות זו איו

 מדוייק, מחקר זהו הדמיון״.
הנמ כלי־הנשק על המבוסם

 גיבוש של כשלב עתה צאים
ח אפיקים הפותח ותיכנון,

ב הצבאית למחשבה דשים
ובחלל. כאוויר ביבשה, ים,

10

)7 מעמוד (המשך
ה מהחלטותיו מאחת השבוע בסוף בו חזר

מר הצעיר אליו כשהוחזר זר, היה קודמות.
 יומיים בקשה המשטרה מחיפה. אנטוניו דכי

 רק ביקש התרגש, לא הצעיר נוטפים.
ב יישארו ותצלומו שמו פרסום שאיסור

 אולם בחיוב. שייענה בטוח היה הוא תקפם.
 חריף ובנאום המשטרתי התובע קם כאן

 השופט״״ כבוד ״אדרבא, לאיסור. התנגד
 את לפרסם להמליץ מבקש ״הייתי אמר,

 הרב הציבורי הענין בגלל ההונאה פרשת
 מלא־הפתעה מבט שלח אנטוניו בה.״ שיש

 ניסה הוא לכך. ציפה לא הוא בשוטר.
 סירב טרייוויש אולם לשופט, משהו לומר
 השם את לפרסום התיר הוא לשמוע. כבר

 ״אתם החשוד. של הצילום את לא אך
 צחק אתכם,״ סידרתי זאת בכל רואים,

כשיצא. אנטוניו
 אלה, החלטות עוררו המשפטנים בחוגי
 חמורים. פקפוקים והולך, גובר שמספרן

 הוא הפרסום כי רק לא טענו המתנגדים
 הם אחרים; פושעים ומרתיע מהעונש, חלק

וב העבריינים, מן חלק לגבי כי גם טענו
 הציבור את להזהיר חשוב רמאים, עיקר

נוספים. קרבנות בפח יפילו פן
 יסודי עקרון מונח היה המאזניים כף על

 פומביות של המקודש העקרון יותר: עוד
 של מעמודי־התווך אחד זה, עקרון המשפט.

 לאפשר כדי בא המודרנית, מדינת־החוק
 למנוע המשפט, מערכת על ציבורית ביקורת
 מערכת־ אל הציבור את לקרב קנוניות,

הטעו חברתיות תופעות על ולהעמידו החוק
ליבון. נות

 אף החשוב זה, צד כי השבוע, נדמה, היה
 לנגד תמיד עומד אינו אישיים, משיקולים

מספקת. במידה השופטים עיני

מער
ח ש רו ד חנ;ו

 אני באונניזם. ועוסקת 27 בגיל ״אני
 הנראית השאלה, לעשות?״ מה בתולה. עוד

 לבנות עצות של מבוים מדור מתוך כלקוחה
 של לצוזת השבוע הופנתה הטיפשעשרה,

 על שישבו ופסיכולוגים רופאים אנשי־מדע,
 בתל־ בבית־שטראוס ההרצאות באולם הבמה
 בשטח נוסף פומבי חידון זה היה לא אביב.
 אנשי של למדי, נועז נסיון, אם כי חדש,

 למלא הנשואין, לקראת לנוער ליעוץ האגודה
 החינוך — בישראל החינוך בשטח החלל את

מסגרת). (ראה המיני
 הציבורית, האגודה אנשי נהגו כה עד

 לזוגות ליעץ מספר, שנים לפני שהוקמה
 הקבועה בתחנה בפניהם שהופיעו ולבודדים
 בתופעות נתקלו הם בבית־הבריאות. שהקימו

 לרוב המיני. בשטח מוחלטת בורות של
 כך משום מדי. מאוחרות עצותיהם היו

 הזמינו פומבית, הסברה של בצעד נקטו
 שאלות לשאול ומעלה 16 מגיל בני־נוער

 מומחים חבר מפי תשובות עליהן ולקבל
במקום. שהתכנס

 האולם בלתי־משוערת. היתד, ההיענות
 ומלא. גדוש היה בית־הבריאות של הקטן

 בני־ היתה הנוכחים ממאתיים כמחצית רק
וז זקנים כולל מבוגרים, היו השאר נוער.
 היו עצמם בני־הנוער .70 גיל עד קנות
 או גברברים בהם היו לא מיוחד. מגוון
ה נועדה בעיקר שלהם טיפשעשרה, בנות

 תנועות חברי גמנסיות, תלמידי אלא הסברה,
 במספר כומתות חובשי דתי בני־נוער נוער,

 הבורות אולם העשרים. בשנות וחזקים רב,
 נפלה לא בשאלות מהם רבים שגילו המינית

ני במעברה נערים מגלים שהיו מהבורות
דחת.

 שלא המומחים, יכלו לא רבים במקרים
 האחרונות בתפישות מעודכנים היו תמיד

 ממש. של עצות לתת המיני, החינוך של
 גלעדי, מרדכי הד״ר השיב למשל, כך,

לש באגודה, החיה הרוח הם ואשתו שהוא
 מציע ״אני :27,־ד בת הבתולה של אלתה

 אחר־כך האוננות. עם בהחלט להפסיק לך
 את לך ישלח שהקב״ה אתך יחד אתפלל
עמו.״ להתחתן שתוכלי הבחור
 לעודד ניסה גלעדי הד״ר מתרנגול. דם

 רומנ־ בו שאין ״בדור שואלי־השאלות. את
 רק ומונים פרחים בו שולחים ולא טיזם

חשו לקולנוע, שהולכים הפעמים מספר את
 הנשלח הטיל מאשר יותר המינית ההסברה בה

 השאלות בעידוד. צורך היה לא אולם לירח.״
מהיר. בקצב זרמו

 השאלה את פתחה בבית,״ לבדי ״נשארתי
אלי ובא לחתונה הלכו '״הורי אחת, נערה

 ושאלתי לאמי פניתי אותי. שאנס בחור
 תפחדי, ,אל ענתה: והיא לעשות מה אותה

 הכל יהיה ואז מתרנגול דם תקחי כשתתחתני
צדקה?״ אמי האם בסדר.׳
 נהדר,״ בחור עם והולכת 17 בת ״אני
 עד אותו אוהבת ״אני שניה. נערה כתבה

 ילדים להיות משתדלים אנהנו לשגעון.
 צרה לאיזו שנכנס מפהדים אבל טובים
לע מד, להתחתן. באפשרותנו ואין היות

שות?״
 ״חבל גלעדי: הד״ר של מפיו התשובה,

 רצוי כזו. למדרגה כר,־צעיר בגיל שהגעתם
 במקום ולחפש קבוע בחור עם ללכת לא
 לקבל בצוותא. לטיולים לצאת לא חברה. זה

 בחדר. מישהו עוד כשיש רק שאוהבים בחור
 חשובים הם אבל מצחיקים האלה הדברים

למאד.״ עד
ה אנשי הפנו השאלות לרוב בתשובה

 ופסיכולוגים לרופאים השואלים את אגודה
 הכללי הקו לבעיותיהם. מרפא למצוא כדי

היה: בעצותיהם
במ ולא מוקדם בגיל להתחתן לא #

.23 הוא האידיאלי הגיל אוחר.
הנישואים. לפני מיחסים־מיניים להמנע 9
מאוננות. לד,זד,ר #
הנשואים. בחיי להם מצפה מה לדעת #

השירות מנהל רוזנר, רפאל הד״ר הסביר
 ״דורנו :הסוהר בתי בשרות הפסיכיאטרי

מא מוסיקה לנגן במקום פסיבי. דור הוא

בחופה* וחתן דורותי כלה
שני בא ראשון, מבט אחרי

 בספורט לעסוק במקום למוסיקה. זינים
 בחיי־ גם כדורגל. במשחקי להסתכל הולכים

 לגירויים מחכים פסיביים. נעשינו הנשואין
 במקום משותף בילוי ומחפשים חיצוניים

 האויב כיום הוא השיעמום חיים. תוכן
ש מפחד הבעל הנשואין. של ביותר הגדול

 שאינה מפחדת והאשה לאשה, די נותן אינו
 הוא קטן לא כך משום לבעל. די נותנת
 משום לבתי־הסוהר ההולכים הבעלים מספר

ל כתחליף עושר לנשותיהם לתת שרוצים
 ולהשתדל לחשוב צריך זה כל על אושר.
פתרון!״ למצוא

ל למה ״לעזאזל, הבית. על שמירה
 זוגות?״ זוגות צעיר בגיל כבר הסתדר

 הקבועה החברות שיטת נגד גלעדי הד״ר יצא
 החינוך במעט לא לכך ״תורם צעיר. בגיל

 הנערה התיכוניים. בבתי־הספר המשותף
 עמוק, ומחשוף קצרים בשרוולים יושבת
 בסינוסים הלוח על עוסק שהמורה ושעה

ה ליד היושב התלמיד מסתכל ובקוסינוסים,
 אשר והקוסינוסים ד,סינוסים תוך אל נערה

בחזה.״

 יודעות אינכן אתן ובחורות, בידיכם. עצמכם
 של רגעים כמה בגלל לכן המצפה את

 על שימרו אושרכן, למען למענכן, תענוג.
הבית.*״

 שבהם, המבוגרים ביחוד הנוכחים, רוב
 היה משופם צעיר רק משוכנעים. נראו

 שבשעת נכון האם שאל הוא במקצת. מרוגז
תכו לזה זה הזוג בני מעבירים המיני המגע

 הרופאה לו השיבה ״שטויות,״ אופי. נות
בת הסתפק לא הצעיר כהן. קלרה הד״ר

 רציני בספר־מין זה את קראתי ״אבל שובה:
ומוסמך!״

אדם דרכי
שי ט גרו ר ו פ ס פ

שהפ לפני שעות 24 בזק. מבצע זה היד,
 מונטריאול מנמל דגן, שוהם, משאית ליגה

 הנשואין טכס על רב־חובלה ניצח בקנדה,
 הסוחר צי של בהיסטוריה ביותר המזורז

 המשאית, של השלישי הקצין הישראלי.
 מפואר, בטכס לו נשא ),28( פיהא דניאל

 מונטריאול, של המרכזי הכנסת בבית שנערך
 נדלר דורותי התנועה שוטרת את עמנואל,

)33.(
 בקנדה, עתונים בכותרות שלווה לטכס,

טל שיחות קדמו וישראל, ארצות־הברית
 לשיקאגו, מונטריאול בין בהולות פונים

 דורותי היהודיה השוטרת קיבלה שבסיומן
הת ממשטרת מיוחדת זמנית חופשה נדלר
 אל בחפזון ר,וטסה שיקאגו, של נועה
 למחרת. באונייתו להפליג שעמד לבה, בחיר

 בקוד זה בעניין שנערכה האחרונה השיחה
ה בין היתד, מונטריאול־שיקאגו הטלפונים

 ״שלום הקשישים. והוריד, המאושרת כלה
 לבן, בצעיף העטופה הצעירה, קראה דאדי,״

 בו בית־הכנסת במשרד הטלפון אפרכסת אל
הת לישראל. נוסעת ״אני הטכס, נערך

חתנתי.״
 הבהול, המבצע לאחר חודשיים השבוע,

ב הפעם הרב. בפני שוב הזוג בני הופיעו
 גרושיהם בתל־אביב. הקהילה דדעד משרדי
 דורותי רבני. בית־דין על־ידי סופית אושרו

 לחזרתה האחרונות הכנותיה את ערכה נדלר
הברית. לארצות
 ממונטריאול הדרך 1 הכן יהיה מה

 בשושנים. סוגר, היה לא לחיפה שבקנדה
 החולים בבית הסתיים הקצר ירח־הדבש

 הועברה בדרך, חלתה דורותי בנאפולי.
 אולם האיטלקית. הנמל בעיר לבית־החולים

 קודם עוד הסתיימה הזוג בין האידיליה
 בינינו התגלו ההפלגה לאוזר ״מיד לכן.

ל המאוכזבת הכלה סיפרה חלוקי־דעות,״
 על לוותר רציתי ״לא הזה. העולם כתב

 בישראל,״ ולהשתקע האמריקאית אזרחותי
 יסודיים לחילוקי־דעות הרקע את הסבירה

אלה.
 בשביל תוכנית־חיים אף היתד, לדורותי

 על לוותר לו הציעה היא הצעיר: בעלה
 יכטה. של לרב־חובל להפוך בדגן, קצינותו

סרב. פיר,א דניאל
 בעלה אל דורותי לכשהגיעה יותר, מאוחר

 למחלוקת: חדש נושא השניים מצאו לחיפה,
 בניהם. של העתידה האזרחות תהיה מה

 כי לעובדה קשר כל ללא התלהט הויכוח
 15 בעוד רק להתעורר עלולה זו בעייד,
 לצאת יוזלד, אם הבן, עלול בו הזמן שנה,

האב. לרשות לעבור האם, מרשות
 לאזרחותה נאמנותה שאת הטוענת דורותי,

 העולם במלחמת עוד הוכיחה האמריקאית
 כ־ ארצות־הברית לצבא כשהתנדבה השניה,
 ניצבה היא לוותר. מוכנה היתה לא קשרית,
התל־אביבי. הקהילה בוזעד בעלה לצד השבוע

ל ״רציתי ישראל. מידיד המלצה
 השבוע סיפרה בנשיקה,״ מדניאל היפרד

 לי נתן רק הוא סרב. הוא ״אולם דורותי,
כש עתה, גם הדמעות.״ את לנגב מטפחת

 שנותרה הקצרה התקופה את מבלה היא
 למולדתה שתחזירי, האניה על שתעלה עד

 מעל לתקליטים ובהאזנה חיפה בגני בטיול
 דמעות. להזיל דורותי ממשיכה פטיפון־נייד,

 ישנה ודניאל נם שיקרה הזמן כל ״קוויתי
הת אותו. אוהבת כל־כך אני דעתו. את

שראיתיו.״ הראשון מהרגע בו אהבתי
 אחרת גרסה יש דגן צוות לאנשי אולם

 כשעגנה הם: סיפרו זו. התאהבות בדבר
 בשעה לסיפון דורותי עלתה בשיקאגו, דגן

 ישראלי. ממכר פתק הציגה בלילה, שתיים
 על המליץ בעברית, כתוב שהיה הפתק׳
 האיש לימאים.״ ידידותית כ״נערה דורותי

 הקצין היה ההמלצה את שקיבל הראשון
 בתאו, עימה הסתגר הוא פיר,א. השלישי

מתחתנים. הם כי בבוקר למחרת הודיע

 לספר כדי בשיקאגו לאביה מטלפנת *
המשמחת. החדשה את לו

 לבתו־ הטיפשעשרה בנות בשפת כינוי * ״עסקו אשתו, אחריו קראה ״בחורים,״
לין. את תספקו אל רק והובי, תעסוקות מיני בכל
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