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 הבטחח משרד תאנמים, מוליד הסעד משרד
שערים מבקיע ב1דח־1ח1 בסטריפטיז עזסק

לו! תתני אל
 קטע של החזק הרושם תחת נתונים היינו השבוע כל
 הגברת של במדורה שהופיע הגוף״, ״למען בשם

 אחרונות. ידיעות בצהרון יודעת, את מה בת־אורן תחייה
 הצליחו לא ובאלז׳יריה תוואפיק בחירבת המאורעות

ומהר הגב על שוכבת ״כשאת ממנו. דעתנו את להסיח
 יעצה הקדוש־ברוך־הוא,״ של עולמו נאה כמה הרת

 את בינתיים ״כווצי בידענות, הירושלמית בעלת־המדור
 מצויץ תרגיל והרפי. — כווצי והרפי. — חזק הישבן

מיל.״ עולה ולא
 סוקולוב בבית נפשך כאוות, שאל שערב לכן, הרגשנו,

השאלות על להשיב עתונאיות צוות עמד בו שבת, בליל

מוכ והיינו בשבילנו, מאוד מאלף להיות היה עשוי —
המנטלי. התרגיל בעד מיל 600 אפילו לשלם נים

 הקהל, של הצמאון־לדעת מן התפעלות מלאי היינו
 בראשנו ניענענו מקום. אפס עד האולם את שמילא
 זכו שלא עתונאיות, כמה לעבר ובהשתתפות בחמלה
 ליחסם השתאינו המשיבות, צוות על להימנות לכבוד

 ואשר באולם שנכחו עתונאים כמה של הקוליגיאלי
 בעיניהם, אירוניה של בנצוץ שהבחנו לנו היד. נדמה

 רגלו על שדרכנו שלנו רופא־השיניים באוזני והתנצלנו
המסומן. למקומנו דרכנו את בגבורה לפלס כשנסינו
 ליד שהתיישבו העתונאיות אחרי בעינינו עקבנו
מיקרו של שלמה מערכה כשעליו הבמה, שעל השולחן

 מקסימה מנדעריב מטמור שקטי לעצמנו וציינו פונים,
 מקורית אחרונות מידיעות שם־אור אורה כתומה, בחליפה

 בן״ חנה אריג, מאותו מוהייר ובצעיף בחצאית מדי אולי
 אדית בשחור, אוטוריטטיבית המנחה, מקול־ישרא?, ארי

 ואחד שחור אחד סוזדרים, בשני נחמדה מהבוקר, נוימן
 סירבנו בצהוב. מעניינת המשמר, מעל ומאשר, צהוב,

 הוגשו שהשאלות הזידונית להשמצה להאמין בשאס־נפש
 'בקצרנית והתרינו השבוע, בראשית כבר לעתונאיות

מלה. אף תאבד שלא שלנו
הבא: הפרטי־כל את יומיים כעבור לנו, ד,ביאר, היא

ה ל א החליצה? את לבטל הזמן הגיע לא האם : ש
 חושבת אינני לא. בגרונה: מכעכעת א״ר; שם אורה

 לקיבוץ עדים כשאנו חיינו, של בתנאים הזמן. שהגיע
 חלק המנהג. את לבטל הזמן עדיין הגיע לא גלויות,

 איננו השפלה, בו ורואה זה לנוהג המתנגד נשים, של
 אבל תנ״כי, חידון לא זה מדובר. במה בדיוק מבין
 ואחד יחדיו אחים שני חיו ״כי כתוב: לספר. אנסה

״ . . . בת מסביב (מביטה זה? איך רגע, (נבוכה:) מת
 שם מסירה היא אופן, בכל יודע? מישהו אולי חינה:)

הנעל. חלוץ נקרא והוא הנעל את
 לראות הזדמנות זוהי שלנו, הסופרז׳יסטיות לגבי

 לפתח־תקוזה לנסוע לקשיים גורם לא זה האח. את בגבר
 גר גם האח ואם חליצה. איזו לקבל כדי מתל־אביב

 לחוץ־לארץ לנסוע מצויינת הזדמנות זוהי בחוץ־לארץ,
 אחת אשר, מכירה אני שהתאלמנה. זה לכבוד כבידור
פתאום. אדוקה נעשתה ישראל. אגודת חשבון על שנסעה

 של דיעה אביע שלא חושבת אני :אלמוג כלה
 השאלה החליצה. את לבטל הזמן שהגיע אומר אם מיעוט

מס שכולנו דבר הזו במדינה לבטל אפשר אין היא
 של' גדול די ציבור לנו יש ברברי. מנהג שהוא כימים
 ויהדות אמריקה שיהדות העובדה את מנצלים שהם דתיים,

 כתוב כי לבטל, נותנים לא והם מאחוריהם. התפוצות
 זאת בכל אנחנו ושמאל.״ ימין ממנו תסור ״לא בתורה

 חושבת אני אבל איש. אלף 200 אולי לנו יש רוב.
הדתיים. לקראת ושנבוא פשרה. למצוא אפשר זאת שבכל

 עלולה דרמתית:) (בתנועה־יד לנו. יתנו לא לבטל
במל לנו נהרגו צוחקת! לא אני מלחמת־אחים. לפרוץ

 צריך נהרג! אבל — אחד איש לנו נהרג השבת. על חמה
 דרך למצוא התורה, וגדולי חכמי של כינוס על לחשוב
 לשנות אפשרות ישנה אבל יבטלו. שלא בינתיים להקל.

 — היבם על תירק שהאשה במקום למשל. הנוהג. את
 עד פתרון להיות יכול זה יש? מה מים. עליו שתטפטף

 תפוצות. בשום כלכלית מבחינה תלויים נהיה שלא הזמן
המדינה. מן הדת את שיפרידו עד

 בסתר, הפלה מעשה ביצוע במקום האם :שאלה
 צורפה (לזאת ההפלה? את רשמית להתיר כדאי לא האם

 על הפיקוח את לפתח כדאי לא האס נוספת:) שאלה
מניעה? באמצעי לשימוש הילודה,

בעניי כזאת חומרה אצלנו אין :שפירא מאשה
 למשפט שהובא רופא אף על שמענו לא עוד האלה. נים
 יש אצלנו אסון. שקרה במקרה רק הפלה. ביצוע על
 זה. את מגנה לא הציבור מסויימת. ליברליזציה גם

 פועל. של חדשית ממשכורת שליש זה — כאן המחירים
שנתית. משכורת למשל, זה, בארצות־הברית

 צריך האם היא: השאלה מחמיר. לא להלכה, החוק,
 כשהאם מסויימים. במקרים הפלה שמתיר חוק לחוקק

 להחליט. יכול הרופא כזה במקרה לחייה. וחוששים חולה
 מצב דביליות. של שלילית. תורשה של במקרה גם

 שהיה ייתכן לנשואין. מחוץ הריון או קשר,. סוציאלי
 ההפלה מותרת למשל, ביפאן, יודעת. אינני להקל, צורך

 הילודה. את דראסטית בצורה להוריד במגמה המלאכותית
הפלות. של מקרים מיליון היו האחרונות בשנתיים

 את לעורר כדאי היום של שבמצב נראה לא לי
 רק אם כי לגליזציה, לידי יביא לא הוויכוח השאלה.

 אין פורמלית שמבחינה אומרים אנחנו ואם החמרה. לידי
 מקרה לחייב צריך לא חוקית מבחינה גם רבים, קשיים
 מתבקשת התשובה ונפשי. גופני נזק מביא זה הפלה.

 בארץ תחנות יש ילודה. ותכנון צמצום על בהסברה
 עושים והרופאים הסוציאליות העובדות הילודה. לתכנון

 שפונים שהחוגים מתברר אבל משפחות, בהדרכתה רבות
 עדות־המזרח להפלה. שזקוקים החוגים אינם לתחנה
 לא האלה הנשים ואסור. בלתי־טבעי דבר בזה רואות

 מן המשפחה, מן פחד מתוך עצה לשאול תבואנה
 אל ישר פנייה לבוא צריכה המסורת. מן המושגים,

ולהדריך. לבתים לבוא חייבת הסוציאלית העובדת הבית.
 שנשלחו השאלות מן חלק זהו :כן־ארי חגה

כעת. שישאל לקהל, שאלות יש אם מציעה, אני אלינו.
 מה ידוע אם לדעת רוצה הייתי :הקהל מן שואל

 ואשר ההפלות. שאחרי והסיבוכים הקשים המקרים אחוז
 שלטו לא שהדוברות לציין מצטער אני החליצה: לעניין

 שהאחוזות זה מתוך נבע חליצה של העניין בחומר.
 נישואי־ יש כיום גם המשפחה. בני בין חולקו והקרקע

 יותר לשאת מותר היה כי נורא. היה לא זה פעם בוסר.
 לירוק. או לטפטף אם דרך למצוא צריך לא אחת. מאשר,

להילחם! צריך ובאבסורד אבסורד, זה
 הערה בזה רואה אני סלחני:) (בחיוך כן־ארי, חנה

ש לסיבוכים באשר ויכוח. יהיה שלא כדי שאלה, ולא
 פחות נעשה זה שבארץ כך מתוך — ההפלה אחרי

 שזה טוב, יותר או פחות צד לזה יש חוקי, יותר או
בבתי־חולים. מומחים רופאים על־ידי נעשה

 או תחנת־ייעוץ זו הקהל: מן שואל קיסרי; אורי
תשובות? לקבלת מקום

 לך יש במשקפי־השמש, הגברת :כךארי ח;ה
שאלה?

 זה משקפי־שמש, לא זה :כמשקפי״שמש גברת
 זמן כמה לפני חשוב. לא אבל אופטיות, משקפיים
 של שירותן תקופת להפחתת הצעה בכנסת הועלתה

כך? על דעתכן מה בצבא. הבנות
 היתה בהם הימים את המזכיר (בקול אלמוג; כלה
 בצבא בבת צורך אין אם לנשים): צבאי כלא של מפקדת

 אז בה, צורך אין אם לקבוע. יכולים לא אנחנו יש, או
 אינני אותה, וצריך במידה לשנתיים. גם בה צורך אין

 שהשירות ולומר לבוא ציבורי גורם שיכול חושבת
להת רוצה לא אני בחינה. שהיא מאיזו לה להזיק עלול
 הזיק לא וזה בצבא שנים חמש הייתי אבל מה, או פאר
טובו שזה יודעת בזה שהיתר, מי טוב! זה לי.

הני גיל להורדת הצדקה לדעתכן, יש, האם נ שאלה
?16 לגיל נערה אצל שואין

 שנה נשואה ,19 בגיל התחתנתי אני :מטמור קטי
 .25ל־ הנישואין גיל את להעלות שצריך וחושבת וחצי,
המשכורת. על כך ואחר אהבה על חיים הראשונה בשנה

 כשמדובר האנגלי, שבחוק ידוע לי :נדימן ארית
 קטינה. של כגיל 16 גיל מצויץ קטינה, בעילת על

 בהתאם והתנהגה 16 מגיל יותר נראית שהקטינה במידה
 מעריך איננו האנגלי החוק חמור. כה איננו העונש —
 הביולוגי, הגיל את
 המראה. את אם כי

מכ בארץ המציאות
 מסויי־ תנאים תיבה
ב חיים אנחנו מים.
גיאו שמבחינה ארץ

 אסיה. היא גרפית
מז יותר עם אנחנו

 אירופי. מאשר רחי
 לאורח להסתגל צריך

 לא אחר. מחשבה
 על לחשוב צריך
 המדובר אנגלי. חוק

 אני רוחנית. בבגרות
 לא שהיא חושבת
 לנישואין. קשורה

 להיות צריך החוק
 להיות יכול אצלנו ,15 יגיל נקבע באלג׳יריה אם גמיש.

.16 גיל
אצלני אז ארבע׳ גיל זה בתימן ג ביניים קריאת  חמש. גיל להיות יכולץ׳

 פיזית. בגרות על לא כסף, על דיברתי :קטי
 רצינית הנישואין שאלת הקהל): (מן קיסרי; אורי

שאין מכיוון הנשים. בידי אותה שנעזוב מכדי מדי

גביר כשמדברים, אותן. משתפים אותה, לפתור יכולים
הרא שבשנה חושבת, את אם צחוק, בתור אפילו תי,

 מתעוררת המשכורת, על כך ואחר אהבה על חיים שונה
 נישואין, על לחשוב לא לאשה מותר גיל מאיזה השאלה

גירושין. על גם אם כי
טי ר, ק מו ט  קיסרי, מר רחמים): מעורר (בקול מ

 יכולה אשד, כל לגירושין, אשר לרעוב? אפשר זמן כמה
 לא. או זה אם החתונה אחרי שבועיים לדעת

ה ל א  הסטריפ״טיז? על העתונאיות דעת מה :ש
ה ש א א מ ר פי ט  ברור לא ליוה): מונה של (בחיוך : ׳

 עם קשור וזה ייתכן השאלה. על לדבר מותר בכלל אם
 חילופי של עניין זה משרד־הבטחון. או משרד־החוץ

 שמעון של לעניינים להיכנס רוצה לא צרפת. עם תרבות
 הרחב לציבור הרחב. לציבור נוגע בכלל זה אין פרס.

 מאוד. יקר דבר זה כי זה, את לראות אפשרות אין
ציבורית. בעייה זו אין לכן

 עיר שהיא בבוסטון, לפעמים. צודקים הפוריטנים אולי
 מותר כיצד שאלו מותר. הסטריפ־טיז מאד, מחמירה

 שהולך. שאדם ענו, נועזים? ספרים ואסורים הסטריפ־טיז
 לא לזה, שמתנגד אדם לפניו. אשר את יודע לסטריפ־טיז,

 בספר. שיקרא מה בטוח איננו ספר, הקונה אדם הולך.
 הילדים? לחינוך מכנה מהווה הטלביזיה האם : *טאלה

טי ר ק מו ט שיעורים, לעשות רוצה לא ילד אם :מ
 לדעתי אבל טלביזיה. בלי גם כדורגל, לשחק הולך הוא

מכירה. שאני אנשים לכמה פרנסה לתת עלולה טלביזיה
ת א רי ה ק ש ך א תו : מ ל ה ק  כל-כך היא אם ה

? כאלה חליפות עם באה היא מה עניה,
טואל ל מן ׳ ה ק  איך הוא, לדעת רוצה שאני מה : ה

 של משטר בארץ ייראה
 הזה? הערב לאור נשים

ת רי : א ן מ י ו די- נ
טוב!

ת א רי ם ק ניי :סי
גבר! יהיה שר־החוץ

ה ל א ל יש האם : ש
 נגד האשה את המריד
הנחש בשכבות הבעל
לות?

ה ל ג כ מו ל  צריך :א
 הרבה לשאלה להתייחם

 השיטה בזהירות. יותר
 אל־תתני־לבעלך־כי־ של

 הוא־יעשה־לך־ילד-כל-שנה,
 אתם מה מסוכנת. היא

מקווה אני ? צוחקים
 האשד, אצל יוצרים מבוגרים. אנשים אל מדברת שאני
 מסוגלת איננה כזו אשד, מושגים. של בלבול הזאת
 של בתהליך נמצאת בעצמה היא כי ילדיה, את לחנך

 מזרחי אם פאסיבית. מבחינה לבוא צריך זה חינוך.
 ולו ילדים שני רק יש רבינוביץ שלאדון זה איך יראה

 לו יסביר והוא אותו וישאל אליו ילך הוא אז עשרה,
גבר. אל גבר

 שמתנהל. אחד משפט על שהיה, מקרה על יודעת אני
 מטופל במעברה אחד איש אל ניגשה סוציאלית עובדת
 אותה: שאל והוא זה! עם תפסיק לו: ואמרה בילדים

 ולמזל שנתנה מה לו ונתנה לו אמרה והיא לעשות? מה
תאומים. נולדו טוב

הסוציאלית? לעובדת למי? : סיניים קריאת
ה ג; כל מו ל  כעת הקריאה: מן בעליונות מתעלמת א

 הילדים. את רוצה לא שהוא וטוען משפט עושה הוא
משרד־הסעד. של שהם

טיאל ל מן ׳ ה ק  אבל שאלה, לשאול רוצה אני :ה
 זעת מה אחת: בסירה שלושה של בנוסח לי יענו שלא

 הנישואין? לפני מין יחסי על העתונאיות
 העתונאיות. שולחן ליד דממה
ה רי חנ א ־  על לכפות אי־אפשר אבל מצטערת, :כן

להשיב. העתונאיות
ל מן •טדאל ה ק  במדורי האלה, העתונאיות כל : ה

 על דברים: שלושה על רק כותבות שלהן, הנשים
 סמרטוטים. ועל כלים הדחת על לבינה, בינו יחסים

 מספרת היא בן, טוב למזל יולדת אחת כשעתונאית
 התנהגותו. ועל משקלו על פרטים. בפרטי הלידה על לנו

 כל את לכתוב יכולות שהן תקנה לתקן כדאי לא האם
הנשים? בשבועוני רק האלה הדברים
צי ר; ק מו ט  כותבת אני אדוני, מאופק: בכעס מ
 זה? את קורא אתה למה אז לנשים. שייך שזה בעמוד

 לא אתה הכלכלי. העמוד את תקרא אותך? ביקש מי
תעשה! אל אז ילדים? אוהב

ה ל ג כ מו ל אינפורמטיבי. מדור זה נכון. לא זה :א
 שלושה הבקיע שחודורוב שקוראים הספורט במדור כמו

שערים.
ת א רי ם ק ניי  חודורוב השוער אותה? שמעתם :סי

עולם! של ריבונו שערים! שלושה הבקיע


