
והחיים העירומים
בכל הפזורים הרבים הנודיסטיים המחנות

 בעמודים המתפרסם הראיון בעל ואלץ, רוברט
 באחד מניס משחק מימין) הראשון (הגבר אלה
נודיסטי בדרכון מצוייר בהיותו אירופה. רחבי

 מועדון לכל להיכנס יכול הוא בינלאומי,
 בנות־לוו׳ עמם להבייא מאורחיהם מבקשים

נודיסטי, דרכון בעל אינו אשר לאדם

 בעולם, הנוזיסטים מועדוני רוב בחוץ־לארץ.
 המינים. בין שיווי־משקל חוסר למנוע כדי יה,

בהחלט. אסורה אלה למועדונים הכניסה

 ביום המועדון מן יוצאים קאתולים דרשתו.
 וחוזרים לכנסיה הולכים בבוקר, הראשון

 שאני היהודים בשמש. להשתזף מכן לאחר
 בימי במועדון לרוב, הופיעו לא מכיר
 או במוצאי־שבת לבוא העדיפו הם שבת.
היהודים מספר אלם בבוקר. הראשון ביום
 האחוז מאשר יותר קטן הנודיסטים בין

באוכלוסיה. שלהם
גז־ הפל״ה הנודיסטים בין קיימת האס

דתית? או עית
 עליה. שמעתי וגם הפלייה, ראיתי כן.
 באים שממנו בציבור מאשר יותר לא אולם

 שלא מפני אחד מחנה עזבתי הנודיסטים.
 קיבל אחר מועדון להיכנס. לכושים הרשו

 בפרופורציה רק בחוץ־לארץ שנולדו חברים
הכללית. באוכלוסיה שלהם לאחוז

★ ★ ★
בישראל גודיסמי מועדון

משפטיות? לבעיות ביחס מה
נפתרו. רבות רבות. משפטיות בעיות היו

 למשל, בלגיה, שנה. בכל צצות חדשות אך
 שנים במשך הנודיזם קיום עם השלימה

משו בלגי־צרפתי ארגון בתחום רק רבות
המחייב מוזר, חוק להם יש עכשיו תף.

במועדונים. ומבוגרים ילדים בין הפרדה
ל חופשיים חופים יש בברית־המועצות

 בה להקים כנראה אסור אך עירום, רחצת
 קיימים חופשיים חופים נודיסטי. ארגון

יוגוס ובסקאנדינביה. הצפונית בגרמניה גם
 באי״ פתוח נודיסטי חוף מקיימת לביה
 שלושה ראב, שלה, ביותר הפופולרי הקיט

החוף. מן קילומטרים
מחמי אחת כל מחוקקת בארצות־הברית

 משפטים הוגשו משלה. חוק המדינות שים
 הלת אנד סאן הנודיסטים, ביטאון נגד

 תמונות־ פירסום בשל ובריאות״), (״שמש
 לא זה. במשפט ניצחו הנודיסטים עירום.
 בהן במדינות נודיסטית קבוצה שום מצאתי

 למשל: למדינה. הדת בין הדוק קשר קיים
בישראל. — וכמובן באיטליה, בספרד,
 נודיסטי מועדון לווקים מעוניין אתה האם

בישראל?
 נדמה ברצון. כזה במועדון מבקר הייתי

 אולם לכך. אידיאלי כאן שמזג־האויר לי
ש דתיות קבוצות עם להסתבך רוצה איני
 חוץ כאן. שלי הוזיזה לביטול להביא יכלו
 מביך להיות יכול שזה כמה לך תאר מזה,

וית כזה למועדון ייכנס מצרי שסוכן —
בו? להכיר יהיה אפשר איך פשט.
בישראל, וגס העולם, בכל ואלץ, מר

ש לרעיון רחבים בחוגים התנגדות קיימת
 וגם לראווה. עצמם ויציגו יתפשטו אנשים

לכן? אותך מושך מה מסויימת. סקרנות
 ה־ לגבי לציבור שיש העצומה הסקרנות

לתע רבה הזדמנות לנו מספקת הנודיזם
 קבוצה על לדבר מתחילים הכל מולה.
מרוזחיה. יוצאת והקבוצה ומוזרה, קטנה

 פירא- בצורת בנויים הנודיסטים ארגוני
 הדרגות, בכל תעמולה מנהלים הם מידה.

 אין אך שלהם, הפולחן על ידיעות מפיצים
 יש נפשות. לעשות מיסיונרים שולחים הם

 ובולטי־ הודעות וארציים, מקומיים פירסומים
השונים. הכינוסים על לחברים המספרים נים,

למשל? כינוסים, איזה
 בינלאומי קונגרס מתקיים שנתיים מדי

 בדנמרק. זה היה השנה נאטוריסטים. של
 דוכס של באחוזתו נערך הוא שנתיים לפני

 חדשים מועדונים נוספים שנה בכל בריטי.
ב וכלה קטנות, פרטיות בקבוצות החל —

מתאג אלה ויותר. דונאם 200 של אחוזות
 ל״פדרציה המסונף ארצי, בארגון לרוב דים

הנאטוריסטים״. של הבינלאומית
משתתף איני מיותר. נראה זה כל לדעתי,
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גרוש, שהוא ואלץ, רוברט אמריקאי. נודיסמי למועדוןחבר כוסים
אשתו, היתה כאילו חברתו, של שמה את גס רשם

והעולם. אירופה ברחבי הנודיסטים מועדוני לשטח הכניסתה את עליה גם להקל כדי

וישראלית מצריה
ישראלית למשפחה בת

 הנראית הצעירה אופיינית. נודיסמית באחווה
תימניה, היא השמאלית לזאהיר, בת היא מימין

בארצות־הברית. השתקעה שנים, כמה לפני הארץ מן שירדה

 כשלעצמי, אני, ארגונית. בפעילות הרבה
 לא השמש. בחום עירום להימצא נהנה

 ובודדאי אותי, רואים שאחרים לי איכפת
 עירומים. אחרים לראות מתנגד שאיני

 נו־ וחופים מושבות מחנות, מועדוני־שמש,
 האפשרות את לי מספקים פשוט דיסטיים
 שאין אחרים, עם להסתכסך מבלי להשתזף

מזה. נוחה דעתם
 על ופעם ״נודיסטים״ על פעם מדבר אתה

נרדפות? מלים אלה האם ״נאטוריסטים״.
 הם הנאטוריסטים כן. מסויימת, מבחינה

ה המבע, חיי אל בשיבה המאמינים אותם
 החיים השנה, עונות בכל באוהלים חיים

 לרוב אור, ללא בצריף משפחותיהם עם
 את בעצמם מגדלים הם מחנה־טבע. בתחומי
 אינם בשר, אוכלים אינם שלהם, הירקות
 לטיפול מתנגדים חריפים, משקאות שותים
 פרט דבר, בשום מפריזים ואינם רפואי

לשיזוף.
 פשוט המשתמשים אותם הם הנודיסטים

ומתרח חופשתם את שם מבלים במחנות,
 רוב לכך. הזדמנות כשיש ערומים צים

עירומים. בבית מתהלכים הנודיסטים
בעצמן? משתייך אתה סוג לאיזה

נודיסט. אני


