
 בפתח ניצב עוום גבו -
באמבטיה הערש הבמאי תירצה

 חשיש, לעירום מוסיפים גם לפעמים יבש.
 תמיד אבל העם. בקרב ששון להרבות כדי
עירום. זה —

הרצאה
באמבטיה בעירום

לב יגאל
רצופים, חופש ימי בעד,

יו הזדמנות כמובן היה אש־השנה 1ך
 וחשיש עירום לאורגיות צאת־מהכלל !

ה השילוב ברחבי־הארץ. הבוהמה בחוגי
 חג של מוצלח
אר־ שיצר ושבת,

יום. היום עולם ממוסכמות חריגה
 שסערה זו היתר, שבהן הגדולה המסיבה

 תאומי. עודד של בביתו ראש־השנד, בערב
רונה, הלנה קטמור, הלית שם? היה לא מי

תאומי עודד
 באירופה, שהתפרסמה הישראלית השחקנית

 לב, ויגאל פורת בן שייקר, העיתונאים
ה מענפי מפורסמים פחות מכובדים ועוד

 השונים. והבידור תקשורת
שם, שהיה י מ מ מעניין פחות לא אבל

שם. שהיה ה מ זה ל־ מתאימה מיסגרת היווהלוי שמעון

* ך ה ן 1ך1ן מ |* ר| ש ביותר, והפופולאריות הידועות הישראליות הדוגמניות אחת ך1|
/ ! תהיה לא אמיתית בוהימה מסיבת כל כשחקנית. גם נתגלתה 11 ן
האירוע. עלילות בגל להשתתף חייבת שהיא הדבר משמעות שאין למרות — בלעדיה שלמה

 — תאמינו לא — מסיבה באותה כי
 לשמיעת — זמנם את המסובים הקדישו
 זאת בכל אבל בעירום, פילוסופית. הרצאה

דב ושאר החיים, משמעות על פילוסופית:
חשובים. רים

ה שמדווח כפי היה, כך שהיה ומעשה
 איזי הוא הלא — ובעצמו בכבודו מרצה

 שפרח הישראלי הטלוויזיה במאי אברר,מי,
 כדי לארץ לאחרונה ושבא בהולנד, וגדל

 שצריך קפוץ, המחזמר את כאן לעשות
 ישראלי. אבל שיער, כמו משהו להיות
איזי: מספר

משעמם. כמשמעו פשוטו משעמם. ״היה

שילון דן
 בהם גברים לאותם שקרה מה כנראה
 החמס, זעקות למה אחרת, תיקי. נתקלה

למים? הזינוק ובעקבותיהן

 אורגיה
במים

בן־פדרת שייקח
ה והאספקה הטובים החבר׳ה כל למרות
 אותן יודעת, את המארח. שסיפק רצינית

ו שנה, 15 לפני כבר ששמענו הבדיחות
הכל.

 ערום, התפשטי עסק. לא שזה ״החלטתי
 זה — בתוכה נשכבתי לאמבטיה, נכנסתי

וקראתי — בו לחשוב לאדם מאוד נוח מצב

 — לבריכה הצטרפו תיקי עקכות ף•
עלי אורחות כמה עוד —ים בגד בלי .2

 את המשיכו שבמים הגברים עם שיחד זות,
 שעמד מאלו אחד רטובה. במסגרת המסיבה
 היה שהו השחייה כושר את לגלות בפיתוי

 משיכותיה הפצרותיה, למרות צבאן. יעקב
 להצטרף סירב תיקי, של נסיונותיה ושאר
 מיכל הצלמת בחברת להישאר העדיף אליה,

 האמת, למען למסיבה. הגיע איתר, גוטפריד,
כמה עוד היו מלבדו היחידי. היה לא הוא

 במסיבות־ פשטה חדשה אופנה
העירום הישראלית: הבוהמה

 כל התאספו, הם לאמבטיה. החבורה ׳לכל
 להסביר התחלתי ואני בידו, נר עם אחד
 של כושרם על החיים, משמעות את להם

 לא הדברים, פני את לחדש בני־האדם
 דברי באלו וכדומה השיגרה, אחרי להיגרר

 במלוא זאת לומר לי יורשה אם טעם,
הצניעות.

 שוטר
העירום סוקר

עור־ לציין, מוכרח אגי הרצאה,
) /  שבסביבות כך, כדי עד רב. עניין רה | /

ל השכנים יכלו לא בוקר לפנות שתיים
משט הזעיק מהם ומישהו יותר, זאת שאת
 בדלת. צילצול שומעים אנחנו פתאום רה.

נחלצ להרצאה, האחראי הייתי שאני מאחר
 פותח אני המפריע. מי לראות לצאת תי
 שהוא רואה אני בפתח. עברי שוטר —

 ואז עלי, להסתכל ומתבייש מאוד, נבוך
היוול כביום ערום בעצם שאני מבחין אני
 המעוות. את לתקן מדי מאוחר טוב, די•
העניין. במה שואל אני

 שהשכנים הוא לי, השוטר מסביר העניין
 מתבקשים ושאנחנו רעש, על התלוננו
ה גם מפסיק בינתיים להרעיש. להפסיק

ל מבט להשליך ומעיז להתבייש, שוטר
 ערומים כמה שם ראה כשהוא החדר. תוך

 חן הדבר נושא ערומות, וביחוד נוספים,
ב מבקש הוא הבאה,״ ״בפעם מלפניו.
 לי תפתח ערומה שבחורה ״תדאג אדיבות,

במקומך.״ הדלת, את

 קריין — ביניהם כמאש. מפיתוי שהתרחקו
 אלמנה ואשתו, שילון דן בטלוויזיה ועורך
 וקצין רב, לפירסום בשעתו שזכתה ידועה,

 הפקד, לגבי פקד• בדרגת חיפאי משטרה
 היתד, למים נכנם לא שהוא שהסיבה ייתכן
 יודעת אני ואיך מצונן. שהיה בגלל פשוט
 היה שלו האף מאוד. פשוט מצונן? שהיה
 בריח לחוש הצליח לא שהוא סתום, כל־כך

הסביבה. את שאסף הכבד החשיש

המיליונרים בן
בעין־הוד

 הראוייה אחרת ראש־השנה סיכת **
 ביום במוצאי־החג, התקיימה לציון

 הפסל של בביתו בעין־הוד, בערב, השישי
ה איש בה נכחו השאר בין מנדלי. יוסי
התחי היא פרג׳. דויד המיליונרים ובן סער
 כשהאורחים מאוד, תרבותית כמסיבה לה

שמ הרקדן של מהופעתו נהנים המנומסים
באדיבות. כפיים לו מוחאים לוי, עון

 לראות אפשר כידוע, שריקודים, אלא
 מכל ובאו טרחו זה בשביל לא בהצגה. גם

 התקדם עם ואכן, לעין־הוד. הארץ קצות
 יחידים, בהסתננות החבר׳ה, עברו הלילה,
הא המסיבה התנהלה שם שכנה. לווילה
 יותר, הרבה וחופשית עליזה בצורה מיתית,

 פניה קבלת של והדינים הכללים כל לפי
חדשה. שנה של

בלי
מכנסיים

חשיש
ביבשה

 כאמור, היתד״ עודד של מסיכה ך*
 הראשונה, הסנונית אולם העונה. שיא | ן

מסי אותה היתד. התג, לפני שבוע שהחלה
 ההיסטורי, זיו משפחת בבית מפורסמת בה

 ישיש, לאנגלי רב, זמן לפני כבר שנמכר,
 בה. מתגורר אינו הוא שגם סבא, רג׳ינלד

 להתפרץ לתיקי, מסיבה באותה שגרם מה
 היה הגברים, של הגברי כושרם נגד בזעם

 פני על אותו העדיפו האורחים החשיש.
 נישא הקטורת וריח הזה, העולם הבלי שאר

 לפעמים הפרדסים. ריח על גבר למרחוק,
 את להגביר החשיש עוזר דווקא אמנם

זה לא אבל אחרים, בתחומים הפעילות

ת ו ב י ס  בין הבולטות היו אלו חג ל
 במקומות הבוהמה. של מסיבות־העירום

קט ובכמה הגדולות, הערים בשלוש שונים
ש עם עצמה. על ההצגה חזרה יותר, נות
בול פחות והדר והוד ידועים, פחות מות
עיק אותו על יותר או פחות אבל — טים
חברתיות. למסיבות העירום חדירת של רון

 ראש״ שמחות כל למרות — זה ועיקרון
 ביטויו, מלוא לידי בא לא עדיין — השנה

 מקו־ על להסתמך אם לנחש, לי יורשה אם
 יום־הכיפור במוצאי לנו שמצפה הרי רותי,
 את להזכיר מוקדם שעדיין מסויים באתר
 את שתשים כזו, בוהמה מסיבת שמו,

הקטן. בכים האחרות כל
 מקובל. בפתגם שימוש רק כמובן, זהו,

 באותה למצוא, יהיה קשה התצפיות, לפי
 ככל קטן בודד, אחד כים אפילו מסיבה,
כיסים• אין מכנסיים בלי כי שיהיה.


