
 פעם ״אה :לאבנרי גרוס ^
!״מהגיהינום תצא לא

 ״המעשים :לאבנרי פרוש
!״ במדינה בגידה הם שלד

 ב- מכובד חל? יש ״לד :לאבנרי גרוס *
״!הנוער השחתת

 במדינה חי היית ״אילו :לאבנרי גרוס ^
!״ במאסר כבר היית סוציאליסטית,

 ה- נין להתאושש הכנשת הספיקה אך
 פרס שמעון בין חסרת־התקדים סערה
 שניה סערה אירעה כאשר אבנרי, ואורי

׳. ״קפוץ המחזמר סביג הפעם —
 מאגודת״יש־ גרוס יעקג שלמה ח״כ

 כהצעה״לסדר- הנושא את העלה ראל
ה הגדולה המיתקפה מן בחלק היום,
 שנחלה הדתיות, המפלגות של חדשה

 הניבו- מירוץ בפרשת רבה כה הצלחה
 לבלום יש כי לסיעתנו ברור היה ניות.

באיבה. בעודה מחיר בבל זו מיתקפה
 בהתקפה פתח שגרוס אחרי ואכן,

 גישה של אחרים וגילויים המחזמר על
פ התחילה מיניים, לנושאים ליברלית

:הסיעה עולת

 איננו האם ... גרוס!: יעקב שלמה
 ורוצחי אלה בצע רודפי אה לבלום יכולים
 ושל בוטיק־המין בעלי של מסוגו נפשות

קפוץ ושל שיער
: אדרי רי, בנ  אגודת מקבלת כמה א

? אלה למפעלים הפירסומת בעד ישראל
 לא אני איתר גרום: יעקב שלמה

בהש מכובד חלק לו יש זה. בנושא מתווכח
 אתה ראשונים. זכות לך יש הנוער. חתת

בזה. התחלת
רי י או ר מ  שווה שלך הפירסומת :א

באשקלון. המירוץ מחיר לירות, אלף 210
 מתווכח לא אני גרום: יעקב שלמה

ב דיעותך את מכיר אני זה. בנושא איתך
ה את המתיר חוק עכשיו הגשת עניין.
 ישראל לכנסת גדול כבוד סכסואליות.הומו

בה. יושב אתה אם
זקן... נושא ועוד :שופטי! אליעזר

: יעקב שלמה ס רו רחוק לא זה ג
ב גובל זה אבנרי, חבר־הכנסת מבגידה,

האחרונים. בימים זאת ראינו ! בגידת
מ לאחר נמחק זה (קטע מותר? הכל האם

הפרוטוקול). מן כן
ס ח ש: מג רו בגי זוהי בגידה! זוהי פ

בפרוטוקול). נקלט לא זה (קטע ! דה
ם יעקב שלמה רו  ? מותר הכל האם :ג

 בעיתונות, ידיעה הופיעה אתמול ? אסור מה
 של המחזה את זאת בכל פסלה שהוועדה
 דעת־ לחץ תחת כנראה אבידן. המשורר

הקהל.
רי רי או ג כ  לו עושה כבר אתה אם :א

מחזה. ולא סרט, שזה לדעת עליך פירסומת,
ס יעקב שלמה רו  לדבר יכול אתה :ג

רוצה. שאתה מה

פיך״ ״בלום

ב הסערה. נסתיימה לא בכך אולם
ל אבנרי אורי חזר דקות כמה עבור

התקפה.
.גרום יעקב שלמה . .  הכנסת, חברי :

כאו מבעייה להתעלם יכולים היינו לכאורה
 לא לתיאטרון, הולכים לא אנחנו זו. בה

 כן גם השם, ברוך בנינו, לסרטים. הולכים
להבא. גם מקווים עתה, לעת מחוסנים,
 היית הולך, היית אילו :אבנדי. אורי

שם. אותם רואה
הע כל כמו עלילה זו :לורנץ שלמה

ת לו  ולא וחבריך׳ אתה שלך. והשקדים לי
!שלנו הבנים

 שלך. החינוך זה גרוסן: יעקב שלמה
 תצא לא פעם אף מהגיהינות. תצא לא אתה

נ שלנו לנוער שעוללת מה !מהגיהינום
מכ באוניברסיטה חבריך :פרוש מגחם

השטחים... את נחזיר לא עוד שכל ריזים

ב חי היית אילו :גרום יעקב שלמה
 לא במאסר. כבר היית סוציאליסטית, מדינה

 אלא בכנסת, לשבת לך נותנים היו שלא רק
 מעולל שאתה מה ברחוב. להסתובב לא גם

!שלנו לנוער
עב היושב־ראש, כבוד :אכנרי אורי

 שפעולה אמר חבר־כנסת כאשר בשתיקה רתי
 יש אבל בבגידה. גובלת שלי פרלמנטרית

צ שלא אומר כאן חבר־כנסת כאשר גבול
ב יש בכנסת. לשבת לחבר־כנסת לתת ריך
גבול. זאת כל

 לפרש מוכן אני :גרוס יעקב שלמה
דברי. את להבהיר מוכן אני זה. את

 עושה אתה במעשיך :פרוש מגחם
!המדינה נגד בגידה מעשה

שבו לפני רק גרום: יעקב שלמה
עצמך. את הוכחת עיים

 אני היושב־ראש, אדוני :אכגדי אורי
 כאשר היושב־ראש התערבות את מבקש

 אדם של פרלמנטרית, פעולה מכנה חבר־כנסת
בגידה. בשם לכנסת, שנבחר

 שהמעשה אמרתי :גרום יעקב שלמה
בבגידה. גובל שלך

ת---------:פרוש מנחם שלא (צעקו
האולם). בכל סערה נקלטו.

 ליושב־ראש, פונה אני אכנרי,: אורי
 כשאני פיך בלום !פיך בלום אליך. לא

!היושב־ראש אל מדבר
 הכנסת חבר קשת: בן־ציון היו״ר

אפ כל לי אין קריאתך. את שמעתי אבנרי,
 בגלל שלך, הפניה על לחשוב אפילו שרות

 על לחשוב לעצמי מרשה אני לכן הצעקות.
עליה. אגיב ואני שלך, הפניה

מרי: אורי רבה. תודה א

העשרים במאה שערים מאה

למק הצטרף גרוס, של דבריו אחרי
ה בשם בורג, יוסף שר״הפנים הלה

 בל את לחלוטין והצדיק ממשלה(!),
סמ לו שאין טען רק הוא גרוס. דברי
ל בדי הצנזורה. בפעולת להתערב בות

 את להעביר הציע בזאת, סמבות קבל
לוועדה. הנושא
 בהן שלום עלה מראש, שתובנן בפי

 ההצעה את להסיר והציע הדובן על
ס אירעה נאומו בשעת גם מסדר-היום.

מתמדת: ערה
 שני מתמודדים זה בנושא :כהן שלום

 המאה ומושגי מאה־שערים מושגי :מושגים
העשרים.
ה זו. התמודדות הוכרעה כבר בעולם
הרחוק, בעבר שנולדו הפוריטניים, מושגים

מו של חדשים למושגים מקומם את מפנים
ותועבה. מוסר של ואסור. תר

 שנה לפני דנמרק. היא לכך בולטת דוגמה
ביט היא מהפכני. צעד דנמרק עשתה וחצי

 חומר־ על והאיסורים ההגבלות כל את לה
 מאות לשם באו פורנוגרפיה. על תועבה,

 זה הזה. החומר את לראות תיירים אלפי
ה את שהציע מי אבל גדול. קוריוז היה

 וגם הדני, שר־התיירות היה לא הזה, שינוי
 שר״החינוך זאת הציעו הדני. שר־האוצר לא

המש מפקדי בזאת ותמכו ושר־המשפטים,
 את ששקל לאחר כולו, הנבחרים בית טרה.

האי את המבטל החוק את קיבל הבעייה,
סור.

 — תיאוריה להוכיח כדי זאת עשו הם
 האומרת — בינתיים הוכחה זו ותיאוריה

ל העיקריים הגורמים אחד הוא האיסור כי
דו לספקו, הקשיים עם יחד והגירוי, גירוי
 בדנמרק מין. ולפשעי סטייה למעשי חפים
 הוסר. לגירוי הגורם אלה. איסורים ביטלו

 — והבולטת המיידית הראשונה, והתוצאה
בפשעי־מין. עצומה ירידה היא

 הצגות יש בדנמרק המי: בנימין
מישגל. של פומביות

שבו לפני בדנמרק הייתי :כהן שלום
באולם). (צחוק עיים...

 שעל החיוכים זה ביותר המרשים הדבר
 על מדברים כאשר הכנסת, חברי פניכם,

אחר. דבר מכל יותר מלמד זה זה. נושא

 ב־ הארץ סופר של המלצתו על־פי
 המקומות את לראות הלכתי גם קופנהאגן

האלה.
איתו״ יחד סורקים: מרדכי
 לומר רוצה אני איתו. יחד :כהן שלום

 המלצתו על־פי מאד, מכובד ששר לך
 המקומות, באותם היה עיתונאי, אותו של

ללכת. מוכן אני לי, איכפת לא אמר: והוא

 שיגידו לי איכפת לא רפאל׳ יצחק לא אני
שם. הייתי כי

 באמת, :ארכלי־אלמוזנינו שושנה
שמות? לערבב פה צריך למה

מישגל הצגות

 לתשומת־לב הראוי הדבר :כהן שלום
 רק כיום מושכים האלה שהמקומות הוא,
הרב אותם דנמרק. תושבי של אפסי אחוז
 מיני כל עושים שהיו אלפים, ומאות בות

 לספק כדי או זה חומר להשיג כדי מעשים
 נזקקים אינם שוב החולנית, תאוותם את

לזה.
 הצגות לאותן אלה, למקומות באים
 המקומי הנוער מעטים. תיירים רק מישגל,

 אחת, פעם ראו המקומיים המבוגרים וגם
 הזה. הנושא את ועזבו נפגעו, ולא הציצו
אסו למעשים אותם דוחף לא יותר הוא
ופליליים. רים

ברא ועדה, זה בנושא עסקה אצלנו גם
 השופט העליון, בית־המשפט שופט שות

 והן המלצותיה את הגישה הוועדה ויתקון.
 של הקלתו לטובת ליברליות. מאוד היו

 תועבה.״ ב״חומר הדן הפלילי בחוק הסעיף
מומ לשמוע רוצה שהוא אומר דר־הפנים

 את אמרו כבר אלה מומחים אבל חים,
זו. בוועדה כחברים דעתם

 עשתה זו ועדה ורדיגר: אברהם
! פשע

מרי: אורי ראש, היושב אדוני א
 שנרשמה קריאת־ביניים, חבר־כנסת קרא פה

 שופט עמד שבראשה ועדה כי בפרוטוקול,
פשע. עשתה עליון,

 אבנרי, חבר־הכנסת :ורדיגר אברהם
הצע הכנסת. במת מעל גם זאת אמרתי אני
זאת. ואמרתי לסדר־היום הצעה תי

מרי: אורי  חבר־ על אומרים כאשר א
 אבל ;מילא — בבגידה אשם שהוא כנסת
 שהוועדה עליון, שופט על אומרים כאשר
 הרי — פשע עשתה בראשה עמד הוא אשר

!שבעתיים חמור דבר זה
 לדעת רוצה אני פורקים: מרדכי

 שניים. או אחד יושב־ראש בכנסת יש אם
 אבירי אורי חבר־הכנסת השבוע כל כבר

כיושב־ראש. משמש
ב מקומו ממלא ואתה כהן: שלום

נכון? זה האין זה, רגע
 אבקש אני קשת: כן־צידן היו״ר

 להפריע לא אבנרי אורי חבר־הכנסת את
סור מרדכי חבר־הכנסת ואת ליושב־ראש,

ליושב־ראש. לעזור לא קים
 ור־ חבר־הכנסת אם :פורקים מרדכי

ל כדי יושב־ראש יש — משהו אמר דיגר
 חבר־ של תפקידו זה ואין זה, על הגיב

אבנרי. הכנסת
 חבר־הכנסת קשת: כן־ציון היו״ר

■יו יש אם השאלה מן נפגעתי אני סורקים,
יותר. או אחד ראש שב

למועצה תעודת־עניות

נכבדים, חברי־כנסת ... :כהן שלום
 ? גרום חבר־הכנסת של רוגזו קפץ מה על

 רוצה אינני קפוץ. מהמחזה התחיל הכל
לע יכול אינני גם ;הזה למחזה להתייחם

חו לא גם ואני ראיתיו לא ,כי זאת שות
סימפוז לנהל המתאימה הבמה זוהי כי שב

 לא ובוודאי תיאטרליות, ביקורות או יונים
 אתייחס כן על למחזה. פירסומי־תעמולה

המציע. שבדברי לעקרון רק
 תעודת־עניות זוהי ורדיגר: אברהם

! למועצה
 יושבים הזאת במועצה כהן: שלום

 רבים. דתיים נציגים בה וישנם חברים, 21
 נציג גם יש משרד־הסעד. של נציג גם יש
 המשטרה, של נציג ישנו משרד־הפנים, של

המחזה. הצגת את אישרו והם
 שבאולם אומר הוא זה? אישור אומר מה
ש לאלה המחזה, את להציג אפשר סגור
 לקנות כדי כסף ושישלמו לראותו ירצו

 ? מהם זאת למנוע אפשר איך כרטיסים.
 גרוס חבר־כנסת על לא זאת כופים אין
 כופים אין ;פרוש חבר־כנסת על ולא
איש. על זאת

מ המשתמעת המוסרית לסוגיה ובאשר
 שנכיר הזמן הגיע — לסדר־היום ההצעה
 מוסד ובישראל בעולם היום שיש בעובדה

עי גוף להראות פסול שאין האומר חדש,
 פסול לעשוק, פסול מין. על לדבר או רום

להש פסול בערכי־דת, לסחור פסול להרוג,
 זה צבאי. משירות דתיות״ מ״סיבות תמט

בלתי־מוסרי.


