
 הלרשטיין,״ מר ברמת־גן, בונה. סולל סניף
השיב.

 בינתיים, אחד כמיברזיס. טלפאטיה
 היד, למנהל ממנהל להתרוצץ נזקק שלא
 את גילה בחקירתו, שהמשיך עצמו, פיינר
 הערבות בפרשה: ביותר המשמעותי ר,פרט

 — במיכרז המשתתפים אחד של הבנקאית
קב שוועדת־המיכרזים לפני עוד לו הוחזרה

ה את למסור למי החלטתה את בכלל עה
עבודה.

ל שהורה מי ברורה: היתד, המשמעות
י — כבר ידע הערבות, את החזיר נ פ  ל

 מי — דינה את פסקה המיברזים שוועדת
במיכרז. יזכה לא

ן מי גם הסתם, ומן בו. יזכה כ

ת רו תיי
ס לילות עדי  סו
בחניון

 באשקלון הלאומי בפארק הוקם כאשר
 שיערו אם ספק והמפואר, הענק החניון

ל בטוח מקלט למקום יהפוך כי מתכנניו
 לאורגיות. ולמרכז הארץ, רחבי מכל פושעים

קי את עיניהם לנגד יותר ראו המתכננים
 השלוות המשפחות את הפגים, תיירות דום

מכו עם ולפיקניקים לסופי־שבוע שיבואו
ם, בקרוואנים יתגוררו ניותיהם,  ובבונגאלו

הטבע. בחיק יחיו
ש אלא כשרים. מאחורי פושעים

של כך, על מצביעות עדויות ויותר יותר
 פחות משפחתי אופי החניון מקבל אחרונה
 למקום מגיעה כאשר הנוהג, לפי ופחות.
ל מהם אחד רק חייב אורחים, עם מונית

 הנוסעים שאר לדבר. שנועד בטופס הירשם
 של משפחתו בני שאלו בהנחה — פטורים
החותם.

המבק פושעים על־ידי מנוצלת זו עובדה
 ושאינם — מהשטח מה לזמן להיעלם שים

 חייב בו בבית־מלון, זאת לעשות יכולים
 נראים, רבים פושעים להירשם. אורח כל

 החניון. עובדי על־ידי רב זמן מזה במקום
 הם הרישום. בטפסי מופיעים אינם שמותיהם

 שכר שנרשם, כשר, חבר עם למקום הגיעו י
ה חבריו, שבא. כלעומת וחזר !ונגאלו,

במקום. להתגורר נשארו פחות, כשרים
 אחר סוג מחפשות. בודדות ;ערות

הם לצרכיו החניון את המנצל אורחים של

זמלמן עולה
באפלה צהלה קולות

 ■לילה מדי יותר. או פחות נאהבים, זוגות
 מלאות מכוניות החניון בשערי לראות ניתן

ל השוברים צעירים, זוגות ארבעה שלושה
 או בונגלוס ארבעה שלושה לפעמים עצמם

ה שמספר ככל פחות. ולפעמים — קרונות
ב יתר, גדול אחת קורת־גג תחת נפשות
ל שניתן כפי השמחה, גוברת זה, מקרה
 מהמישכנים הבוקעים הצהלה מקולות שפוט

האפלים.
 נערות בחניון: נוספות מוכרות תופעות

 מחפשות ערב, ערב שם מופיעות בודדות
בחברת המופיעים זקנים וגברים זוג, בני
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ברדיו פוליטית סאטירה — שנים מזה לראשונה 8
ביטולה את דורשים כבר הדתיים ■

ת3וו  שווש ז
ש ?,■וחוו מוי

השתל ״הכנענים כי ראש״הממשלה בפני המפד״ל מנהיגי התריסו שבוע לפני רק
 טענותיהם היו האחרונה, השבת חלוף עד המתינו אילו השידור.״ שירותי על טו

 על סאטירית תוכנית ב״קול-ישראל״ שודרה שנים מזה לראשונה כמה. פי חריפות
 כמו אישים ולתקוף ללעוג היססה שלא ומחיקות, צנזורה ללא פוליטיים, נושאים
 של זעמם את עורר כבר השידור דתיים. וח״כים גור מוטה דיין, משה ספיר, פינחס

 השורש׳.״ ,טיפול את מהשורש ״לעקור כדי לחצים להפעיל העומדים הדתיים, החוגים
בתוכנית. ששודרו המעולים הסאטירה מקטעי שניים בזה מוגשים שהחמיצוה, לאלה

הצבאי כתבנו שאת
 רוטבליט, יעקב כתב הבא השיר ת

ירוש על בקרב שנפצע צנחן לשעבר
המפור השלום שיר את גם כתב ואשר לים,
הנח״ל: להקת של סם

 עס עשיתי / הצבא שרות של שנים שלוש
תי בעט / החטיבה  שפכתי / ושם פה אחז

הצבאי״. כתבנו ״מאת רם. כתמי על ריו
 סיפוק המון / קבועה משרה לי מצאתי

כש / הולם שליבי לי תאמינו / והנאה.
הצבאי״. כתבנו ״מאת חותם אני שמי מתחת

מהי חנגים אצל / מצניינים קשרים המנן
 מוכר זה / שכמם על טופח אני / מנים,
ט ״מאת אנתם. נקננה אותי תב הצבאי״. כ

ם הכתבתבים תוני  על סביב עטים / בעי
זו / לתחום מחוץ זה צוחק, אני / שולחני,

ה 'כתבנו ״מאת לפירסום״. ״לא פירנר רק
צבאי״.

תי אתמול מנ  כולם בשביל / לפשיטה הוז
תי כיצד / אותה, אראה ב / הגבול את חצי

 כתבנו ״מאת בחו״ל. ילך זה — חיים צבעים
הצבאי״.

תר אם / קשה בכריכה ספרים שלנשה
 — מתים יש אס / בבקשה, — ינתר צי

ת אפשר  לראות. אוהב כך כל ואני / לחיו
הצבאי״. כתבנו ״מאת

,הדת הח״כ נאום
 יריב: זיוה מאת ככנסת, אום ^
נכבדה. כנסת היושב־ראש, כבוד ^

 אל־פאתעח בשער, כשהאוייב זו, בשעה
ב בדלת, יארינג השגריר שיחות בפתח,

 אוייב מבפנים בנו אוכל רבותי, זו, שעה
ומכופלת. כפולה שסכנתו אחר,

ה ההפקרות בקירבנו משתוללים
 התרת והפורנוגרפייע, סכסואלית

 — הייצר ופורקן המיכנס, הפשלת החגורה,
טובה. חלקה כל בנו ומשחיתים

 עצומות, בעיניים דוהרים אנו אנה רבותי,
ב אנו, מתירין מדוע מראות? עינינו הטחו
ה על לעלות זו, סטראטעגית חירום שעת

 כעין ופיגול, זימה מופעי קרשים
 שבהם מופעים וכדומה? ומצוץ ק?וץ שיער,

 — היום לאור ועלמות, אברכים מבצעים
 מישגלים — היום! לאור רבותי, כן,

 בכך,, די ולא עינינו! מול וחיים נועזים
 ורטט, כתשוקה מתעוותים גם אלא

 ו־ עירום כולם קצובות, ערודה בתנועות
 כבהמות בפרהסיה, מתנשקים אפילו ערייה,

וחיות־הג׳ונגל.
ובכן, מותר? הכל כבר האם נכבדה, כנסת

 לאשתו איש שבין יחסי־מין ואם אסור? מה
 מיני ומגע טבעי, לעניין אצלנו כבר הפכו

 חבר־ יקום מחר הרי לגיטימי, לדבר ביניהם
.להתיר נכבדה, כנסת ויציע, אבנרי כנסת . . 

ם... ביניהם... גל: יש מ ה את ג
 האור* מן שאפילו בכך, די לא וכאילו

 לא וכאילו !זלגאריזצייע, אצלנו עשו גייע
 על גם הנה האמכטייע, במלכת לנו די

 ! !! האמבטייע מלך לנו קם הסינימה מסך
 עורך אבידן׳ דויד המכונה משוררינו, בכיר

מחוץ כאמכטייע, מיטה תשמיש לו

ירים* זיוה פיליטונאית
ו מלא! חשמל ובאור הנשואין, למיסגרת

 האמבטייע! חילול נכבדה, כנסת זה, הרי
 הכיור! את גם יחללו רבותי, מחר,

היינו? הכנינחיה
משו בועל מין, המכונה זה, מינות בסרט

נע כדג, עירום באמבטייע, זה משוקץ רר
 וגלויית לחלוטין, עירומה רה

 מקיים לעינינו!!'! ממש בועלה חזה:
 ה־ כבוד ולבסוף, אינטימיים, יחסים עימה

 אותה, פוקד גם נכבדה, כנסת יושב־ראש,
. לייצרו, דרור קורא ר מ ו ג ו

 יורש־ נואף כשאותו רבותי, זאת, וכל
לנוע שלו ליצן במעשי ממשיך גיהינום

 ופיראיות, שקולות זימה בתנועות
 מחרישות נעירות־תאווה בל״־יית

ל צוכט זו, ערופה כעגלה אוזניים,
הדדין... את עירומה נערה אותה

 מופקרת עם שח־-בטלפון אחת ובעונה ובעת
אחרת!

מגרי־ כה פיגול דברי נכבדה, כנסת
 עיני שזפה לא אצלנו, שחזיתי כפי יצרים

 בשרו לא ואף נכר! בארצות ביקורי בכל
!באו־קאלקאטע לא ואף בפאריס,  ולא !

 אפ-לו היל. פאני השוודי בסרט זאת מצאתי
דענמארק! במדינת אשר המין ביריד לא

טרי חזיונות מציגים קרשינו שעל בשעה
זכרות אכרי לראווה גלויים בהם פה,
פרוש. מנחם אגו״י, ח״כ עם *

 !ה- של ערוותה ונרתיקי הגבר, של
נח נשים שנרתיקי הוא תימה כלום אשה,
ברחובותינו? טפים
 | היושב־ראש, אדוני אחד רגע כן, כן,

. כבר אני ר מ ו ג
קר על אנו שומעים נכבדה, כנסת והנה,

 תצי־ שלשימעו ניבול־פה העברית הבמה שי
 שלא ונוראות, איומות מילים אוזנינו! לנה

 דל על לעלות באפי, נשמתי עוד כל אהין,
 לא צווארי על חדה חרב ואפילו שפתי,
 מילים לנצח! אזכירן ולא עליהן, אחזור
 לאונן: לדפוק: אורגאזמע, כגון:

 חב- הכוונה, ואין :להתרומם :להרים
הנפש! להתרוממות נכבדים. רי־כנסת

, כבר אני כן, ר מ ו  היושב־ראש! אדוני ג
 [ ב־ טומאה! מלאה הארץ נכבדה, כנסת

 1 י- בדקתי ובדקתי, חקרתי חנויות־הספרים
ספ מיני הספר, לעם לנו, מוכרים חקרתי:

ת 698 כגון רים שה תנוחו  מצבים, בחמי
שה פעמים שמונת להת מבלי רגעים בחמי

 שכם, בן חמור של כלבתו הייתי אמץ,
 קונטרסים עבריות במכונות־דפום ומדפיסים
ה האימפוטנט, אלמאנאך כגון וכתבי־עת

ליל והסוטה המתרומם הד החילוני, מאונן
 מודה בהם שעיינתי שלאחר ספרים דים.
 היתר, לעומתם היל שפאני ומתוודה אני

גמורה! צדקת
מס אף יודעי־דבר צינורות בלבד, זו ולא

 של הנוהג בנו פשה לאחרונה כי לי רו
 הומוסוכסוא־ הטבע, כדרך שלא מעשים
ת כבר זה רבותי, כלע״ז, ליות ח ת  | מ

 ן ה־ תחתון: עולם ממש ביקורת! לכל
היינו? כסדום

.הפשע נכבדה, כנסת . .חודר . .  ! אלינו .
מבעד ! לדלת... ... ת י ר ו ח א ה

, ואני אחד׳ רגע עוד ר מ ו  1 ה־ אדוני ג
. רגע עוד יושב־ראש. ד ח  ! אורחה, ואגב א

 נפלה בארזים גם כי לאוזני גונב אף אמש
 הכנסת מחברי כמה וכי התאוזה! שלהבת
 עירומים כשהם זה, נכבד לבניין נכנסים

 נכבדה, כנסת לבגדיהם: מתחת -
וה החוץ בוזעדת אף פשט זה מביש נגע

 דנים האומה, בכירי להן יושבים ביטחון!
 סטראטעגייע ובעיות לאומיות, סכנות על

ו חשופים כשאכריהם ולוגיסטיקע,
 ללב־ ומתחת ללבושם׳ מתחת — גלויים

!ניחם ! !
 בשפלותו עולה זה הרי טפו! טפו! טפו!

 :פערווערסייע ממש זה דמיון. כל על
יארינג? בשיחות הנביאים עם את נייצג כך

, עומד אני כן, ר ו מ ג  היושב־ אדוני ל
 את להביע עוד ברצוני כן לפני אבל ראש,

 כוטיק־מין מפתיחת העמוקה הזדעזעותי
למי אינסטרומענטין ראיתי בו בתל-אביב,

ל האדם של אבריו את המותחים ניהם
וחמור: פרה של לא-יאומנו ממדים
, שאני לפני ר מ ו , שאני ולפני ג ר מ ו  ג

 לציבור לגלות שלא יכול איני נכבדה, כנסת
 צלמי־ גם זה בבוטיק־מין שמצאתי הרחב

תות פרוטעזות כעין חשמליים, זכרות
 וכן בלע״ז, ויכראטערים המכונים בות,

 בל- בעין הנראים ועוד, ודולעדו, הריגאטע,
 ויכראטער אהרון. כמטה תי־מזויינת

 ועלעק״ באטערייעם על שעובד זה, זקור
כעל ויכראטער כדרך ופועל טרודעס,

ה,  אין לדחליל לרובוט! האדם את הופך מ
 זה, ויבראטער כן, זה, ויבראטער בו! חפץ
ה כמו הימים מן ביום עלינו יקום עוד

פי כחרב בנו ויחבוט מפראג, גולם
פיות:

! אני היושב, אדוני הנה ! ! ר מ ו  אל ג
ר אני באמצע. אותי תפסיק מ ו  תוך ג

! . . יה. י ! יו שנ . . .  באותו ומצאתי זכותי
 שיקויי גם זימה לתשמישי בית־מימכר

 בן של הרופפים חלציו המחזקים תרעלה
מ אשה של יחמותה ומכפילים ,100
ו כושר, בעל של ושיעור מידה לכל עבר

 ופינצעטעם, נפלאייערס, וברגים, צינורות,
אב נראים בהם וסרטים, ותמונות־מישגל,

כ אבריהם מנענעים ועלמות רכים
ת... אחוזי  היכוד בתנועות תזזי
 תנועות ולפרקים ויורדות, עולות
 במחול* יצאו כאילו סיכוכיות, חיכוך
תהמחניים עו תנו כ מתוע שיקוץ ....

ת... גו את ביד ממשמשים בו
ה באבריהם אוחזים ואלה פן...

.אלה של סמוקים .  כבר אני כן, כן, .
, ר מ ו . ג.ו כבר אני ג ! ! ר ,מ

 הנפקות ובעוד בזאת, זה גופים כורכים
 פשוקות ויריכיהן פרקדן, שוככות

נחי בוקעות כשמפיותיהן לרווחה...
בפארהעסייע... חילול-שכת רות

ו אחרים אברכים עומדים כשמאחוריהן
 בהן ונועצים כשוטים אותן מייסרים

! הטבע כדרך שלא ויבראטערים, !!
 תודה נכבדה, כנסת היושב־ראש, כבוד

---------!י ת ר מ ו נ יאנ שיתוף־הפעולה. על


