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המדינית: ההנהלה חבר תתפות
מסים אלכם

אקטוא מדיניים נושאים ינותחו
 דרכה על שיחה ותיערך ליים

התנועה. של הפוליטית

מוזמנים. ואוהדים חברים

 טלפוני ידיעות שרות הופעל
לציבור חינם

 שרות ״ידעפון״, הופעל אלה בימים
 יכול כיום לציבור. חינם טלפוני ידיעות

ה מספר את לחייג בישראל אדם כל
 מיד ולקבל 252425 ,ידעפוך של טלפון

ה בשפה לו, הדרושה האינפורמציה את
שפות). 5( לו מובנת

ב יקבל ״ידעפוך עם המתקשר כל
 ומעודכנת מדוייקת אינפורמציה מהירות
 לו, הדרושים שירות או עסק אודות
לו. הרצוי במקום
אינסט נמצא היכן לדעת הצרכן ירצה

 בסביבות אחר מקצוע בעל או לטור,
ה יבקש .252425 ״ידעפון״ יחייג ביתו,
 קולנוע בית נמצא איפה לדעת צרכן

 יחייג בו, מוקרן סרט איזה או מסויים,
מיד. וייענה 252425 ״ידעפון״
 השרות את הקימו אשר הרעיון יוזמי
מפ כי מאמינים מארה״ב, ידע בעזרת

 שיטת של חיובי חיקוי שהינו — עלם
 ביותר החדישה האמריקאית התקשורת

ה לציבור לספק במשימתו יצליח —
 ומעודכנת שוטפת אינפורמציה ישראלי

ביממה. שעות 24 ובמשך עת בכל
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סקוטי יסקי1

 טוב, תמיד
ה7מטו תמיד

 בע׳נז וק1/׳וי1 א1״יועו",יב
 ת׳א 269 דיזנגוף רח׳

: ן ו 446611 טלפ

דורש לכל חינם
לרכוש המעונין

החדשה הברית ספר
ה ולהכרת כללית להשכלה

ה לפי יתקשר בעולם דתות
 ירושלים 7089 ת.ד. כתובת,
 את לציץ (נא מיד לו ויישלח
השפה).
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במדינה
ראש-הממשלה

מרק  ה
הגולד של

 הוא השר, כס את בגין מנחם נטש מאז
 והמפלגתיים, הממלכתיים מעיסוקיו היתפנה

 לתחביבו: להקדיש זמן ויותר יותר מוצא
 שעורכיו מעריב, דפי מעל הפובליציסטיקה.

מנ מתפלמס הרביזיוניסטי, בעברם ידועים
הממשלה. עם בגין חם

 גם לכתוב גח״ל מנהיג התפנה לאחרונה
 טהו־ פובליציסטיקה בגדר שאינן רשימות

ב בגין פירסם האחרון שבת בערב רד-
 בארצות־ האחרון מסעו רשמי את מעריב
ב כתוב משעשע, מאמר זה היה הברית.
ש היה שבו המיוחד אולם ובחן. הומור

 עיתונאי שאף עיתונאי סקופ הכיל היא
קודם. עליו עלה לא זר או ישראלי

 של סיפורו וזה בטלוויזיה. שאלה
בגין: מנחם

 הגדולה בעיר ביקרה חודשים מספר ״לפני
 מאיר. גברת הממשלה, ראש קליפורניה, של

פר בטלוויזיה. בימינו, כמקובל ראיינוה,
 הקושיות פרשת את סיים כדרכו, נודע, שן

 יום: יום מחיי הלקוחה בשאלה המדיניות
ה מהו הממשלה, ראש גברת לנו, ,אמרי
בי זאת לישראלים?׳ לכם, המיוחד מאכל

 ה־ לחוף המראיין השאר, בין לדעת, קש
 משום השיבה מאיר הגברת השקט. אוקינוס

 המירשם?׳ את לקבל ,האוכל עוף. מרק מה,
ה על ההשפעה. רב הפרשן לבקש הוסיף
 הדעות חלוקות זו נופפת לשאלה תשובה

בקליפורניה.
המר כי היא, טלוויזיונית עובדה ״אבל

 לצוס־ם לבשר הקטן המסך על הופיע איין
הבטי ישראל ממשלת ראש כי השומעים,

ה עוף, למרק המירשם את לו לספק חה
היסטו עובדה ישראל. לבני המיוחד מעדן
תו אלף עשר שמונה כי היא, שנייה רית
 או טילפנו׳ והסביבה אנג׳לם לוס שבי

ה את לקבל וביקשו כתבו, או הבריקו,
ה העוף, מרק את מכינים כיצד פרטים,

ישראל. ארץ תושבי של לחיכם ערב
 וגברים נשים של אלה ריבוא שני ״בשם

 הפרשן פנה — נשים בוודאי, בעיקר, —
ב להשיג וביקשו מדינתנו של לקונסול

בגין גח״ל מנהיג
העוף מרק בזכות

ה המירשם, .את בשבילן, בשבילם, שבילו,
 המטבחים. מכל הישראלי המטבח את מייחד
 אם להשיב. מה ידע לא המוסמך נציגנו
 יש האחרונים, בשבועיים נחלש לא זכרוני

 שגרירותנו גם כי הרושם, עדיין לי
מדובר. מרק באיזה ידעה לא בוושינגטון

 הפרשן, הגיע. לא המבוקש ״המירשם
 אך נדהם, לישראל, החביב ביחסו הידוע

 מלוס־ ,במישרין טילפן, הוא הרפה. לא
 הממשלה, ראש למשרד לירושלים, אנג׳לס
 הביאה לא וימים, ליבשות מעבר השיחה

 לתמוה פסק ידידנו המצופה. התוצאה את
 אינו אמר, עוף, מרק אותו לרגוז. והחל

צו אלף עשר שמונה בכך. מה של דבר
 בעקבות וביקשו׳ הבטחתי על סמכו פים

 ממנה, ללמוד הממשלה, ראש של הודעתה
 לא אם הטוב. המאכל את מבשלים כיצד
 אבוש החשוב, המידע את להם לספק אוכל

 בצופן והמברקים, הדברים חילופי ואכלם.
נש המשובח המרק סוד נמשכו. ובלעדיו,

בירושלים. עדיין מר
 ללוס הגעתי שבו ביום לי. היה ״מזל
 הפרשן אצל הכללי הקונסול ביקר אנג׳לס,

 למרק מפורט מירשם לידיו ומסר המפורסם
 של הודעתה על־פי מהארץ שנתקבל עוף,
או גם ראיינו כך, משום הממשלה. ראש

 לי אמרו כן׳ אלמלא טלוויזיה, באותה תי
פני.״ את מראים היו לא

הקהל דעת
 לעס דיש

ס שאינו קיי
 שקיים בעובדה מכיר שלישי ישראלי כל

פלסטיני. ״יישות״) (או עם

הנגב בירת את המסעירה השערוריה ^

ר קטינות שד אורגיות א ב ע ב שב
 מזה נסערות. כבאר-שכע רוחות ך*

 הנגב בירת לתושבי היה לא רב זמן 1 1
 לא הפעם בו. לענות מסעיר כה נושא

 והמאבקים המפלגתיים בתככים מדבור היה
 המתאים בנושא אלא בעיר, השלטון על

 לעיר מאשר פאריס האורות לעיר יותר
באר־שבע. של מסוגה מידברית

 של כהעתק נראית כולה הפרשה ואומנם,
מ יותר לפני שהתרחשה דומה פרשה
 מושג פאריס טבעה אז בפאריס• עשור
 — הציבורית השחיתות בתולדות חדש

 ו־ עדין מושג מאחורי הורדים״. ״באלט
 רבתי, שערוריה בזמנו הסתתרה זה נלבב

ה הציבור מראשי שרבים הסתבר כאשר
מיו באורגיות־מין להשתתף נהגו צרפתיים

 אלא היו לא הראשיות שגיבורותיהן חדות,
המוקדמות. העשרה בשנות רכות ילדות

 ב־ מופעים כי הסתבר האחרונים בימים
 בבאר- גם נערכו הורדים״ ״באלט סיגנון
לשי נושא שימשה כולה הפרשה שבע.
 פרטים עליה ידע לא איש ספור. אין חות

הצבי ובאצבעות בהתלחשויות מדוייקים.
 היו שכאילו ציבור אנשי כמה על עו

 השמועות זו. מזוהמת בפרשה מעורבים
 להבדיל היה ניתן שלא עד וגדלו התנפחו

דמיון. ומה בהן אמת מה
ה ״באלט פרשת פשוטה, לכך הסיבה

 בבית־המשפט נגולה באר־שבע של ורדים״
 כשבית־המשפט סגורות, דלתיים מאחורי שם

 שמותיהם פירסום על חמור איסור מטיל
ב העדויות ועל בפרשה המעורבים של

בפניו. שנגולו זה מסעיר עניין
 השתלשלות על לספר רק ניתן זה במצב

 התביעות אחת לידי שהביאו המאורעות
המדי פרקליטות שהגישה ביותר המוזרות

אי־פעם. נה
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דבתומת תמימות
 ש־ בית־המשפט, כבוד על לשמור די ^
מ זו בפרשה הדיון את לערוך ציווה ^

 השמות כל יהיו סגורות, דלתיים אחורי
 את למנוע כדי בדויים, שלהלן בסיפור
בפרשה. המעורבים של זהותם

 נהג־מונית הוא בפרשה המרכזית הדמות
 נאה דירה ובעל לילדים אב באר־שבעי,

 שי אחרי העיר. משכונות באחת ומסודרת
נהג, לו הכיר נהרסו, שלו המשפחה חיי

 ,18 בת צעירה יוסקה, בשם להלן שיקרא
שושנה. תקרא הסיפור שלצורך
ב רב זמן מזה עוסקת שושנה אותה
 גילה למרות בעולם. ביותר העתיק מקצוע
 פרוצות שבין הוותיקות אחת היא הצעיר

התחתון. בעולם קשרים בעלת באר־שבע,
 כרודף- חבריו בין ידוע היה יוסקה
 היה זו בלהיטותו אולם מושבע. שמלות
ה האוביקטים שכן קיצוני. חולני אלמנט
 ההתגברות. בגיל נערות היו שלו מיניים

 לנערות חולשתו את להסתיר נהג לא הוא
ובתולות. תמימות הן אם במיוחד ,15 בגיל

 ידידות תקופת אחרי הסתבר לשושנה
 בה, כך כל מעוניין אינו יוסקה כי קצרה
 הי־ קשריה. את לנצל מעוניין שהוא כשם

תשלום תמורת לו, שהביאה היא זו תה
צעירות. ילדות מתאים,

 בדירתו אוסף יוסקה היה הילדות את
 ילדות. שלוש שתיים קטנות, בקבוצות

 במשטרה להתלונן יכלה לא מהן אחת אף
 ערכו זאת תחת בעילה. על או אונם על

 הצגות יוסקה עבור צעירות נערות אותן
ה שכללו מין לאורגיות שהתפתחו עירום

עצמה. הבעילה מלבד כל,
 בפרשה. הראשון השלב היה שזה אלא

ב לו עלו בביתו שערך שהאורגיות כיוון
 אמצעי מהרה עד יוסקה מצא רב, ממון

להרוויח. וגם תענוגותיו את לממן כדי
ה עברה בבאר־שבע המתאימים בחוגים

ל ניתן מתאים תשלום תמורת כי ידיעה
 הנערכות העליזות בחגיגות כצופים שמש

א*י/:יתו הגיעו וכך יוסקה. של בביתו
מהו באר־שבעים אזרחים כמה יוסקה של

מכו למשפחות המשתייכים ומיוחסים, גנים
 או בדעתו מעלה היה לא שאיש בדות,

השבועי הבידור במסגרת כי בהם חושד
 הנמכר מהסוג הצגת־מין גם נכללת שלהם
 ש־ — אחד בהבדל בדנמרק, לתיירים עתה

 צריכות שהיו ילדות היו ההצגה גיבורות
התיכון. בית־הספר בתחילת להיות

★ ★ ★
הציבור מוסר 7ע להגן

על ז למשטרה הדבר נודע יצר ך>
שה מכיוון שונות• גירסות יש כך /״־

ניתן לא סגורות; בדלתיים הוגשה תביעה
ה הגירסה אולם נכונה. מהן איזו לבדוק
ל זו כנראה היא לאמת ביותר קרובה

 י־ שהשתתפו הילדות אחת גילתה פיה
 הסיפור את מלאה, בתמימות לאמה, אורגיה

במשטרה. להתלונן רצה וזו
 יעקב השופט אל עצמו, לבית־המשפט

 מהם האחד נאשמים. שלושה הובאו טירקל,
 שני הם האחרים והשניים עצמו יוסקה הוא

 מיקצו־ בעלי מכובדים, באר־שבע אזרחי
 באותן כצופים ששימשו חופשיים, עות

ל כמובן ניתן לא שמותיהם את הצגות.
 בשמם לפגוע עלול שהדבר כיוון פרסם,
הטוב.

 שניתן ופסק־הדין עצמם האישום פרטי
 הסעיף לפי חסויים, הם אף נשארו השבוע
 כדי משפם פירסום למנוע שניתן הקובע

הציבור. מוסר על להגן
 חילוקי התעוררו המשפטנים אולס״בחוגי

 ב־ לנהוג צריך היה כך אומנם אם דעות
ב הבקיאים המשפטנים לדעת זה• מיקרה
 פירסום על האיסור בהטלת היה די פרשה,
 לעומת בפרשה. המעורבות הנערות שמות
הנאש שמות את לפרסם צריך היה זאת,
ש כדי עליהם שהוטל העונש ואת מים

ה דומים, לסוטי־מין הרתעה יהווה הדבר
למטרותיהם. נערות תמימות מנצלים

¥ ¥ ¥
נוספת פרשה

 התביעה הגישה שנודע, כפי אומנם, ך•
 השאר, בין פסק־הדין. על משפט־עירעור 1

 את להתיר תביעה גם זה עירעור יכלול
 והעונשים הנאשמים שמות הפרשה, פירסום
עליהם. שהוטלו
 בעקבות בכך. הסתיים לא הסיפור אולם

 על המרגשות והשמועות הרוחות סערת
 שהתקיים, המשפט ועל הוורדים״ ״באלט

 באר- משטרת דומה. פרשה התגלתה כבר
 מתושבי חשודים שישה עתה חוקרת שבע

 איר־ על האשמות הועלו שנגדם באר־שבע
 הם גם דומים, ״באלט״ מופעי ועריכת גון

 ניגבו כה עד קטינות. של בהשתתפותן
 באותן שהשתתפו קטינות משמונה עדויות

ש לפרשה קשר כל להן שאין אורגיות,
החשו בין גם בבית־המשפט. כבר התבררה

מונית. נהג נמצא זו בפרשה דים
 האירו־ המסורת על שומר שהדרום נראה

ש רחובות זו היתר, פעם הישראלית. טית
 של המין שערוריות מרבית את סיפקה
מקומה. את באר־שבע תופסת עתה ישראל.


