
התלבשותו באמצע דתי מתותץ ער מסתערות המתדחצות בכעורה: שדתו! קומנדו

 של מעמודי״הייויד (״שבלול״), פרטים מפיק שיסל, צביניתור .לא
 בעזרת הדתית, הכפייה נגד מפגין התל״אביבית, הבוהמה

 וחבריו, שיסל הסכנה. פני מול באומץ חזהו חושף כשהוא ונייר־דבק, מפית־נייר
 נסיונות נגד הקרב של הראשון החזית בקו היו איינשטיין, ואריק זוהר אורי ביניהם
״שרתון״. מלון שליד בחוף תל־אביב של ימה בשפת רבינוביץ. רבי של הדתי הדיכוי

 תל־אביב עיריית כראה ראשית ך*
 היה שרתון חוף הקואליציה. את ■1

 רואות, שכך לעינים חושך תוחו־ובוהו,
המים. פני על מרחפת רבינוביץ ורוח

 אדם בין הפרדה תהי :רבינוביץ ויאמר
 הקואליציה לעסקי הדבר טוב כי וחווה,

 ונשים, גברים בין רבינוביץ ויבדל שלי.
 •מלון שלמרגלות החוף לרצועת ויקרא

 הגדולה ולרצועה בלבד,״ ״לנשים שתזון,
״לגב קרא החניה, מגרש ממול זו יותר,

 העי־ ופקחי פועלי את וישלח בלבד.״ רים
ולשמור. לגדור ויצוום ריה,

 המינימום לובשי והחווה האדם ובני
 צעקה קול ויקימו הגזירה, לרוע אפם חרה

 רבינוביץ, רבי בהחלטת ויזלזלו גדולה,
 העוול על ויתלוננו גדולה למהומה ויגרמו

 יום בוקר ויהי ערב ויהי להם, שנעשה
אחד.

 :רבינוביץ ויאמר
ותהא לחוף, חוף
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 אמונה, מלאכתם הפועלים ויעשו ומים.
 הקציבו הפקר שטח ואף ויפרידו, ויגדרו

ה העין תראה לא למען לחוף ;חוף בין
 ו־ טפו. טפו טפו הנשי החזה את גברית

 והעם ההבדלה, בכניסות פקחים ייתישבו
 האלוהים שער ליד ויתגודדו וזעם. ראה
 עם ויריבו לתלפיות בנויות חווה בנות

 וישברו אלה אח אלה וידחפו הפקחים,
 וקרא נזעק, אחד ופקח השררה. חומת את

להפ לה ויצווה למהדרין, כשרה לשוטרת
 הנדחפות. אחת ולהרשיע קולמוסה עיל

 ויהי ערב ויהי וכדין, כדת הדו״ח ויירשם
שני. יום בוקר

 בת היא הלא בארי, דליה למחרת ותלך
אדרי שהיא והמורשעת, הנדחפת החווה
 ה־ מצוות את ותמלא במקצועה, כלית

 ותת־ טובה, אזרחית של בצייתנות רפורט
 על הממונים בפני בדחילדורחימו ייצב
 ויסתכלו תל-אביב. צפון במשטרת החוק

לצד- ברירה ב״עבירת החוק על הממונים
תהא

מבדילה
גדר
ביז

ביו
מים

 לדרכה וישלחוה בראשם, וינודו קנס,״ כי
עמדה. נקטו ולא

 מלון שליד הקטנה האלוהים ובחלקת
 על אשר זה סלמן, שמחה הכריז שרתון

נתחכמה ״הבה :וכיסאות־הנוח המשקאות

 ב! ויעמידם — לנפש ליום שקל 70 — בשכר
 נודז ולא ויבטלה, למזימה, ויצחק ראה העם אך

 יעלות וישתכשכו בשטח. קיימים השכר שוטרי
 רחמנא מינו, באינו מין ויערבבו האסורים, במים

רביעי. יום בוקר ויהי ערב ויהי לן.

 אחוזים
הים ושפת

 מפרנסתי, לנשלני הרוצה לרבינוביץ, לו
 הפרי- מזכותם והז׳וז׳ואים היורמים ואת

חופם!״ על בילגית
 הרחצה אוהבי כל את שמחה ויגייס

 את החוף וימלא כשרה. והבלתי המעורבת
תעתוע. מחזי החולות ורחשו המינים כל

 וכן לאשה מאיש השמועה עברה חמישי וביום
 הוא שישי, יום מחר, כי וידווחו ויספרו לאיש,
 המקסי לובשי הקואליציה לאוהדי. טבילה מצוות
 העירייה ברחבת הפגנה המינים שני בני ויזממו

 ס ואת חילקו. בשפע כרוזים ואף צאי־השבת,
למחרת. קבעו —; הפיאות בעלי

״״;,־•/ד- אסורהר לנשים ״הכניסה
 עירית את ״שרתון״, של הגברי לחוף ברחבת-הכניסה בחרוף־נפש ריס

 מאחורי חחופינז. סותמי נגד להפגין כדי תינוקה עם שבאה דיאמנט,
בתמונה המגינים. גבורת את מנציח הטלוויזיה צלם :משמאל הפקח

 תל־אביביו משמאל:
 ל הכניסה את עליהן

 דת כשלושים של גנת
 נוכו במהירות נסוגה
ה בדיל למקום שבאו

 ויתעלמו סבלנותם, את הפקחים ויאבדו
המיני לובשי ופלישת הגדרות מרמיסת

 ויהי כהלכה. מלאכתם עוד עשו ולא מום,
שלישי. יום בוקר ויהי ערב

קנ ויהיו ״יקומו רבינוביץ: רבי ויאמר
שוטרים וישכור הגבולות.״ לפורצי סות

 המוקדם הבוקר בשעות האחרון, השישי וביום
 הז דוגלי השחור, לובשי ראשוני החוף על נתגלו
במים. ויטבלו ויבואו דלה.

 ח קראו ונרעשו, נבהלו נזעקו, מהמים ובצאתם
ז״ טמא החוף !טמא ״החוף :נפש בשאט וירקו


