
 חמש לפני צולמה נורמה של זו תמונהגורמה שר הפרמיה
 היתה ,21 בת אז שנורמה, בעת שנים,

 יצועה. את עימה יחלקו הבריטית הממשלה שחברי כלל חלמה שלא עניה נערה עדייו
אזרחיים. בנשואים היהודי לבטלה נישאה היא אירי. בקר מגדל של בתו היא נורמה

למיטה שותנה
 ילידת ,29ה־ בת השחומה, הטלפון נערת

ב נורמה עם יחד שהשתתפה ג׳מאייקה,
 למבטון, הלורד עם האהבה משחקי

היוולדה. כביום בחברתם הצטלמה ואף

 יכלה היא ״מה נורמה. הגנרת עם הבילוי
 שלא שטרלינג 50 של במחיר להם לתת

ב להם שיש הנשים להם לתת יכולות
ב הבריטי האיש עצמו את שאל ז״ בית

רחוב.
 הלורדים שני עשו הכל, בסד מה,

ב כולו העולם את שסחף הנכבדים,

 ושמחה פורנוגרפית עליצות של אכסטזה
לאיד?

של הסנאי בשעות השניים, כי מסתבר
 הגברת של המיטה בשירותי הסתייעו הם,
 כל בכך אולי מוצא היה לא איש לוי.
נוס לוליא ,1973 שנת של בבריטניה פגם

זו. יסוד לעובדת נוספים פרטים כמה פו
 אתי כך כל לא משהו היה כל קודם

 לפני מיועד שהיה ג׳ליקו, שהלורד בכך
 ועדת־חקירה בראש לעמוד שנים עשר

 בלונדון! הזנות מכת התגברות לבדיקת
 המבקרים מראשי שהיה למבטון, והלורד

להת שנאלץ פרופיומו שר־המלחמה של
 יחסיו התגלו כאשר שנים עשר לפני פטר
 דווקא — קילר כריסטין הטלפון נערת עם

ה הזנות עולם כלקוחות מתגלים שניהם
לונדוני.

טה שעשועי  מי
ה כפתח ט חי ס ל

 מה עוד אינה היום, של בריטניה כל 4̂
? הפורי אפילו שנים. 10 לפני שהיתר. ל

 היו אילו התרככו. ביותר, הקשוחים טנים
 היה לא בביודבושת, נתפסים רק השניים

 ש- עוד מה — כך על אותם מבקר איש
 שנים בעשרים מנורמה מבוגרות נשותיהן

טובות.
 אצל ביקוריהם כדי שתוך הסתבר, אבל
 הגוף עינוגי בהנצחת השניים זכו נורמה,
 זה היה והוקלטו. בסתר צולמו הם שלהם.

 כפוטו- שהתגלה למבטון הלורד במיוחד
במי מתמודד כשהוא שלו, ותמונות גני,
מ יצאנית חברתה, ועם נורמה עם טה

 לעתונים למכירה הוצעו ג׳מייקאני, מוצא
אירופה. ברחבי
המיו שקשריהם העובדה וכן זה, פרט

היו נערות־הטלפון עם הלורדים של חדים

ה בעולם נכבדה טיפוסים לשורת ידועים
ש האפשרות את הולידו הלונדוני, תחתון

 להיות בלבד, תיאורטי באופן יכלו, השניים
 ששניהם כיוון סחיטה. של למצבים נתונים

 ויש רגישות שלטוניות בעמדות נמצאים
ה של חיוניים ביטחון לענייני גישה להם

האפ גם קיימת הרי הבריטית, ממלכה
 שאין ונפשיים גופניים שבמצבים שרות,

 להפליט עלולים הם עליהם, שליטה להם
הוס שלא לאוזניים המדינה מסודות כמה
לכך. מכו

 ושירותי־הב״ון הסקוטלנד־יארד חקירות
הפ של אלה היבטים שבדקו הבריטיים,

התפו המין ששערוריית לפני עוד רשת
 הלורדים שני כי העלו תרועה, בקול צצה

ה עצם אבל בטחוניות. עבירות עברו לא
 עם הדיסקרטיים יחסיהם שבגלל אפשרות,

 למצב נתונים השניים יהיו נערות־הטלפון
 מאליו, מובן כדבר הביאה סחיטה, של

ה התפטרותם את ערעור, כל עליו שאין
השניים. של מיידית

 שכללו לערעור, ניתנות שאינן הוכחות
 העד אז גילה ועדויות, הקלטות תמונות,

 תקופה במשך קיים דיין משה כי הזה לס
יח ההתשה, מלחמת של בשיאה ארוכה,

 בתה מיסתורית, צעירה עם מיניים סים
נול כך לשעבר. בית־בושת בעלת של
 אלישבע״ ״פרשת בשם הידועה הפרשה דה
 פילגשו הפרשה, גיבורת של שמה על
צ׳יזס. אלישבע שר־הביטחון, של

 בריטניה, ממשלת לשרי בניגוד דיין,
 בדירתה דיסקרטיים בביקורים הסתפק לא
מפו בבתי־מלון עימח בילה אלישבע, של

מת לח העניק !המדינה חשבון על ארים
 סחטנות למעשה לבסוף נכנע ואף נות!
 של סכום לה לשלם ונאלץ כלפיו, שלה

ל״י. אלפים עשרת

 נעדת*הטלפון
דיין משה של

 חלק שעשתה כפי לגנות, חיה אפשר
ה החיטוט את בבריטניה, מדעת-הקהל

ב פורנוגרפיה כדי עד המיותר פומבי
 אבל השניים. שהעדיפו המיניות פוזות

 הזכות כל שעם כך, על ערער לא איש
 לחיות אלד. מבוגרים אנשים לשני שיש

 אין הרי כרצונם, שלהם חיי-המין את
 במיש־ עוד ולהחזיק להמשיך יכולים הם

ציבוריות. רות
ס א  יכול זה ה

ש בארץ? להתרח
חש היו הבריטית שערוריירדהמין 1■
/ הישר הציבור לגבי מיוחדות לכות ׳

 הפרשה שגיבורת משום רק ולא אלי,
שלמ מפני או טיפוסי, יהודי שם נושאת

 בפומבי מציין אינו בבריטניה שאיש רות
מת הסרסור, בעלה של היהודי מוצאו את

 יש כאילו לפרשה, אנטישמית נימה גנבת
 את המשחיתים הם שהיהודים הוכחה בה

הבריטית. האצולה מוסר
 ב־ ווטרגייט שערוריית התפוצצה כאשר

 הראשונה השאלה היתה ארצות־הברית,
 היה יכול זה האם בישראל: שנשאלה
כאן? גם להתרחש
 שמעשים כללית כמעט הסכמה היתה

 אבל בישראל, אפשריים ווטרגייט מסוג
 שהתעוררה כזו חריפה כה ציבורית תגובה

 לא ההאזנה, פרשת סביב בארצות־הברית
בארץ. תיתכן

 את השבוע ישראל עתוני גדשו כאשר
 על ותמונות פרטים של בשפע עמודיהם

 שוב הבריטיים, הלורדים של נאפופיהם
להת יחיה יכול זה האם :השאלה צצה
בישראל? גם רחש

 המעשים דומה: התשובה היתד, ושוב
 לקרות יכולים הלורדים, שני ביצעו אותם

 ייתכן לא פנים בשום אבל בישראל, גם
בברי כמו תגובה אותה תהיה שהתגובה

 מסודרת דמוקרטית מדינה בכל או טניה,
? אחרת
 למצוא כדי לכת להרחיק צריך היה לא

 וחצי שנר, לפני רק לכך. משכנעת הוכחה
 דומה שערוריית־מין בישראל התפוצצה

במר הבריטית, המין לשערוריית להפליא
סמך על הישראלי. שר־הביטחון עמד כזה

ר ל ך* ע ש  שע־ היתה מימדים לאילו ל
( /  לוא מתגלגלת הבריטית המין רוריית ׳

 הלורד הבריטי, שר־הביטחון שסגן הסתבר
 במיטתה בבילויים רק הסתפק לא למבטון,

 נודע היה לוא קורה היה מה נורמה. של
 נורמה עם לבלות יצא למבטון הלורד כי

 נאלץ המלכה כשאוצר בבתי־מלון, לוי
 אי' מתרחש היה מה ? החשבון את לפרוע

 את להקליט נהגה שנורמה הסתבר לו
 אליה, למבטון של הטלפוניות שיחותיו

נגדו? סחיטה לצורכי בחם והשתמשה
 קרה זה אבל בלונדון. קרה לא זה כל

 שגיבור רק לא שבישראל אלא בישראל.
 העלה לא דיין משה שר־הביטחוז הפרשה,

 שאפילו אלא בגללה, להתפטר בדעתו
 לא זה, עתון מלבד אמצעי־התיקשורת,

 ולא הציבורית בהתנהגותו פסול מצאו
התפטרותו. את תבעו

המוד עתונים, אותם מזאת. יותר עוד
 את שלימים עמודים פני על עתה חים

 ומתחרים הבריטית שערוריית־המין סיפור
 יותר פיקנטיים פרטים בפירסום בזה זה

 כ־ באדמה ראשיהם את הטמינו מתוכה,
אלי מפרשת בכלל והתעלמו בנות־יענד,

 בינלאומי לפירסום כשזכתה אפילו שבע,
נורמה. פרשת עתה זוכר, לו מזה נפל שלא

 עם ביחסיו דיין משה של התנהגותו
 מבחינה חמורה, היתד, שלו, נערת־הטלפון

 שני של מהתנהגותם כמה, פי ציבורית,
 שלהם. הטלפון נערת עם הבריטיים השרים

 כדי כשר־ביטחון מעמדו את ניצל דיין כי
 משפחתיים עניינים על ולהשפיע להתערב

 למעשה נכנע ואף שלו, נערת־הטלפון של
כ לירות אלפי לה ושילם שלה סחטנות

יחרץ״. ״לא דמי
ב דיין של חבריו התעלמו זאת למרות

 ממנו תבעה לא גולדה ממעשיו. ממשלה
 אותו, מלבקר חששה העתונות להתפטר,

 יצאה אף ציבור אנשי של שלימה ושורה
 לציבור שאסור בטענה השר של להגנתו

 אם אפילו שלו, המיטה בעסקי להתערב
ציבוריות. השלכות לדם יש

 וג׳־ -למבטון הלורדים של הרע למזלם
אי בבריטניה. ומתגוררים חיים הם ליקו,

 משה דוגמת בממשלת־ישראל, שרים היו לו
 הם בישראל להם. קורה היה לא זה דיין,

 כגברים כללית להערכה ודאי זוכים היו
 זכה לה הערכה אותה — למופת ומאהבים

אלישבע. פרשת בעקבות דיין משה
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 נורמה נראית בתמונה הבריטיים. הלורדים של השעשועים לנערת הפכה מלונדון, היהודי
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