
תארה ..התמהות :ימשמיציהס עתים ח״ליס
־ ו נ רי ב איז־יוט להיות צויר לינלון? ה1 ג

לא־מוסריות.״ שהתמונות להגיד בשביל

 להיות צריכה היא כרוכה. שתהיה הנשיא לאשת כשמי ״תמסור
כזה.״ דכר על כשכילנו חשכה היא אם נהדרת, אשה

 לשני ואכ נשוי ערד, תושכ ,27 כן מילואימניק הוא כניטה שלמה
 על כמדינה, הראשונה לגכרת ליכו, מעומק שיגר שהוא והכרכה ילדים.
 שלושה זה הקכורים צה״ל, לחיילי ״פלייכוי״ גליונות משלוח שיזמה

 היה לא כשמו. רק לא נישאה זו כרכה — וכרמה כמידכר חודשים
 ועד עתאקיה מג׳כל כולם, הנערים לה. הצטרף שלא צה״ל חייל כמעט

 הגיל, הכדלי למרות ללככם. הנשיא אשת את הידקו כית־ג׳אן. מיזרעת
 המוסר שומרי מכל יותר לליכם שהכינה מהחכר׳ה, כאחת נתגלתה היא

כעורף. המגוחכים
 דעת את לשמוע השכוע שיצאה הזה,״ ״העולם של חוליית־כיסוי

הכאות: התשוכות את רשמה עצמם, החיילים
| | | ! י ן 1ך ו ך ן ן ן ו ן \  מהסחורה. נהנים נוספים חיילים בחברת שרמן זאב רס׳׳ר ו

על מעיד החיילים של חיוכם באזרחית. חייל מאחוריהם )1 11111\ 11 1111
נעה!הנעריםלשניים. אב שהוא שרנזן, אומר טוב,״ מצב־רוח מוסיף זה ״סך־הכל ל״פלייבוי." יחמם

1 ^1| ר והתחתו־ העליונה בתמונה {
'# י י מקבלות חיילים קבוצות נה י י

 צבע המוסיף וה״פליי־בוי,״ גליון את בברכה
והרמה. המידבר לשימחת ושימחת־חיים

ל ואב נשוי ,32 ׳ליי אהרון •
 באזרחות עושק בהרצליה, גר שלושה.

 פתאום לדרכו, מיהר הוא בקידוחים.
 !״היי : בתדהמה וצעק הסתובב עצר,

 יפים. דברים איזה אמא, ז נשים זה, מה
 תשים שלא קציר הגברת מן מבקש אני
ב שיושבים האנשים של להשמצות לב

ינש החיילים נינה, בראש. ומברברים בית
 דבר להם שתשלחי פעם כל ידיך את קו

 !מספיק לא זה גליונות, 3000 לא כזה.
 תמונה תהיה שרוצה חייל שלכל צריך
ל יפה זה המוראל, את מעלה זה כזו.

 לב תשימי אל לשיחות. נושא זה עיניים,
יוש לא הם קציר. הגברת למשמיצים,

״שאנחנו איפה בים ' .  
מי איש או קבע צבא איש חייל. כל

כו יותר. גבוהה בדרגה או טוראי לואים.
 כולם ולראות. להמשיך רוצים, כולם לם,

 אם קודם. כמו לחיות להמשיך, רוצים
 בתמונות. לפחות אז מתאפשר, אינו זה

נשוי ,27 שדמן, זאב רס״ר •

 מריס ,15 מגיל כבר חייל קדמי, אלברט רס״רהחדר
 האנשים שכל ״בכדי ה״פלייבוי" תמונת את

!״ כאלה תמונות רוצים שהחיילים ידעו נינה של מפעלה נגד שיצאו
(מימין) הרס״ר, של עוזרו אנטוניו, דקי הסמל גם
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שלנו.״ העיניים את לשטוף ״כדי מבקש. הוא לשלוח,״
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