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 לפרשו שיש כפי שלו, התוכני האספקט
 ואירן־ במין אלא עוסק אינו בישראל,

 לדעתי חורג הנשחת המוסר בעוד מיקה,
אח מילים יותר. הרבה ומקיף זה מתחום

ה במין. לעסוק חייב חומר־תועבה רות:
 ואינו דווקא אינו לעומתו הנשחת מוסר

המיני. המוסר רק
ב ועיון כולה החוברת קריאת לאחר
 עשויה שהחוברת ספק כל לי אין ציורים,

 זאת ולמעשה המקובל, המוסר את להשחית
 ומחברי עורכי של המוצהרת כוונתם היא

 להשחתה לא שכוונתי כמובן החוברת.
 רחב כולל למושג אלא מיני, מוסר של

ול חברתי למוסר כוונתי יותר. ומקיף
וענפיו. תחומיו כל על אומי

כו הנושא עמוד באותו ועיינתי חזרתי
 לנתק ניסיתי ציונית״. ״אורגזמה תרת

 אשר הפוליטית המשמעות מן עצמי את
 מצאתי לא כך ואף ולסמלים לציורים

 זאת משמעות ובלעדי .מאחר לחומר, צידוק
ניבול״. לשם ״ניבול החומר היה נשאר

 חמורה היא זה פסק־דין של המשמעות
 שגזר־דינם הנאשמים, לגבי לא ביותר.
 היא ל״י. 1500 עד 300מ־ בקנסות הסתכם
וה העיקרון מבחינת ויוצאוז-דופן חריגה
קובעת. שהיא תקדים

לאומי״ ״מוסר במו במושגים שימוש
 למדינות אופייני הוא חברתי״ ״מוסר או

קו בישראל שופט כאשר טוטאליטריות.
 לגרום עשוי אינו חומר־תוועבה כי בע

 אלא החברה, של המיני המוסר להשחתת
 פותח הוא שלה, הלאומי המוסר להשחתת

 לתבוע לשילטון לאפשר בו שיש פתח
 ה־ שלדעת פירסום שמפרסם מי כל לדין

הלאומי. במוסר לפגוע כדי בו יש שילטון
 — לאומי״? ״מוסר זה מה יגדיר ומי

כמובן. השילטון

 — רעיונות לזרוק
פצצות! לא

 פסק־ על הנאשמים עירערו כך, שום ץץ
רביבי. השופט של דינו ■!4

טע זינגל, משה עורך־הדין באמצעות
 שהגישו בעירעור השחורה החזית אנשי נו

המחוזי: לבית־המישפט
ה מן בסטותו שגה בית־המישפט •
ה כי בקובעו החוק מן ההלכה. ומן חוק

 המחוקק כוונת וכי ממצה אינה הגדרה
 יותר. רב חומר להקיף מלכתחילה היתה

בקובעו הלכה השופט חידש כן בעשותו

 במין רק עוסק אינו תועבה״ ״חומר כי
ל חורג הנשחת המוסר אלא ואירוסיקה,

 מן הנשחת. המיני המוסר מתחום דעתו
 את בהרחיבו בית־המישפט סטה ההלכה
 המוסר על לשמירה העבירה של תחומה
החברתי. הלאומי

 שלמרות בכך, בית-המישפט טעה י•
 להשחתה היתד, הנאשמים כוונת כי שקבע

 של ולא ומקיף״, רחב כולל ״מוסר של
 המיוחסת בעבירה הרשיעם מינית, השחתה

האישום. בכתב להם
 התחשבותו באי בית־המישפט טעה •
 מול אל החוברת חומר את שקילתו ובאי
ה למושגים בהתאם המודרני הזמן רוח

ופוליטיקה. מין בענייני כיום רווחים
 בעניין רביבי השופט של קביעתו אולם
 הלאומי, למוסר מפריקי הנשקפת הסכנה

 בפסק- היחידה יוצאת־הדופן הקביעה אינה
 הוא שלו בהכרעת־הדין אחר בסעיף דינו.

מו הנאשמים היו אילו כי בפירוש מציין
 היה למרד, הסתה של באשמה בפניו באים

כך. על מרשיעם
הו קריאת ״מתוך רביבי: השופט כתב
 כי מסתבר במישטרה, הנאשמים דעות

שוגה באפיק החקירה התקדמה בתחילה

ה לדין. הובאו עליו אשר מזה לגמרי
 ובהדחה בהסתה והואשמו הוזהרו נאשמים

 הראיות המדינה. וברגל בסמל בפגיעה וכן
ההאש את הצדיקו זה במישפט שהובאו

 אפיק התביעה זנחה מה משום הנ״ל. מות
חשו הפחות השלוחות לאחת וסטתה זה

 לא בוודאי שקול, צעד זה היה אם בות.
 לאור שקלתי אני אף משפטי. השיקול היה

 והמסקנות זה, במישפט שנתבררו העובדות
 כי היו זאת דיני בהכרעת הגעתי אליהן

באישו הנאשמים את להרשיע היה ניתן
אחרים.״ מים

לק המחוזי ביודהמישפט יצטרך עכשיו
 המונף המדינה דגל של ציור אם בוע
ה למוסר סכנה מהווה אשה רגלי בין

 השחיתות פרשיות כמו מידה באותה לאומי
 בחברה־לישראל. או הביטחון במערכת
 את לגלות החוששים הצעירים, שלושת
מו להם, יבולע פן מפחד המלאה זהותם

 החברתי המוסר להריסת בשאיפתם דים
במ להם שפגענו ״כנראה הקיים. והלאומי

 לא ״אנחנו אמרו. הרגישים,״ קומות
 שחושבים כמו אנרכיסטים כך כל

 פצצות. לזרוק כוונה שום לנו אין אותנו.
 גם זה נהדרת. כך כל מטרה לא זאת
 לזרוק זה שרצינו מה כל הרבה. יעזור לא

רעיונות.״
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מ לאחיות הספר בתי רשימת

ש לאחיות בי־ס  ילין ע. ע׳
ם בי־ח  חיפה - רמג-
 הרפואי המרכז - לאחיות בי־ס
 השומר תל - שיבא ח. ע־ש
לאחיות בי־ס
ח פיו הרופא אסף בי׳ רי צ - 
כז בי׳יס ר מ ה ת- חיו א  הרפואי ל
שקלון ע־ש - ־ . ברזילי-א

לאחיות ס בי
ה *̂'0, ר ד ח ה- פ  י

 שיינברוו ע־ש לאחיות בי״ס
 תל־אגיב י7 סולד הנדייטה דח

 איכילוב) ע*ש הרפזאי המרכז וליד
ס  זיידה ד־ר :יגיש לאחיות ניי
 חיפה רוטשילד בי־ח

 סולד הנרייטה יגיש לאחיות ס בי
 ירושלים ׳הדסה״ הרפואי: המרכז

לאחיות בי*ס
 ירושלים שערי־זגדק- בי־ח
כז ב׳־ס ר מ ה ת- חיו א  הרפואי ל

 • שבע באר - סורוקה
 לאחיות בי״ס
 רחובות - קפלו בייח
 .דינה־ לאחיות .בי־ס

 פתח-תקוה בילנסוו הרפואי המרכז
 לאחיות בי״ס
 פתדדתקוה השדון בי״ח
 לאחיות בי־ס
א מאיו;,כפר בי־ח  סב
לאחיות בי־ס
לעמק-עפולה המרכזי בי״ח
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