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 בעיר. ביותר והמשוכלל המפואר המכון ״בזל״
 אש) מכבי (לייד 31 בזל רח׳ ת״א,

 הפסקה ללא 9.00 — 21.00 פתוח
סאונה תפתח בקרוב

ת דו ד ס ה
)61 מעמוד (המשך
הישרא החברה שחייה כאן ואילו העתיד

 דוגלת עדיין היא — מחד : בפאראדוכם לית
 מקודש, כמושג העתיק המישפחה במוסד

 אימצה היא מתקדמת, כחברה — ומאידך
 העולם של המינית המתירנות את לעצמה

 נוויעתו עם בז״בבד שם הצועדת המערבי,
מוס וצמיחת המקובל, הנישואין מוסד של

ני :אלה בין מישפחתיים־הברתיים• דות
 מיש־ מוגבלת! לתקופה על־פי־חוזה שואין

המאפד בלבד אבות בלבד! אימהות של פחה

במלות המתמסרות אלת
האחדות את מארצות

מבריחת לסבול

 וקו־ פוליגמיים, נישואין ילדים! להם צים
 תחליף כמקווה, בעתיד, תהווינה ש מונות

המסורתי. לתא־המישפחה

* * *

 הבדידות ועימר. הארעיות, נכור 3 **
 אלווין צפה החברתי, והניכור האישית <

 אחר גוברים ״חיפושים בסיפרו, טוסלר,
קבו נישואין של וחדשות שונות צורות
 מבוגרים מיספר של התקבצותם צתיים.
 כנגד ערובה להם תספק ,מישפחה׳, למעין

 את שניים או חבר יעזבו אם גם הבדידות.
 < קירבתם הקבוצה לחברי תישמר קבוצתם,

האחרים.״ חבריהם של
 קיימות העיתונות, דיווחי על בהסתמך

 מאות כמה לבדה בארצות־הברית כיום
 מאד אינן והן מוסוות, או גלויות קומונות

דווקא. וצעירים היפים על-ידי יישות
 ההצעה כבר הועלתה הדני בפרלמנט

הקבוצתיים. בנישואין להכיר
לחב בהחלט מתאימה המינית המתירנות

מושגים לקלוט הפתוחה המערבית, רה
 הולמת איבה אך חדשות, וצורות־חיים

 הישראלית. החברה דפוסי את לחלוטין
 במין גם למצוא ניתן תופעה, בכל ונמו

1 בעודובעונה-אחת, וקללה ברכה החופשי
שבו. הטוב את רק ולברור לבוא ואין

 לתמורות להסתגל חייבים שאז אלא
 מביאה ■חדשנית תופעה שכל החברתיות

 בהכרח, מגדילה, המינית והמתירנות עימה,
 החברה אך הפנויים. האנשים אחוז את

בצי הנישואין במוסד נאחזת הישראלית
בכלל אם — מאד מעט ועושה פורניה,

 שמיס- הבודדים, של ולהבנתם לקבלתם —
מדי־שנה. והולד גדל פרם

 הבדידות הפכה שבו מצב נוצר בך
 אנשי-עסקים ביותר. המבוקשת הסחורה

! סוחרים והם הפטנט, את תפסו ממולחים
 ״בס־ מועדוני־היכרויות ופותחים בבדידות

כבד הפכו מישרדי־שידוכים יוחד-למענך״.

 אותה יש לאישה
 כפי חירות
לגנו שיש

 מציעים אינם והללו מישרדי-היכרויות, מזמן
 אלא הבדידות, לבעיית פיתרון למעשה

 שהרי יותר, עוד התחושה את מגבירים
בעיו את שיפתרו וברגע בה, סוחרים הם

 מקור- ייסתם בודדים, מאות של תיהם
הקל. פרנסתם

 ״שירות — הדשה אופנה צצה לאחרונה
 ולפי נשואים״, לגברים היכרויות־יז־ידות

כפורח. הזה העסק עולה דיווחים,

1983 הזה העולם62




