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 ליהנות לה מפריע אינו אשכנזי, חיה קיבלה (ותו
 ובבית־הספר בבית, זו. הנאה לקבל ולדרוש ומיס,

 וחצאיות ארוכים שרוולים עם צנוע, באופן בש1
הנישואין. אחרי רק מתייחסים למין כלל.

 משום הוראה קיבל לא סטימצקי יחזקאל
 שהוא מהעתונים לתלוש מוסד ומשום אדם

תו ״תמונות בבחינת שהן תמונות מפיץ
 דעת על זאת לעשות החליט אם עבה״.
 אין ״שבארץ מפני רק זה הרי עצמו,
 פורנוגרפיות תמונות של ברורה הגדרה

עצמו דעת על להחליט יכול שופט וכל

אסור! זה
תועבה.״ דבר אינו ומה תועבה דבר זה מה

 ברקוביץ, דויד התנועה, של עורך־הדין
 של בשמה להגיש, עליו והוטל הוזעק,

 שרומתה, כך על סטימצקי נגד תביעה חיה,
 צדמניעה להוציא בית־המישפט התבקש יכן
 כאוות־ לקשקש ממנו שימנע סטימצקי, נגד

 דוגמני של אבדי־המין על שחור בעט נפשו
הצילום.

הממורמ הנשים של החיפאית החבורה
פריד חברת־הכנסת אחר המזדנבות רות,
 מי אך חיה. של מצעדה הופתעה לא מן,

 לשכונה וחבריה הוריה, היו מאד שהופתע
 שחיה כיוון קידיית־מוצקין. גדלה, שבה

 הפמיניסטית. התנועה בתוך נולדה לא
 דתי יהודי הוא אשכנזי, מרדכי אייה,
 פרש עת כשנתיים, לפני עד והיה אדוק,

 הממלכתי־ בית־ההפד מנהל לגימלאות,
בקיריית־מוצקין. דתי

את חיה גם קיבלה הזה בבית־הספר

 מלא בעירום גבר של תמונה לתלות ממנה
כך. בשל לדין אותו ותבעה חדרה, קיר על

 אותה לימדו הדברים שאר כשבין חינוכה,
 מדי יותר להסתכל לא גם ובבית, שם,
 בשרוולים בצניעות להתלבש גברים, על

ל להתייחם ולהתחיל ובגרביים, ארוכים
 אבר־המין הנישואין. אחרי רק המין נושא

 ובבית־ בבית מעולם הוזכר לא הגבר של
ברמז. לא אפילו הספר,

— שתצה מי//
להיכנס׳׳ יכול

 בעניין בכלל לי מפריעה לא דת ך!
י /  כבר אני ״היום חיה. מסבירה הזה,״ י /
ממשי אני אם־כי שלי, ההורים עם גרה לא
 היום בקשר. איתם ולהיות אצלם לבקר כו,
 בחודים, שני עם שכורה בדירה גרה אני

ב בעירייה ועובדת בחיפה, בנווה-שאנן
 את פעם פגשתי אפילו וסניטרית. ספקות

את לי לחץ והוא אלמוגי, יוסף העיר ראש

בארץ, ביותר הגדול והעיתונים הספרים יבואן סטימצקי, יחזקאל 1111 11111
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 לדעתו, במייוחד, הפורנוגרפיים הדפים את סטימצקי תולש מהירחונים בחלק מייבא.
 ה״גסים״. איברי־המין את בלתי־מחיק שחור בצבע הצובעות פקידות מציב הוא ולאחרים
דבר. יישק פיו על — ובממלכתו הפורנוגרפיה, נגד החוקים מפחד זאת עושה סטימצקי

ממש. גבר של רושם עושה הוא היד.
 אשה, כל של כמו הוא למין שלי ״היחס

 תמונות- על להסתכל נהנית פשוט ואני
 שגברים כמו בדיוק גברים, של עירום
 של תמונזת־עירום על להסתכל נהנים
 כמה לי יש שלי הפרטיים בחיים גם נשים.

שלי. הזו ההנאה את יסבירו שאולי חוקים,
 אותי, לראיין שבאתם לפני דקות ״עשרים

 קבוע. חבר לי אין אבל גבר. אצלי היה
 הדירה, דלת את סוגרת לא פעם אף אני
 במיטה אני אם ואפילו במיטה, כשאני גם
להיכנס. יכול שרוצה מי בל גבר. עם

 נגד במישפט אצליח שאני בטוחה ,״אני
 להסתכל תוכל בחורה כל ואז סטימצקי,

 ואפילו שם שמופיעים הבחורים של הזין על
 אני בחדר. אצלה הקיר על אותם לתלות
 מייוחד. באופן האלה התמונות את צריכה
 לקורס הולכת אני שבועות מיספר בעוד

ה את כשאסיים אוניות. על קציני־קשר
 כקצינת- בים, ארוכים שבועות אפליג קורס,
 נשים של תמונות יש ימאי לכל קשר.

 שיהיו אצטרך ואני בתא, אצלו עירומות
 למה אז עירומים. גברים של תמונות לי

ז״ בזה לי מפריע ■סטימצקי

 כמנהל שימש אשר אדוק, יהודי אביה, עם חיהשיפחה מי ה בחיה
 אמה מוצקין, בקיריית הממלכתי־דתי בית־הספר

 הקשרים, את חיה איתם ניתקה לא הוריה, של לדעתם הפרוע, אורח־חייה למרות ואחותה.
בחורים. שני עם מתגוררת שהיא למרות שבקריית־מוצקין, לבית־הוריה לבוא וממשיכה
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