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שוו השנה גשר שושן
הלכה היהודית יש חוקים ברורים
 /והגיוניים לגבי התערטלות של נשים
וגברים .אסור לגבר לראות אישה עירומה,
ואסור לאישה להיות עירומה לעיני גבר,

 1ו | | ו | י ה  ! 1ן ו ן ! צעיר דתי ,אשר
 11111 #11י הסיר את הכיפה,
 1מטפס על הגדר המפרידה ביו חוף הדתיים
לחוף הדתיות ומתבונן במתרחצות.
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כדי שלא לעורר את יצריו.
הלכות אלה מכירים היטב האברכים
הצעירים והנשים החסודות הבאים להת
רחץ בחוף שרתון בתל־אביב ,החוף היחיד
בעיר אשר חולק ל-שניים ,לגברים ולנשים.
הלכות אלה מוכרות גם לפרנסי הערים תל-
אביב ובני־ברק.
אולם בעוד ראשי הערים ועסקניהם מו
ציאים מאות־אלפי לירות מכספי משלם
המיסים ,הדתי והלא־דתי ,כדי לקיים את

ההלכה .מתעלמים ממנה דווקא המתרח
צים הדתיים.
בחוף שרתון ,מתחת למלון פאל ולגן־
העצמאות ,יכול במאי בעל טביעת־עין לה
כין סרט פורנוגרפי באורך מלא .מעבר לג
דר הגבוהה שהוקמה סביב החוף כולו
וכין המחיצה הארוכה ,המתחילה בקצהו
של חוף ונכנסת  60מטר לתוך המים ,מת
פשטות נ-שים מביגדי־הים השלמים והלא־
אופנתיים שלהן ,מתפשטים הגברים מן

המציץ בעל המיגבעת

לעבר חוף הנזתרחצות הדתיות ,נזגן־העצנזאות שליד מלון פאל
בתל־אביב .את המראה שהוא רואה אפשר לראות בתמונה מימין :

הכיפה ואחר־כך מהבגדים ,וכולם קופצים
למים ,עוברים את המחיצה ומתחברים אלה
עם אלה.
המלתחות החדישות -שהוקמו עבור הד
תיים והדתיות בשני החופים הסמוכים ,אך
הנפרדים זה מזה ,אינן בשימוש כלל.
״בשביל מה אני צריכה מלתחה ,אם כל
מי -שנמצא בחוף זה רק נשים  1״ -שאלה
אשד ,דתית ,אשר השביס •שעל ראשה ו-שגי
הזאטוטים -שקיפצו סביבה בפיאותיהם המי

אשת דתית ,לובשת שבים ,מסירה את בגד־הים שלה לאור היום.
הדתיות אינו מוכנות להשתמש במלתחות שהוקמו עבורן בכסף
רב ,בטענה כי ״בין כה וכה אין גברים בסביבה.״ זאת ,למרות
שהן יודעות היטב כי הן מהוות מוקד להצצה מתמדת מהחוף הסמוך.

