
במדינה
 ■שיש אלמנט בו אין לדיון. אפילו מקום

ש ההדגשה הסרט. את לאסור כדי בו
 ממש אין כי ממייקת, אינה בדת פוגעים

עלינו — רע סרט כל כמו לכן, פגיעה. ^
להתירו. 1

כל את שווה לא הסרט ן שחם ד״ר
אם דעתו את הביע אחד כל הזה. הדיון ן

 אלמנט כל אין לאסור• או להתיר רצה
שיור הרגשתי אני לאסור. שיש צנזורלי

 יהודי לאותו האנטישמיות בפנים. לי קים
 להרשות צריך בארצי אני מדוע מזוהם.
 לראות שרוצים סקטורים הרבה יש זאת?
עירו נשים עם שבמיקווה הסצינה זאת:
גברים. שני ומצד מות

 אולי לאוסרים, וגם למתירים גם פונה
 לחכות, כדאי אבל קלוקל. לא-כל-כך זה

 היהדות להחליט. אח״כ ורק שנית לחשוב
לכך, מתייחסת אינה מצפצפת, הדתית

 ישראלית יצירה זו הלאום מבחינת אבל
לש לא כאן יושבים אנו לכבדה. שאפשר

 מציע לא. או כן להחליט כאוטומטים מש
ההחלטה. עם להמתין

חב שכל מחליטה המועצה :החלטה
הסרט. את יראו המועצה רי

בנובמ 29ב־ כולם. על צוחק הסיט
המועצה. מליאת ישיבת שוב התקיימה בר

השחורה״ ־מ״הכננה פסול קטע
במיקווה שיעור־זימרה

מחברי־המועצה, 14 רק בה נכחו הפעם
הוועדה: פרוטוקול לפי מסקנותיהם, ואלה

 אבל אפשרית, סאטירה :מרץ ד״ר
דתי. ובטכס דתי, בפולחן פגיעות יש כאן

— שני דבר לנדשל. במיקווה, הסצינה
 סצינות וכר. זילזול בלעג, מלווה הדיבוק

 צחוק תפילות, של ליווי עם מפוקפקות
 יוצאו לא אם לכן, מהאוכלוסיה. גדול

לאסור. יש — האלה הסצינות
 הוא הסאטירי היסוד :קרמר מר

 ביזוי משום יש זה בסרט אבל לגיטימי,
 שהמועצה קריטריון וזהו הדתית היהדות

 לכן, אחחת. דתות לגבי גם בו מתחשבת י
לאסור. יש לדעתו
מוגזמת. הזאת הגישה :מישאל גם׳
 הסצינות הן אלו לקבל, שאי־אפשר הדבר

 לזה פרט קיטעי־התפילה• עם שמופיעות
הגבלה. בעד —

גב׳ של לדעתה מצטרף :שם* מר
יכו סאטירה. שזו התרשמתי מישאל, גב׳
 לא אך חיי-קיבוץ, על סאטירה להיות לה

 ושם פה שיש נכון לאסור. שיש חושב
 להוציא שיש חושב לכן צורמים. דברים

להגביל. אלא לאסור, אין אבל קטע איזה
 שהמועצה חושבת אני :פקטו גם'

 כולם. על צוחק הסרט להיסטריקה. נכנסה ,
אובייקטיבי. לא דיון זה ן■

נפג הדתיים החברים :כהנא ד״ר
 בפולחן. אלא ביהודים פגיעה לא זה עים.

ופו׳. המיקווה
 למרות מהסרט התרשמתי מליון: מר
הקטעים. את לשנות אפשר ראיתי. שלא

להוציא. או
מ למומחים לפנות אין צגרי: מר
 יביא מועצה שהבר לכך פתח זה בחוץ.

מומחה. של חוות־דעת
:סיכום

לשר־המיםחר־וה־ מיכתב לשלוח א.
קלוקלים שסרטים על ולהתריע תעשייה

 עשויים דבר של ובסופו בתמיכה זוכים ^
להיפסל.

 הסצינות בל את מהסרט להוציא ב.
 המפיץ אם היהודית. הדת בערכי הפוגעות

ייאסר. הסרט הקטעים, **וצאת מוכן לא

 שג קולור בל־ל״ד׳•
 מושלמת שיער לצביעת

מבית״וולה׳׳ - ביתי לשמוש
 מרהיבים גוונים 17
בהיר בלונד עד משחור

 כסיות חי־חחצן, צבע, חכילה: האריזה
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