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 פרוטק־ ערבים. מיליון על פרוטקטוראט
 למדינת־מיש- להוביל מוכרח כזה טוראט

 פאשיסטיים.״ תכנים בעלת טרה,
 ליבוביץ, אמר בדיוק הדברים אותם את

 מכאן ישראלים. אלפי מאות להם ושותפים
 קרייסקי אמר כאילו הסופי, בגילגול יצא,

 ושהיא ״מדינת־מישטרה״, היא ישראל כי
״פאשיסטי״. אופי בעלת

היש המציאות על דיבר קרייסקי •1
ה ל״אפארטהייד״ לא־פעם הדומה ראלית

בדרום־אפריקה. נהוג
 ליבו־ על־ידי היא אף הושמעה זו טענה

 רבים וישראלים המלים, באותן כימעט ביץ,
 ביקורת מתחו כאשר זו בדוגמה השתמשו

 ערבים על החל האיסור כגון תופעות על
 בירושלים היהודי וברובע בכרמיאל לגור

בדרום. הערביים הילדים ועבודת העתיקה
 אל־ של ביקורו כי אמר קרייסקי 9'

 היסטורי מעשה היה בירושלים סאדאת
 מצד דומה למיחווה ראוי שהיה כביר,

 התחילו ישראל ראשי אך ישראל, ממשלת
 ״נשמה בעלי אנשים כמו עליה להתמקח

 מילה כל על התווכחו הם חנוונים״. של
 מפולין.״ ״עורך־דין כמו

הכו (אך המתומצתת ההגדרה מכאן
 ראש־ממשלת כי קרייסקי אמר כאילו זבת)

 קטן ו״עורך־דין קטן״ ״חנווני ישראל'הוא
מפולין״.
הזכר• לא לי, שזכור כמה ״עד

קרייסקי
חנווני? מיהו

ה קרייסקי אמר שם,״ שום תי
הזה״. ״העולם לעורך שבוע

אינ יותר אינם היהודים כי באמרו 9׳
 הואשם (פעם אחר עם מכל טליגנטים

 שאמר מפני באנטי-שמיות, דה־גול שארל
 ריבוי על קרייסקי הצביע ההיפך), את

 תופעה — הישראלית בצמרת הגנרלים
ליבו. את אליה שם זר שכל

 לא שהושמעו ריעות הן אלה ;ם
ואח ליכוכיץ מפי כישראל, פעם
רים.
 הראיון בארץ יפורסם שכאשר ספק אין
 בעיתון שפורסם כפי קרייסקי, של המלא

להיס שהצטרפו רבים יצטערו ההולנדי,
 זה אז אך הראשון. ברגע ההמונית טריה
 וינדדירושלים ליחסי מדי. מאוחר יהיה
במהרה. יתוקן שלא נזק נגרם

 עצוב השבוע נשמע עצמו קרייסקי
ל שנים עשר ״הקדשתי ופילוסופי.

יש בין השלום להשכנת לעזור ניסיונות
 להפגיש ״השתדלתי אמר. והערבים,״ ראל
הר הצדדים. משני המתונים האנשים את
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 איכזבו. תיקוות, בהם שתליתי אנשים, בה
 ואתמסר הזה, העניין לכל אניח אולי

 לעשות מה הרבה לי יש אחרות. לבעיות
 הראיון: ולעצם עצמה.״ באוסטריה

פגי תסתיים ימים כמה ״כעור
 מזה ייצא אם קמפ-דייוויד. שת

 ייצא לא אם ואתנצל. אקום משהו,
שאני ־־־־ לח אמשיך חושש, שאני כפי דכר,

כדברי.״ שצדקתי שוב
33
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 יכול אינו הסרט בלתי־אמצעית. בצורה
לכך. להגיע

? מדוע
 מהותה בעצם טמונה שהתשובה ייתכן

 נושא כל ההופך מכשיר הטלוויזיה, של
 יצחק שאמר כפי רדודה. שיטחית, לחווייה
 היום ״עד רשות־השידור: מנכ״ל ליבני,

 יצי- אף העולם, בכל הטלוויזיה, יצרה לא
אחת.״ אמיתית רודאמנות

 כנראה, היא, הטלוויזיה הכלים, מכל
 כה חווייה לתיאור מתאים הפחות הכלי

האמריק הטלוויזיה וחד־פעמית. עמוקה
כך. על אמונה אינה בוודאי אית

 הטלוויזיה את להאשים צורך אין אך
 לא צורות־הביטוי שאר גם מדי. יותר

 סרט, שום מחזה, שום יותר. הרבה הצליחו
 שום ציור, שום שיר, שום רומאן, שום

להת עדיין הצליח לא פסל שום מיבנה,
השו את לשקף כדי הדרושה לרמה קרב
 חזק וזיכרה חד־פעמית, היא השואה אה.

שעה. לפי לפחות — אמנות מכל יותר
 האם אלה, בנתונים •־ הוויכוח סוף

הסידרהי את להקרין נכון זה היה
 לוותר היה מוטב כי ישיבו (השוללים

 ממישפט קטעים זאת תחת ולהקרין כך, על
 הסידרה כי יגידו הם למשל. אייכמן,
מעבי אותה, מגמדת השואה, את מקטינה

 לדפוסים יהידה־במינה אנושית תופעה רה
רגילים. קטנים, אנושיים

מכ תהווה הסידרה כי יגידו המחייבים
 הדור להמוני השואה זכר להנחלת שיר

יוד שאינם רבים, למבוגרים וגם הצעיר,
 ולחשוב לזכור חשוב פרטיה. את עים
 הפא- המיפלצת עלתה כיצד פעם, מדי

 זה והאם היהודי, לעם קרה מה שיסטית,
שוב. לקרות יכול

 בתום יסתיים הזה הוויכוח כי ייתכן
 ציבורי פסק־דין יתגבש כאשר ההקרנה,
הצופים. אלפי מאות של בליבם אוטומטי,

 יסתיים לא שהוויכוח גם ייתכן אך
 ימשיכו והשוללים המחייבים וכי אז, גם

משמי הצדדים כששני בלהט, להתווכח
בהחלט. נכונות טענות עים

הכנסת
לזונות חגיגה

 שהוגשה חצעת־חוק
 את ק7ס7 נועדה ?כגסת,

 הרחובות מן הזוגות
חייהן 7ע הק?7ו

ברחו רגליהן לכתת תצטרכנה לא שוב
 לא רחוב. ׳בקרנות ולהמתין ׳אפל־ם בות

 ופגיעות סחיטות לאיומים, צפויות תהיינה
אז מצד ■ופגיעות ועלבונות בריונים, מצד

 במיקצוע לעוסקות הישועה ומקור רחים.
 חדשה, הצעת-יחוק ובעולם: ביותר העתיק

בעבו לעסוק זונה כל ■תוכל תאושר שאם
 באופן בבית־מלון, או ׳שכורה ■בדירה דתה
 (עבי־ העונשין לחוק התיקון בהחלט. חוקי

 על־י׳די ■שהוצע ,1978—תשל״ח רות־זנות)
 לעורר הספיק כבר דורון, ׳שחה הליכוד ח״כ

 מהן וכמה מעטות, לא זונות אצל שימחה
 לח״כי׳ת, נרגשים תודה מיכ׳תבי כתפו אף

מיסו׳ריהן. לגיאלן העומדת
 משוררת כנראה ׳שהיתה הזונות, אחת

 מיכ־ כתכה מיקצועי׳ת, הסבה לפני!שעברה
 הנכבדת ה׳ח״כיית ״לכבוד הלשון: בזו תב

 הליכותיך נעימות דורון. ■שרה והיקרה,
 במכון עבדתי אשר בחורה ׳אני ידענו.

 אנחנו אותנו. ■פיזרו ישנה כבר זה מסריט.
 ברחובות. מסתובבות בחורות ׳מעשרים יותר
 י׳ום־יזם. *הרווחנו בית, ישם לנו היה מדוע
אל מרוויחות דירות־׳פאר ׳להן ׳שיש אלה
בחו מלאים הבארים ׳אותן. רואים ילא פים•
 אומרת, זאת אלפייאלפים. מרוויחות רות

̂כיית  יכולים שלנו. ■חטא זה מה הנכבדת, ח׳
לע אומרת זאת למדינה. גם לשמש פעם
 דבר תעשי את ׳שאם החוק את לקיים שות,
 בשם הכבוד, בכל ישלך. הכבוד !וכל גדול,

 שושנה.״ בחורות, עשרים
 בשם החותמת אח׳ת של ׳אחר, במיכתב

 מלאים ״הסרטים נאמר: בחורות, חמישים
 צריבות הבחורות ואצלנו רק פורנוגרפיה.

 יגעות אבחנו רשיון. לנו שאין ברחוב לחיות
 חמישים כימע׳ט ואנחנו ■למה? ורעבות.
 חוק.״ בשבילנו !תעשי המסתובבות. בחורות

 שדוחף ומשהו ״י׳ש דכרידג׳. *'קריאה-
 סיפרה ציבוריים,״ עסקנים להיות אנשים
 חברת־ בגילוי-לב. דורון ה״כ השבוע
 בגיל שנה. 56 לפני בליטא נולדה הכנסת

הרצליה. בגימנסיה ולמדה לארץ עלתה 11

דורון ״כ ח
ידענו״ הליכותיך ״נעינזות

 בלונדון, מישפטים ללימודי נרשמה אחר־כך
 מילהמת־ פרוץ ■עם שובשה התוכנית אך

 הי!תה פעילותה ראשית השנייה. העולם
כ כיהנה שנים ;תשע ובצופים. במדריכה

ו יפו,—תל-אביב עיריית במועצת חברה
ממו התפטרה לכנסת היבחרה עם מייד
 משוחות שציפורניה הח״כית, העיר. עצת

לק אוהבת שימלתה, כצבע ■אדומה, בלכה
 עם לשחק וכמובן, ברידג/ לשחק רוא,
התאומים. ׳נכדיה, שני

 הם־ הנשים,״ זכויות למען נלחמת ״!אני
 אחרות הצעות־הוק ״הגשתי דורון• בירה

 אל עובדות. לנשים זכויות שיווי׳ון בענייני
 החמור המצב ראיית מתוך הגעתי הזונות

 מלאת תופעה זוהי עכשיו. נמצאות הן שבו
 לרוחם אינה שהתופעה האנשים צביעות.

 מישהו קיימת. אינה ושהיא לשכנע רוצים
 זאת בכל כי !אומץ־ולב, לי שיש לי אמר

 אותי שמכיר מי מתירנית. קצת ההצעה
 יכולים אתרים ׳שקט. טיפוס שאני יודע

 אני אסל סנסציות, כריודסת ואותי לחשוב
שלי. ׳בהשקפת-העולם ליברלי די טיסו׳ס

ה את להוציא הוא הצ׳עת־החוק ״עיקר
אס לא מאד מראה זה מהרחובות. זונות
 יראו שלנו שהילדים ׳חינוכי, לא תטי,
 גם מתייחסת הצעת־ה׳חוק בעבודתן. אותן

 איתן, ■נפגשתי לא מעולם זכר. ממין לזונות
 הייתי שקיבלתי ה׳מי׳כתבים כעיקיב׳ות אך

מהן. אחת עם להיפגש מעוניינת מאד
 החוק, לתיקון ההצעה '׳תאושר ״׳אם
ה מיקרי !ויקטנו האונס, מיקרי יפחתו

 לעסוק ׳תוכלנה הזונות בזונות. התעללות
 בדירות ׳ובכלי־׳שייט, במכונית במיקצוע
ובסתי-מלון.״ שכורות

 מסתייגת הייתי ״אישית,
 בעלת הודתה זונה,״ שכנה לי היתה אם

 להן שיתנו מקווה אני ״!אולם ההצעה,
ו לגור תוכלנה הן שבו מיוחד, איזור

אחד. לאף יפריע לא ׳וזה לעבוד,
 אחת זונות. טיפוסי שני שיש היא ״האמת

 אלא בחוק, להעזר !תדע שלא פרימיטיבית,
ה לתמונה. !תיכנס סוציאלית עובדת אם

 לחזור הרוצות לזונות, הגנה גם י׳תן חוק
 להישאר באיומים מהן דורש והגבר למוטב,

 התיקון לפי צפוי יהיה כזה ׳גבר זונה.
מאסר. שנות לחמש בחוק

 קטינים לגבי להחמיר גם רוצה ״הייתי
 לא הם הגברים, לגבי במיקצוע. העוסקים
 אינני הציבוריים• סגנים לשוטט יצטרכו
 במיק־ העוסקים והאשה הגבר !בין מבדילה

 תהיה לא מיוחדים סטיקרים הזנות זה. צ׳וע
 בתי-בושת. ירשה לא החוק כי חוקית,
מהן ימנע לזונות שיינתן הרפואי הפיקוה

 יכול זה בלתי-חוקיות. בהפלות להסתבך
החיים.״ ׳אורך לכל ׳בהן לפגוע

 דורון שרה ׳הכביש. ׳ובצד ■בביפר
 הצעת־החוק. קבלת לגבי אופטימית מאד
 מילבד בליכוד. רוב של לתמיכה צופה היא

 מאזרחים שקיבלה האופטימיות התגובות
 גברים, גם ביניהם בנושא, המתעניינים

 אשה טלפוניים. ואיומים כמה גם קיבלה
לי לא ״את וטענה: אליה צי׳לצלה דתית

 זה ומה דת זה מה יודעת ולא ברלית
 להפתעתה אך ילדים.״ לחמישה ואם להיות

 מצד חיוביות בתגובות נתקלה דורון של
 מלמד, אברהם כמו בכנסת, דתיים חברים

בן־מאיר. ויהודה ג׳לס דויד
ו וזל־זאביב כמו בעיר לחיות ״אייאפשר

 מסכמת בה,״ !שקורה מסה עין להעלים
 חי- ובכביש המדינה ״בכיכר דורון, שרח

 בהצעת־ ■רואה אני כזה ■ובמצב הנושא.
 על להצביע !תליאביבי אזרח כל יכול פה

במיעוטו.״ הרע את הזו החוק

צה״ד
פקודה סירוב

 מהעימות גסדג 7״ צח
 שסירבה הסמודגטית עם

לשרות־מיזואים ?׳התייצב
 מעשי.׳״ של בתוצאות לשאת מוכנה ״אני
 בת הסטודנטית שילוני, תלמה הכריזה

להת נצטוותה בו ביום ושש, העשרים
 להיענות וסירבה לשירות־מילואים ייצב
 הצבאית שהמישטרה מחכה ״אני לצו.

חיי שהם מה שיעשו הביתה. אלי תבוא
או שישפטו פקודה. כשמפרים לעשות בים
 אאשים לא אני לכלא. אותי ויקחו תי

 ר־-<-מחאתי.. תוכל כך רק להיפך, אותם.
שמע.״

 1צד* אחר למלא סירבה שילוני תלמד.
 ואשר חודש לפני קיבלה אותו הקריאה

 השלישי מן לשירות־מילואים אותה זימן
 חיל־הקשר, של האלחוטנית בספטמבר.

 המילואים שירותי לכל התייצבה שבעבר
 יחידת אל במיכתב ענתה נקראה, להם

אמרה: ובו שלה, המילואים
 לשי- אתייצב לא כי להודיעכם ״ברצוני

ה החוק קבלת על כמחאה רות־מילואים
 של במסווה משירות בנות השתמטות מתיר

 לי צר כי להדגיש ברצוני דתית, אמונה
ה ביחידת לכם גורמת שאני הטירחה על

 עשויה שאני הטירחה ועל שלי מילואים
בשל הצבאית המישפטית למערכת לגרום

ה העולם 2140 הז


