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תי: חפי צרפ

ו !ח 1 א .. לא נ
יאבק ״ נ נצבא!

 הם טוב. מעטה לעטות התכוונו ״טלום־עכטיו״
ב המונית בהפגנה ההתנחלויות נגד למחות התכוונו

עצמן. טבגוט אפרת
 גנב דבר טל בסופו כאטר כל״כך הצטערתי לכן

 טבמקום הצטערתי יותר ההצגה. את תומרקין יגאל
 ״טלום- ראטי החלו הפגנת״המחאה, במטמעות להתרכז
 כאטר ירוטלים טובים ילדים כמו להתנצל עכטיו״

ההתנחלות. את ליכלכו כי אותם האטימו
 טל בתה להיותה טבנוסף צרפתי, תמי אל פניתי

 ״טלום־עכטיו״ תנועת מראטי גם היא ירקוני, יפה
וטאלתי: תל־אביב, בסניף
 שד הפסד את לצנזר החלטתם מדוע •

? תומרקין
 ידענו לא אירגונית. פאשלה פה שהיתה היא האמת

 שאת כפי שצונזר, הפסל של חלק אותו על בכלל
 בדגלים מדובר כי לנו התברר כאשר לזה. קוראת

 מכיוון הזה בחלק להשתמש לא החלטנו בדם, מגואלים
הגדה. על המאבק לגבי השקפותינו את מביע לא שזה  עומד הפסד איך מראש ידעתם דא אתם •

? דהיראות
ידעו. תומרקין עם בקשר שעמדו אנשים

 שאתם דו הודעתם דא כך אם מדוע •
הזה? החדק את מצנזרים
המוגמרת. היצירה את שראינו ברגע לו הודענו

 השתתפות את דכטד כיקש לא הוא •
הפסד?
 הוא וכעת טובים, ילדים שאנחנו אמר כעס, הוא

החומרים. על בהוצאות איתו שנשתתף דורש
 וההתנצלות שתומרקין חושבת לא את •

 העיקרי, מהרעיון תשומת־הדב את הסיטו שלכם
ההתנחלויות? על הפגנת״מחאה בעצם שהיה
 תשומת־הלב. את הסיטו שהדברים חושבת לא אני
 של הרחב המיגוון את מוכיח תומרקין עם העניין

בשלוס־עכשיו. הדיעות  כך שד האינסופית ההתנצלות מדוע •
 למחות גם רוצים אתם לא־ליכלכנו. ליכדכנו

נחמדים? להישאר וגם
 הכל. זה עשינו. לא עשינו שלא מה התנצלות. לא זו

 גוש־ לא אנחנו צופים. של פעולה היתה שזו אומרים
הצבא, עם להיאבק רוצים לא אנחנו אמונים.

ה לשכונות דואגים כל־כך אתם אם •
 מלכי- בכיכר בהפגנה הייתם איפה מצוקה,
? ישראל
 התל- הסניף חברי איש, חמישים לפחות שם. היינו

 גם — שהיינו רק לא שם. היו שלוס־עכשיו של אביבי
 הפעילים, אחד שלנו, חבר מזה, ויותר כרוזים. חילקנו
הבימה. מעל דיבר שפיר, גרשון
? ספרדי הוא •

הונגרי. מיבטא עם אשכנזי לא,
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מנצחת! שמכבי

 אחת פעם זאת ככל ״צה־אס־קא״ קרה מה או״אה
 התקף־ קיבלו כמעט שלי והחברים אותה, אכלה לא
 בן־אדם אף עם לדבר היה אי״אפשר למחרת לב.

 את קיללו בולם מצוברחים, היו בולם הזאת. במדינה
 לא אחרת ניצחה. מכבי שלמחרת מזל איזה מכבי.
 היו בטח בשדה״התעופה. נובחת להיות רוצה הייתי

קרים. מים דליי עם שם אותם מקבלים
:פרי אולסי את שאלתי

ל״צה־אם־קא״? כשהפסדתם הרגשת איך •
גרוע.

הפסדתם? לדעתך למה •
 רק לא בעצם בעצמנו. בטוחים מדי יותר היינו כי
 לכולם הכניסה אשמה. העיתונות גם אשמים, אנחנו
 אנחנו שנים, שש לפני הרוסים את ניצחנו שאם לראש

שה בחשבון להביא בלי הפעם, גם אותם ננצח בטח
 לפני שיחקנו שנגדה הקבוצה לא היא הנוכחית קבוצה

־ שנים. שש
שגיצחתם? אחרי הרגשת ואיך •

 נהדר, חדש. בן־אדם כמו הראשון, למישחק בהשוואה
נהדר. ממש

מעצמך? המכסימום את הפקת •
טובה, הרגשה לי היתד, אבל המכסימום. את לא

 זה העיקר אצלי שיחקתי. שאני לאיו קשר כל בלי
מנצחת. שמכבי
כעת? עושה אתה מה •

למה? לישון. הולך
כערב? כתשע לישון •
 ומחר חשוב, מישחק לפני לישון הולך תמיד אני כן,

דרבי. לנו יש

ד: אהרון דייר לו ב

ר ת ו ם י י ר ב ד מ

סקס! עושים נחות
 טטענח סטטיסטיקה, פורסמח טבועיים לפני רק

 העברית באוניברסיטה הסטודנטיות מכלל אחת 35 כי
 לחתאוטס הספקתי לא עוד בתולות. הן בירוטלים

 סטטיסטיקה עלי ניחתה ובבר הזו, מהסטטיסטיקה
 ד׳׳ר סל בספרו גיליתי שאותה פחות, לא מדהימה

 הדרכה ספר שהוא בנות״, ועל בנים ״על בלון אהרון
 מכלל 17* רק בי מגלה הסטטיסטיקה לנוער. מינית
 י״א בכיתות עיוניים, התיכונים הספר בבתי הבנות

 בגילאים הבנים בקרב ואילו מין, יחסי מקיימות י״ב
 לעומת .39* הוא האחת עיוניים, ספר בבתי אלה,
 יחסי מקיימות מהבנות 8* חקלאיים ספר בבתי זאת
 יש הקיבוצית בתנועה כאשר מהבנים, 49ו** מין

מהבנות• 42ו־* מתבנים 43* המינים: בין שוויון
:בלון ד״ר את טאלתי
 הזה, העצום הפער את מסכיר אתה איך •

 תיכון כית־ספר תלמידי שכין מץ, יחסי כקיום
 ותיכון חקלאי תיכון בית־׳ספר לתלמידי עיוני

? קיכוצי
 דו״ח מאז עוד שנים, מאוד הרבה ידוע דבר זה
 קיום האוכלוסייה של ביותר הנמוכים ברבדים כי קינסי.

 אצל מאשר תדיר יותר הרבה עניין הוא מין יחסי
 חברתית כלכלית שרמתה האינטלקטואלית, האוכלוסיה

גבוהה.
 סובלת הקיכוצית שההכרה הושב אתה •

? כלכליות־חכרתיות מכעיות
פתי יש הצעיר שבשומר הניחו שתמיד יודעת את

ל הצטרפתי שאני הסיבות אחת אגב זו מינית. חות
 בית בין הסטטיסטיקה הבדלי את קחי הצעיר. שומר
 לעבודה שיוצא שמי ותראי ומקצועי חקלאי עיוני ספר

 לאדמה ׳שקשור מי החיים. עם יותר קשר לו יש פיזית
מין. יחסי בקיום גם מקדים
 הכגות אחוז כי מדהים זה אין האם •

 להניח מהמקוכל נמוך, מין יחסי המקיימות
המינית? המתירנות לגכי

 זד של היועצת שהיא ארהארט, רחל את תשאלי
 מופעל הנוער על לך. תספר והיא הרצליה, גימנסייה

 שכולם לחשוב אותו המביא המיני, בנושא אדיר לחץ
 מקיימת לא בחורה אם שגם כך מין. יחסי מקיימים

 בסדר לא שמשהו חושבת היא בלחץ. היא מין יחסי
 מקיימים וחבריה חברותיה שכל סבורה היא כי אצלה,

 מדבר הנוער כי מסתבר המקרים במרבית מין. יחסי
פחות. יחסית עושה אך סקס על

? אגדה רק היא המתירנות אגדת כלומר, •
כאשר מתירנות, שיש זה על מתווכח לא אחד אף

 אל אבל אביבי. תל צפון ספציפי נוער על מדברים
 להביא צריו ישראלי נוער על מדברים שכאשר תשכחי

ש תגלי וכאן ברק בני של הנוער את גם בחשבון
חוגגת. כך כל לא המתירנות מספרי באופן יחסית


