
במדינה
 )33 מעמוד זמשך
 השתבשו לייל של היעלמו עם :כשיו,

תוכניותיה. ל
 התייאשתי ״כמעט ארנה: אומרת

 האמנתי לא לייל. את למצוא
 נתתי כזה. למעשה מסוגלים ואנשים

אפילו לי, שהיתה האהבה כל את כלב

שנייצר חובבת־־חיות
ומיואשת עצובה היא

מצירי. מסורה כה לאהבה זכה לא גבר
 ארוך יום הם נעלם, מאז ״השבועות

 לכל איתי הלך לייל בשבילי. גמור ולא
 איתי אותו לקחת אפילו ורציתי מקום

 שלי במישפחה לארצות־הברית.
 בשבילי אבל מגזימה, שאני חושבים

 לא ממש ואני שלי טוב הכי החבר הוא
בלעדיו. לחיות מסוגלת
 שמישהו ליבי בכל מקווה ״אני
 התמונה את ויראה העיתון את שיקרא

אותו. לי יחזיר
 דולר. 500 של פרס בזמנו ״הצעתי

 שידרשו כמה לתת מוכנה אני אבל
 אלי.״ יחזור שלייל העיקר ממני.

 02-537011 ניחשליס. הטלפונים
02-228401

 248117 לאיתורית להתקשר אז
תל-אביב 1633 מנר ולבקש

חוק
1351 לסעיף הקץ

 נגד דראקוגי חוק
 טומעל, אינו הומו-סבסואלים

מאיים. אך
 תופעה זאת היתה העתיקה ברומא

 על גאה היה אף קיסר יוליוס שכיחה.
 אם הגברים.״ כל כ״אשת שהוגדר כך
 הוגדר כי להזכיר יש היושר, למען כי,
הנשים.״ כל של כ״בעלן גם

 נפוצה, היתה ההומרסכסואליות
 אנו(כאשר בימינו כמו לוודאי, קרוב
 עשרה מכל אחד הסטאטיסטיקה, לפי

 בעלי הם נשים, 14 מכל ואחת גברים
 חוק מסוייגת. היתה כי אם אלה), נטיות
 קיום על במפורש אסר למשל, רומי,

לעברו. אדון בין יחסי־מין
 העניץ, את אהבו ממש היוונים

בו. לדוש הירבה אף ואפלטון
 זאת נוקשים. היו היהודים רק
 בסקילה. עונש־מוות המחייבת תועבה
 מלקות — הקלה היתה אמנם, לנשים,
בלבד.

 בזמן היהודים: מן לקחו הנוצרים
 בשריפה(אחרי עונש־מוות — העתיק

תלייה — הביניים בימי וסירוס); עינוי
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 החדשה בעת ואפילו למשל) (באנגליה,
 השמדה, מחנות הנאצית, בגרמניה —

 שעד כך, על הקפידו כשהנאצים
 הומו־סכסואל כל יענוד הסופי, לפתרון

ורוד. טלאי
 שימי־הביניים מכיוון אך קלדן. לא

 הנאצים(אם תקופת וגם מאחורינו, כבר
 נזכרה הגזענית דרום־אפריקה כי

 הומו־ נגד דראקוני חוק וחקקה
 מאז דרשו, )1970ב־ סכסואלים

 בדעתם שפויים אנשים ומתמיד,
 לחוק 351 סעיף את לבטל בישראל,
 שנות עשר הקובע הישראלי, העונשין

 בחוק איסור זכר(אין מישכב על מאסר
לסביים). יחסים על

המישפטי, היועץ בהוראת אומנם,
 בוגרים, נגד מופעל החוק אין

 הדדית הסכמה תוך יחסים המקיימים
 עצם אבל הפרט, צינעת על והקפדה

 מעל ועומד תלוי איום מהווה קיומו
 האם לאפלייה. ועילה אנשים ראשי
 עובד לטובת לעבודה בית־דין יפסוק

 האם המיניות? נטיותיו עקב שפוטר
 שני בין להסדרת־רכוש חוזה יאושר

בצוותא? החיים הומו־סכסואלים
 העליון, בית־המישפט ששופט אחרי

 שנה: 20 לפני עוד פסק, כהן, חיים
 מישכב וכן כדרכה שלא אשה ״מישכב

ואין קלון בהם שיש מעשים אינם זכר...

לייל כלב*חבר
נעלם פשוט הוא

 פושעים שהם עושיהם על מעידים הם
 שלושה קמו לעונש,״ הראויים

 (יעקב זה אחר בזה שרי־מישפטים,
 ושמואל צדוק חיים שפירא, שמשון
 הדבר אבל החוק. בביטול ותמכו תמיר)

 התנגדות עקב בעיקר התגשם, לא
המיפלגות^הדתיות.

 החליטו עתה פשע. לא
 לעניין להניח לא ההומו־סכסואלים

 לביטול מחודש במסע ויצאו יותר,
 שוב צה״ל אפילו כי הזכירו הם החוק.

 להומר נמוך פרופיל קובע אינו
בתפקי אותם מגביל ואיננו סכסואלים

 ביטחון־שדה, שיקולי (להוציא דים
במיוחד). רגישים במקרים

 מדינות כי שוב הזכירו הם
 סעיף מעין חוקים ביטלו נורמאליות

 שנה; 160 לפני הולנד מזמן. 351
 ואפילו שנה 40 לפני השמרנית שווייץ

 חוקיה בסיס על אשר — בריטניה
 סעיף קיים בארץ־ישראל המנדטוריים

 החוק את ביטלה — האימתני 351
שנה. 16 לפני

 חושבים מה איכפת שלא ולמי
 מישפטיים יועצים שרי־מישפטים,

 בישראל העליון בית־המישפט ושופט
 יהיה אולי נאורות, במדינות ומחוקקים

 לאחרונה ופסק שחזר מה איכפת
 הניר מק־נאמארה דונאל פרופסור

 כפרופסור־אורח השנה המשמש יורקי,
 בר־ באוניברסיטת (לקרימינולוגיה)

 אינה ״הומו־סכסואליות הדתית: אילן
מחלה)!״ פשע(או

1 1 1□ י1ך |71ד1י ■ |  ה־ שהיא היפהפייה, |
1 31 11 11 | על החביבה דוגמנית | -11/

העולם על״ידי התגלתה רונית מולה. צלם־האופנה

 תזכה אם הדוגמנות. בשטח חייל עושה והיא הזה
 שתתקיים בתחרות בעולם, היפה הנערה להיות

* בינלאומית. דוגמנית להפיד עשוייה היא בהונולולו,

ך *•118 ך  סוכנת־ בחו׳ל. השוהה במיקצועה, שחקנית 11ן
היא כי אומרת בה, שבחרה הון, לביאה השחקנים |1 1^1 #11

אוהבים. שהאמריקאים כמו בלונדית ברגן, קנדים של ביופייה נחונה

 אחד שאף בלי בשקט, שקט ך*
 בארץ מתקיימת כך, על ידע ^

 ביותר. היפה הנערה לבחירת תחרות
 בינואר 15ב־ תטוס שתיבחר המאושרת

 התואר על תתחרה ושם להוואי,
בעולם. ביותר היפה הנערה של המחייב
 אחראית הישראלית התחרות על

 הון, לביאה הנודעת, סוכנת־השחקנים
 כתחרות. מתנהלת אינה כלל והתחרות

 עולם, חובקי קשרים בעלת שהיא הון,
הנערה היא מי הבלעדית הקובעת היא

בארץ. ביותר היפה
 כסוכנת״שחקנים עבודתה במיסגרת

 רבים, סרטים של ליהוק וכמנהלת
 כבת־ שם לעצמה לרכוש הון הצליחה

 זקוק נודע במאי כאשר סמכא.
 כי יודע הוא סירטו לליהוק לשחקנים
 ידעו זאת הון. לביאה יושבת בישראל
 הון עם ביחד שליהק גאבראס, קוסטא

 שהשתתפו הישראלים השחקנים את
 ג׳ייל של בכיכובה ק. חנה בסירטו

 כעת המביים היל, רוי ג׳ורג׳ קלייבורג,
 הקטנה המתופפת סרטו את במינכן

 והבמאי קיטון דיאן של בכיכובה
 להגיע העומד תומפסון, לי הנודע
 הסרט את כאן לביים כדי ארצה

השגריר.
 החברה סיפשה כאשר לכן,

 התחרות, את המארגנת האמריקאית,
הנערה לבחירת אחראי שיהיה מישהו
 אותה היפנו בישראל, ביותר היפה

 הון ללביאה מ״הביזנס״ אנשים
 פירסמה לא מצידה, היא, הישראלית.

 בעבודת בעצמה, התחרות. דבר את
 הבחורות אחר לתור התחילה נמלים,
 בכל אותן מחפשת כשהיא היפות
 צלמי אצל בדיסקוטקים, מקום:

 ואפילו התיכוניים בבתי־הספר האופנה,
ובצה״ל. באוניברסיטאות

צריכה בארץ ביותר היפה הנערה


