
 והוא הראשון לרע קשור מאוד שהוא נוסף, רע
המיטרד.
היא כי ומכופל, כפול מיטרד גורמת הזנות

סטיות בעלי ״גברים
יסלים אינם מיניות

האשה או לסא
איתה ולק״נ שלהם

הם אז השיה. את
ואתרנו לזונה, הולכים

שהיה״ מה 1

 יש לידי ובדירה משותף בבית גר אני אם זנות.
 ויורדים עולים זרים ואנשים רופא של קליניקה

 אם אבל נורא. לא אבל מיטרד, זה היום כל במשך
 לקוחותיה, את מקבלת זונה היתה לידי בדירה

 היתה והעוצמה ומכופל, כפול המיטרד היה
בזנות. שמדובר מפני רק בריבוע כפל בחזקת
 שזונות מציע אתה כך, אם •

בבתים? תעבורנה
לאחרים. מפריעות שאינן בתנאי

אחד? באזור תרומנה שלא מדוע •
בנשים, לסחר יגרום זה לא. ואופן פנים בשום

ולסרסורים. לסמים
 תגור בבית שאצלך מוכן היית •
לקוחותיה? את בו ותקבל זונה

בדיסקרטיות. ענייניה את תנהל שהיא בתנאי
 בצורה עבודתה את תעשה אם אבל אתנגד, לא אז

יפריע. זה דיסקרטית, שאינה

היסה בכביש פרוצה
ר זרה לקדשה רק מותרת ״הזנות

בכביש פרוצה
רפואית!״ בדיקה שחייב לפיקוח הסכימה לא אחת זונה ,אף

 בצורה מתכוון אתה למה •
דיסקרטית?

 בחדר־ מיכנסיהם את ירכסו לא שלקוחותיה
 אז כי לחצר, מניעה אמצעי ישליכו ולא המדרגות

ילדיי. על לרעה ישפיע זה

■ ■ ■
הזנות? את להכחיד ניתן האם •

בלתי־אפשרי. זה להכחדה. ניתנת אינה זנות
זונה? קורא אתה למי •
 עם ארוחת־צהריים יום בכל שאוכלת אשה גם

 יחסי־מין, איתו מקיימת ואחר־כך אחר גבר
 זה את הופכת אשה אם זונה. היא הארוחה, תמורת
זונה. בוודאי היא קבוע, לדבר

 אתה כאשר הזו, התיאוריה לפי •
 צהריים, ביחד אוכלים וגבר אשה רואה
 שהיא באשה לחשוד מראש יכול אתה
זונה.

 האשה שאם היא כוונתי אמרתי. לא זה את
 היא ארוחת-הצהריים, תמורת יחסי־מין מקיימת

 ובין מוחזקת אשה בין גם לדעתי, הבדל, אין זונה.

 שאם מכיוון זונה. של סוג היא מוחזקת אשה זונה.
 תמורה עבור גבר, עם יחסי־מין מקיימת היא

דיכפין. לכל לזונה אותה שהופך מה זה חומרית,
 בוודאות להאמין לך גורם מה •
 להכחדה? ניתנת אינה שהזנות שכזו,

 במעט שבו מתירני בעידן חיים אנו הרי
 חופה ללא גם יחסי־מין מקיימים הכל

וקידושין.
 בעלי־חיים. אצל גם הבעייה את בדקתי

 קראתי ביולוגי. עניין זה אם לבדוק רציתי
 כי לי, והסתבר אנתרופולוגיים ספרים עשרות

 באיים ביותר. הפרימיטיביות בחברות קיימת זנות
 התגורר אסיה שבדרום־מיזרח הטרובריאנדים

 שלו מהמחקר מלינובסקי. ברוניסלב בשם חוקר
 הפרימיטיביים. בשבטים קיימת הזנות כי הסתבר
 וכל 13—12 מגיל שם מתפתחים יחסי־מין כיצד?

 מתנה. לנקבה מציע שהזכר בכך מלווה מיני מגע
מיני. במגע זכה לא מתנה, לה הביא לא אם

 כל כי להוכיח מנסה אתה שוב •
 הזכר זה היה לא האם אך זונות, הנשים
לנקבה? מתנה מראש שהציע
 דרישה היתה שלגבר מפני התפתח זה כי ברור

מתנה. דרשה הנקבה כי היא עובדה אר מינית׳
ביחסי־מין? רצתה שלא מפני •

 אין האשה אצל מיני. לחץ קיים גבר אצל
 התפתח כך מיחסי־מין. נהנית היא אבל לחץ,

המינהג.

בעלי־חיים? אצל גם חקרת האם •
 אצל מחקר ערך צוקרמן אולי בשם חוקר

 שימפנזים, אצל כי הסתבר ושימפנזים, פילים
 שהוא ומזון הגנה תמורת במגע־מיני זוכה הזכר

 להתקרב אחד לאף יתן לא הוא לנקבה. מספק
אותו. יהרוג הוא יתקרב ואם אליה,

 אצל זנות על מלמד לא זה •
 של יחסים על מלמד זה שימפנזים,

ואשה. בעל בין כמו קביעות
 של אינטלקטואלית רמה על פה מדובר לא

 מופשטת. בצורה הזנות על לחשוב נסי בני־אדם.
 מתן זנות? זו מה אז כסף, בתשלום מדובר לא אם

חומרית. הנאה תמורת מינית הנאה
הפיליס? אצל קורה מה •

 חזק פיל כי מצא צוקרמן מאוד. דומה דבר
אף שלו. והן בערך, נקבות שמונה לעצמו אוסף

 שומר להן דואג הוא בהן. להתחלק יכול לא אחד
 דורש והוא מינית הנאה לו מעניקות הן עליהן.

 יותר, חזק פיל בא נחלש, כשפיל נאמנות. מהן
הנקבות. את לעצמו ולוקח עליו גובר

הזנות? מקוד מהו •
 הגבר. של המיני הדחף בגלל נוצרה הזנות

 לכל אפשרות אין שלנו כמו מתורבתת בחברה
 באותו נשים אצל שלו המיני הדחף את לספק גבר

 יש מינית, מסטיה הסובלים כאלה יש שלו. מעמד
 חיילים ישנם בנסיעות, הנמצאים כאלה

 ליצור אפשרות להם ואין זרה במדינה המשרתים
 מלחים, וישנם אחת, אשה עם קביעות של יחסים

 דרישה, שקיימת ברגע לזנות. דרישה נוצרת וכך
 היצע של הרגיל השוק וזהו היצע. גם קיים

וביקוש.
 את הפחיתה לא המתירנות האס •

לזנות? הדרישה
 לאשתו לבוא .יכול לא שאדם מפני לא.
 הולך הוא מינית. סטיה לי יש — לה ולהגיד
 זונה ושוכח. צרכיו את מספק כסף, משלם לזונה,

 אותה להוציא צריך לא מאשה. פחות עולה גם
 סביב שלם סיפור לבנות צריך לא לארוחת־ערב,

הבילוי.
 בחברה החיים נורמליים, גברים •

 יחסי־מין קיום מותר שבה מתירנית,
לזונות? הולכים אקראיים,
 משלם אתה בעיות. אץ זונה אצל הרי בוודאי.

 את גומר לזונה, הולך אתה תמורה. ומקבל כסף
 דידוחשבון לתת צריך ולא משתחרר העסק,
שונות בדרגות זונות שיש מובן עניינים. ולסבך

הזנו !ונו! פילים .אצל
תמורת ;י מיו במגע

נותן שהוא ומזון הגנה
אוסף חזק פיל ונקבה.
אף שלב הן נקבות,

לגעת כוו לא אחו
נחלש, כשהוא רק בהן.

צעיר פיל עליו גובו
הנקבות את ולוקח יוחו
לעצמו״

אינטלק ברמה זונות יש החברה. לרבדי בהתאם
 לבחור יכול אדם זונות־רחוב. ויש גבוהה טואלית

החברתי. למעמדו בהתאם זונה לו
 זונה אקסקלוסיבי, במועדון פגשתי באנגליה

 אנשי־עסקים. עם לנסוע שתפקידה נוסעת,
 הוא במאלטה, חוזה על לחתום צריך איש־עסקים

 מאוד, יפה בדרך־כלל היא זונה, איתו לוקח
 אינטלקטואלית ברמה מאוד, אינטליגנטית

 וגם כבת־לוויה גם לו משמשת היא מאוד. גבוהה
המיניים. צרכיו את מספקת
 לוויה בנות ״אסקורט־גירלס", המונח גם קיים

 עם ללכת הוא שתפקידן בלבד, אחד לערב
 וגם לבילוי לתיאטרון, לארוחת־ערב, הלקוח
המיניים. צרכיו את לספק

החי
 איורים המדפיסה חנות, הציעה ירושלים ך*
 חיות מיבחר חולצות־טריקו, על צבעוניים ^

 בנות־יענה, נמרים, אריות, שכלל להדפסה,
 היושב ורוד, פנתר וגם צפרדעים צבים, פרפרים,

 והצועק ישראל דגל נושא מרכבה טנק על
קדימה!

★ ★ ★
ב ל שמסוזפו־ מי כ

 תספורת מחיר כי ספר־כלבים קבע רמת־גן ^
 ייבוש, אבמטיה, גם (הכוללת כלב •4

 שקל 1500 הוא וניקוי־שיניים) סידור־ציפורניים
 שקל 2200 פודל, לכלב שקל 1700 קטן; לכלב
סאן־ברנארד. לכלב שקל 3000ו״ אפגאני לכלב

★ ★ ★
ה ד חי הי ם־ של

 שחיכה חייל סטודנטית אספה ירושלים ^
ביערו, אותו שהורידה אחרי גילתה, לטרמפ,

 שקלים; 4000 שהכיל ארנקה, את עימו נטל כי
 שלה; תעודת־הזהות את שלה; רשיון־הנהיגה את
 מחשב״הכיס את וגם שלה תעודת־הסטודנט את

שלה.
★ ★ ★

ם קו מ ב
 שהגישה בעת אשה, התלוננה תל־אביב ^
 רק לא שהוא מבעלה, לגירושין תביעה ^

 אלא אותה, ומתקיף עליה מאיים בה, מתעלל
 הוא לנישואיהם, השלישי מהחודש החל שגם,

 ונרדם במיטה, ביניהם, כלבו את קבע דרך משכיב
הכלב. את מחבק כשהוא

★ ★ ★

ר ל ד סנ ר ה ל חך הו י
 את הסוסיאדה מארגני ניתחו עפולה ^
 במירוצי־הסוסים המשתתפים של מוצאם *1

 מן 52 כי גילו שעבר, חג־הסוכות של הערביים
 עיר; בני — 24 קיבוצים; חברי היו המשתתפים

ערבים. — 16ו־ מושבים יוצאי — 19

★ ★ ★

ר סוביניח צי 141 ב
 במקום, שחפרו ארכיאולוגים גילו מריש ^
 מרות הגלילי הישוב עם אותו זיהו ואשר ^

 שמשקופו בית־כנסת, החשמונאים, מתקופת
 ביצורים, שבעת־הקנים, במנורת עוטר

 ענבי־יין, לדריכת וגת אמת־מים מיקווהיטהרה,
 בגומות שהוצבו עמודים מוקפת היתה אשר

 ולהבטיח הגת סגירת את לאפשר כדי חצובות,
המיוצר. היין טהרת את בכך

★ ★ ★

ל ב ל ח ל ע ה כ ל לי
 אשה בקשת רבני בית־דין דחה חיפה ^
 כדת שתינשא כדי לגיור, 34 בת נוצרייה ^

 שבע מזה נשואה היא לו ,77 בן ליהודי וכדין
 שהאשה מאחר וזה אזרחיים, בנישואין שנים

 הגבר, עם חיי־אישות מקיימת שהיא הודתה
 את ״לקיים לגבר שהורה הרבני האיסור למרות
 עם חיי״אישות אסורים לפיו היהדות, עקרון

נוכרייה.״
★ ★ ★

בן של״ג מיבצו! ל
 רשות של הראשי הצפר אישר טפריה ^
 1981 שבחורף שעה כי הטבע, שמורות ^

 שבאו בלבד, ברבורים שני בדרום־הכינרת ניצפו
 בחורף ניצפו הקרה, מאירופה לתקופת־מה לחרוף

 כה, עד ניצפו, הנוכחי ובחורף ברבורים 131982
 הברבורים ריבוי כי דעתו את הביע הוא .20 כבר
 שיש ומתנאי־המזון מתחושת־הביטחון נובע

הארץ. בצפון לברבורים

★ ★ ★
הר ת טו דו מי

 כי לראש־העיר נודע כאשר בני־ברק, ^
 מושבתים להיות עלולים בעיר המיקוואות

 חובותיה את שילמה לא שהעיריה מכיוון
 הוא המיקוואות, את מחממים שבו לספקי־הסולר,

 לפירעון שקל, חצי.מיליון על אישי צ׳ק כתב
 לעיריה, הלוואה הוא הכסף כי הודיע החוב,

לכש״ירחיב.״ אותו לו שתשיב
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