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 שבהם מהסלונים, פרץ הקונדום אצלנו. גם קרה זה הנה
 בעיתונות, מודעות״הפירסומת אל לוהט, נושא״שיחה הוא
הקונ של חשיפתו על האחראי האיש בעיתוני״הנוער. ואף
 של איש־פירסום ויינברג, מתי הוא הרחב לקהל דום

 מאמצים עושים אתם מתי, את שאלתי מדוע, סופרפארם.
 שלקונדום היא הרווחת כשהדיעה עכשיו, פירסומיים

אלה. בימים כמו עדנה היתה לא מעולם
 האחרונים בחודשים עלתה בארץ הקונדומים שמכירת נכון. זה
 אבל איש־פירסום, של מפיו יישמע זה איך יודע לא אני .50ב־,*

 מאשר מאוד גדולה למודעות לגרום יותר היא הפעם הכוונה
ממילא. המוגברות מכירות, להגביר

 אומרים כי נדמה היום למודעות״? זה,.לגרום מה •
 ובמקום בתיאבון במקום טוב, בוקר במקום קונדום

קונדום. שיש פיתאום יודעים כולם טוב. לילה
 צריך לא שבהם מקומות שיש למשל, יודעים, לא אבל נכון, זה

 מאוד הרבה על העובד מיכשול המוכרת, או מהמוכר אותו לבקש
 הגדולה, מהעגלה או מהמדף אותו לקחת פשוט אלא אנשים,

יום. בכל והמתרוקנת המתמלאת
 הם כמה בארץ? היום יש קונדומים סוגי כמה •

עולים?
 אגב, נוספים. מינים יש אחרות בחנויות שלושה. יש אצלנו

 קונדום לעשות כנראה, העז, לא עוד אחד אף מתוצרת־חוץ. כולם
 חפיסה עבור שקלים ושמונה ארבע בין נעים המחירים כחול־לבן.

יחידות. 12 בת

בריאות
 של זרעו על הממונה ההלכה, שלפי מבינה אני •

מפ לא אתם בשימוש. אסור הקונדום היהודי, הגבר
החר מצד ושריפת־מודעות מפעולות־תגמול חדים
דים?

 הפעם כי נדמה אבל בקונדום, להשתמש אסור שלחרהים נכון
 הם ולכן מחלת״האיידס, עם המצב חומרת את מבינים הם גם

שותקים.
 חששתם המודעות, את לפרסם כשהחלטתם •
יתקבל? זה איך

 מסתבר מהחרדים. וחששנו עצמם, מהעיתונים קצת חששנו
הפעם. מאוד, רציני באופן העניין את לוקחים שכולם
 שרות מעין הוא שמסע־הפירסום אומר אתה •

 תשדירים לא למה אז ציבורי, שרות אם ציבורי.
בטלוויזיה?

 התאחרות־הרוק־ או מישרד־הבריאות רק לעשות יכול זה את
 לעצמי מתאר גם ואני זה, על חשבו שהם לעצמי מתאר אני חים.
שיבעתיים. נשמח לעניין, פתח פתחנו אנחנו אם חוששים. שהם

שמי) (דניאלה

 הוועד- של כהונתו להסתיים אמורה הקרובים בימים
 היתה לשר״החיניד*והתרבות רשות־השידור. של המנהל

 של הרחבה המליאה את לבטל הצעת־ייעול: באחרונה
.15ל- 7מ־ חברי־הוועד של מיספרם את ולהגדיל הרשות

 מנע, דויד הליכוד, מטעם חבר־המליאה את שאלתי
ליהודים. רע או ליהודים טוב זה האם

 היא ושם הבריטית, השיטה נוהגת כר מצויינת. הצעה זוהי
 סמכויות אין רשות־השידור למליאת בעצם. עצמה. את הוכיחה

נרחבות.
 האחרונות השנים שלוש במשך עשיתם מה •

המליאה? במיסגרת
 לא במדיניות. בעיקר דנו אופרטיביים. בנושאים עסקנו לא

לכך. מעבר סמכויות לנו היו

שידור
התבנסתם? תדירות באיזו •

 לקחתי אישית אני אבל בחודשיים. פעם בחודש, פעם אולי
 למליאה פרטיות, יוזמות ללא במליאה. כהונתי במשך יוזמות

שיניים: אין כגוף
חב 15ל־ הוועד-המנהל של הרחבתו בעד אתה •
רים?
 רשות־השידור המליאה. את זה תמורת שמבטלים מפני כן.

 אנשים 15 יושבים שם גם הבריטי. הדגם פי על בנויה הישראלית
בוועד״המנהל.

 של פירושו היוקרתי, בוועד-המנהל אנשים 15 •
 רק בשיש כיום. מאשר פוליטיים כיבודים יותר דבר

שיבעה.
 הוועד- לחברי כיבודים יותר עצמו: את מקזז הכיבודים עניין

 האמורה לחברי־המליאה, כיבודים פחות — ומאייד המנהל
ההצעה. פי על להתבטל

אישי? באורח הזאת ההצעה לך עושה מה •
 קשר כל ללא הבא, בוועד־המנהל אכהן ממילא אני כלום. לא

ברק) (דפנה חבריו. למיספר

 הגברים. של מהצד בגירושין הדן ספר הוא הפוך שולחן
 ״נדפקו" שבהם מיקרי״גירושין, וכמה כמה תיאור כדי תוך

מוס על עופר, שימשו! המחבר, מערער הגברים, דווקא
 דעות על תיגר וקורא זה, בתחום רבות חברתיות כמות

הגברים־האבות. אל המימסד התייחסות על ואף קדומות,
 ובגלל מתוך נכתב הספר אם עופר שימשון את שאלתי

אישי. ניסיון
 הללו, התהליכים את חוויתי בעצמו, שהתגרש כמי ולא. כן
 היו לא הגבר של קיפוחו על בספר המובאות הדוגמות אבל

 רבים, גרושים עם נפגשתי גירושיי בגלל לשימחתי. מנת־חלקי,
 וקורא שומע שאתה שמה למסקנה והגעתי רבים סיפורים שמעתי

ושתשמע. שתקרא שרוצים מה זה הזה, העניין על
 אז גילוי, ואפילו מעניין, סיפור כאן שיש ראיתי כעיתונאי

 דפוק. גבר ועוד מנוצל גבר עוד ופגשתי חומר לאסוף התחלתי
שהת לגמרי ברור אבל כאלה, הם המיקרים שכל אומר לא אני

ומטעה. מסולפת היא המנצל והגבר המיסכנה האשה של מונה
דפוק. או מנוצל הגבר שבה אחת דוגמה לי תן •

 משלם הבעל האשה, אצל נשארים והילדים נפרד, כשזוג
 הילדים עבור מזונות ששילמה אשה על פעם שמעת נכון? מזונות.
רבות. עוד יש קטנה. אחת דוגמה רק זאת אבל הבעל? אצל הגרים

גרושין
בכך? מאשים אתה מי את •

 בענייני־ האמת. גילוי מצד יותר אני ההאשמות, מצד לא אני
שחוש למה בניגוד ובאלה, חוקי-ההלכה, במדינה תקפים אישות

 הפמיניסטיות זה את האשד״ לטובת דברים מאוד הרבה יש בים,
 בין גדול לפער גורמת שלהן החד־צדדיות בכלל. מזכירות לא

המישפחה. בתוך להרס מיקרים ובהרבה המינים,
אנטי־פמיניסט? אתה •

 שיוויון- למען למאבק שקשור מה בכל איתן אני לא. בהחלט
 רואה אני שלהן, בחד־צדדיות בעיקר אחרים, בדברים אבל אמת.

לגברים. מאשר פחות לא לנשים — אגב גורמות. שהן הנזק את
 או עזרה, למצוא המתגרש יוכל בספר האם •

ניחומים? לפחות
מה מסקנות להסיק יוכל אחד כל בספר. אין לפרט עצות
 שקרו. סיפורים מיספר רק עצות, נותן לא אני הניתנות. דוגמות

 או המדינה, מטעם לשכות להקים הוא זה בספר מציע שאני מה
 ייעוץ לקבל המתגרשים יוכלו שבהן אחר, ציבורי גוף מטעם

ללי גורמים רבים שבמקרים לעורכי־דין, להזדקק ולא מישפטי,
שמי) (דניאלה הסיכסוך. בוי
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