
_ פלאסטיק של ומין
 )39 ד1מעמ (המשך
לע מסרב הוא החי, את מזכיר לסטיק

במכירות. לפגוע לא נות,
 כולל ראש־אשה, הוא בתור השני

 ליצור המנסה ממונע, פה המכיל ריסים,
מציצה. של הרגשה

המ והיא פינקי, הבובה הוא השלישי
 שהפשוטות בובות, יש מכולן. פורסמת

במ מקטיפה, גדול בלון סתם הן שבהן
 מודל־ הן והמורכבות ש״ח, 100 חיר

 והכולל חמים, במים הממולא הפאר,
 חשובים. אינטימיים באיזורים מנועים
השקלים. 300 את עובר כאן המחיר

 של וגם שלנו גם ימאים, ״המון־המון
 גם הבובות. את לוקחים האמריקאי, הצי
 רע לא לנו הלך צבא־הקבע אנשי אצל

 מה־ רחוק מהבית, רחוק נמצאים איתן."
אותה. להם מזכירה הבובה אולי אשה,

״אוהבים ^ 'י"
ב ▼ ב י ח

ל * ם: *  בערך מהוות ״נשים הקוני
 בדרך־ אצלנו. מהקונים אחוזים 20 2
 לא לעולם ויבראטורים. קונות כלל

 חברה עם או הגבר עם אלא לבר, באות
צמודה.

 להיכנס. מתביישות יותר גם ״נשים
קוב ואנחנו אלי, מצלצלות לפעמים

 הרחוב, של לפינה מגיע אני שעה. עים
 את נותנת היא השקית, את לה נותן

הצ׳ק.
 הסטיות. קיימות נשים אצל ״גם

 אחת, היתה אתמול לסביות. המון
 בדניה רחוב של בצ׳ק ששילמה

 מיד ידעה היא בחיפה). (איזור־יוקרה
 נשים של סרט וביקשה רוצה, היא מה

נשים. הפוצעות
המון, לא הדתיים. הם בתור ״הבאים

 יודעים חלק נדהמים, חלק באים. אבל
 זוג־ בא יומיים לפני לקנות. באו מה

ענק. ויבראטור וקנה חרדים
 אנשים המון היו האינתיפאדה ״לפני

 יכול לקנות, שבא ערבי מהשטחים.
 באים עכשיו שקלים. 1000 גם להשאיר

קו עוד ברוך־השם עדיין אבל פחות,
נים.

 שאנחנו לומר אפשר כללי ״באופן
 מאוד, חם לאנשים בקיץ חורף. אוהבים

מת בחורף, עכשיו, לחו״ל. נוסעים הם
 באים והם בארץ לאנשים טוב כרבלים.
אלינו."
והמ הבושה בעיית את לפתור כדי
 לחנויות, מלגשת מרבים המונעת בוכה,
 החנויות שיטה: חנויות־המין פיתחו

 הכוללת מודעה, בעיתון מפרסמות
 הלקוח הפרטים. כל ובו ספח, בתוכה
בצי ושולח לו, הרצוי הפריט את מסמן

 את לו שולחים חוזר בדואר המחאה. רוף
 שהחבילה כך על הוא הדגש מבוקשו.
השולח. שם ציון וללא אטומה,

ה דאגו בכרטיס־האשראי בחיוב גם
 מכונות והן שמן, את להסתיר חנויות

 יידעו לא בבנק שגם כדי אחר, בשם
הלקוח. שילם למי

 אומר המיעוטים," אצל ״השמרנות
 לנו ״מביאה סנטימנטלית, ברוח בורים

פרנסה.
 בין־מי־ יחסים אין המוסלמים ״אצל

 מגיע שהגבר כך לנישואין, קודם ניים
 מה יודע ואינו בליל־הכלולות למיטה

 עומד לא או לו נופל פשוט אשה. זאת
 שאם מסויימים, במקומות חוק יש לו.

 תוך האשה בתולי את מבתק אינו הגבר
מתג היא נישואיו, אחרי חודשים כמה
 עובר מהרכוש גדול וחלק ממנו, רשת

עזרה." ומבקשים אלינו באים הם אליה.
 בא איך לשכוח יכול אינו בוריס

 טי־ עם בובה וקנה מוסלמי פעם אליו
 מוסלמי או וספריי־השהייה, פות־תאווה

 ומישחה וקונדום בונה שקנה אחר,
הנרתיק. לשימון

ילדים. לשני ואב נשוי הוא יעקובי
 את ומצטט בעיסוקו, מתבייש הוא אין
 לא ״הכסף, ישן: בפיתגם ז״ל, שלו אמו

 או מיהלומים בא, הוא מאיפה חשוב
הריח.״ אותו תמיד, תמיד, לו יש מזבל,
 איך חשוב. אותי עושה דווקא ״זה
 לספר ממני מבקשים תמיד נכנס, שאני

 לי שיש יודעים שלי הילדים סיפורים.
כשיגד הזמן, ובבוא סיפריית־קסטות,

האמת." את אספר לו,
 שהוא לספר מתבייש גם הוא אין
 שהוא מהסחורה בחלק משתמש בעצמו
 במיקצוע. להתבייש ממה ״אין מוכר.

 לאף מזיק ולא גונב לא קשה, עובד אני
אחד.״
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ם סרי ש מ ג
טהורה נשמה

 למל־ בבירובידז׳אן, ♦ נבחרה
 היהודי האוטונומי החבל של כת־היופי

לארי סיביר במיזרח דל־האוכלוסין
 ממשלתית פקידה ,19 וייסבורד, סה

שהסבי בגמר, המועמדות 23מ־ ואחת
 שהוא (ובפרס, בכתר שזכתה אחרי רה

 הצפון־מער־ האירופיים בשוליה טיול
 הוא ״יופי כי ברית־המועצות), של ביים

האדם." של הטהורה הנשמה

יפה כלי
ה ת כ הרא בפרס בתל־אביב, ♦ ז

הע הבינלאומית הנבל תחרות של שון
 מ־ נבלניות 37 השתתפו שבה שירית,

 נג״ ),24(מורטי איזבל ארצות, 15
 צרפת, שבדרום־מיזרח ליון ילידת נית

 כקמיע, קבע, דרך צווארה, על הנושאת
 בגיל הנבל אל פנתה מורטי צלב־זהב.

 ״הנבל כי למסקנה משהגיעה מוקדם,
 בפסנתר לנגן רציתי ולא יפה כלי הוא
 של הפרם שווי כולם." כמו בכינור או

 2500 במזומן(פלוס דולר 4000 מורטי:
 של בשלבי־הגמר זכתה שבהם דולר

 15כ־ שערכו קונצרטי נבל התחרות),
 תזמורות־ עם וחוזי־הופעות דולר אלף

 הפילהרמונית התזמורת (כולל יוקרה
הישראלית).

מטופחת גינה
חוג  יום־הולדתו בירושלים, ♦ נ

מי שאער, חיים ויקטור של 90ה־
 שיל־ של הבכירים הפקידים אחד שהיה
 (ראש־לישכת הבריטי המנדט טונות

 מבכירי ולאחריו המזון) על המפקח
חיד. המלך הירושלמי, מלון־הצמרת

שאער ירושלמי
מאריכי־ימיס קים1עיס

 במצריים, שהתחנך תימן יליד שאער,
 נכדים 11 ל־ סב בנות, לחמש אב הוא

 את המייחס נינים, לארבעה ורב־סב
 התופסים העיסוקים לשני אריכות־ימיו

 הזה: היום עצם עד שעותיו רוב את
 שב־ חווילתו גינת של יומיומי טיפוח

 רצוף וטיפול ירושלמית שכונת־יוקרה
 שלו דלא־ניידי נכסי בענייני לא־פחות
הארץ. ברחבי הפזורים

יהודייה רופאה
 ,89 בגיל בהרצליה, ♦ נפטרה

חר רופאת־נשים פרל, גיזלה ד״ר
 במחנה־ שזכתה הונגריה, יוצאת דית

 מ־ ״המלאך בכינוי אושוויץ ההשמדה
 מחמשת אחת היותה בגין אושוויץ",
 במרפאתו לעבוד שהוכרחו הרופאים

 יוזף המיפלצתי רופא־הניסויים של
 יהודיות לאסירות שסייעה ומי מנגלה,

 בתנאים עובריהן, את להפיל הרות
 שלא ובלבד ביותר, הפרימיטיביים

 בניסוייו למנגלה שפנות־ניסיון ישמשו
 אחרי ותאומים. נכים הרות, נשים עם

 לארצות־הברית, פרל היגרה המילחמה
 בעקרות(״יילד־ בטיפול התמחתה שבה

 10 ולפני תינוקות!״), 3000מ־ יותר תי
 יחיד־ בתה עם יחד ארצה, עלתה שנים

 הוסתרה עת השואה, מן שניצלה תה,
לא־יהודיים. מכרי־מישפחה על־ידי

 חטיפת שר מהאישום ן,דוו־רפ,ח אוור׳ שר הזינו׳
 סנסציוניות, בעדויות דווה8 היה מאביהם ילדיה

הקטינה בבת מגונים ומעשים באונס האשמות

* חי אורלי שהטיחו האשמות ך
 זה לפין, רון הד״ר ובעלה, דה־לפין 1 !

 התיק־ של תשומת־ליבה את משכו בזה
 חובבת־השערוריות. האמריקאית שורת

 לפני התגרשו ישראל, ילידי בני־הזוג,
ותלו סוערות במריבות ופתחו שנתיים

זה. נגד זה למישטרה נות
ב מתוארת )33(חידה־לפין אורלי
 מישרד־ על־ידי האמריקאית עיתונות

 כמל־ בקליפורניה שלה יחסי־הציבור
ו שחקנית לשעבר, ישראלית כת־יופי

 היא ״שאיפתה אשר בהווה, עיתונאית
 חידה בתבל." הטובה השחקנית להיות
הזה. השלם מטעם מלכת־מים היתה

 והתחנך נולד ),48(לפין רון בעלה,
 בגיל לארצות־הברית והגיע בישראל
הת המוקדמות 80ה־ בשנות העשרה.

 דם״. ״ללא ניתוחים שביצע בכך פרסם
 לנתח היה יכול שבה שיטה גילה הוא

מש שהוא תוך בעירוי־רם, צורך ללא
 שטוהר עצמו, המנותח של בדמו תמש
 עבור חיוני היה כזה ניתוח מכונה. בירי

 לעי־ המתנגדת דתית כת עדי־יהווה,
רויי־דם.

 פירסום וצבר בעסקיו הצליח הוא
 חקירה נפתחה זמן שלאחר אלא וכסף.
 באשר שונים חשדות והועלו נגדו,

 החקירה הניתוחים. ובטיחות ליעילות
 מן לחדול התחייב כאשר רק הסתיימה
הללו. הניתוחים

 והומו• ״מטורף ^
סכסואל"

 אלה היו לבעלה וגם לאורלי 0 ץ
 נישאו הם השלישיים. נישואיהם ^
ניקול, הבכירה, בתם כאשר ,1984ב־

הגי אחרי כי בבית־המישפט הוכח
 מלא־ מיכתב וכתבה אורלי ישבה רושין

לעי אותו ושלחה בעלה, נגד השמצות
בע את האשימה במיכתב ישראלי. תון
 מטורף הומו־סכסואל, שהוא בכך לה

מיב־ כתבה למחרת בסמים. ומשתמש

 חטפה תלונתה, את לבדוק המישטרה
 ב־ אצלה שהיו ילדיה, שני את אורלי

 שכר בעלה איתם. ונעלמה סוף־שבוע,
ב אורלי את שחיפש מישרד־חקירות,

 לבסוף, ובקליפורניה. בישראל מכסיקו,
מקום־ אותר שיחת־טלפון, באמצעות
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פל״ס־ לפ״טזן םה1ד מישפט־נ־חשין של .ספיח

חורשים. 5 בת כבר היתה
 והם ניק, בן, עוד נולד לבני־הזוג

לני שנים שלוש מלאו טרם התגרשו
 הסכם־גירו־ על חתמה אורלי שואיהם.

 יישארו שהילדים הסכימה שבו שין
 כי טענה בבית־המישפט בעלה. אצל

 מדובר כי שחשבה מכיוון ואת עשתה
 עם התפייסות שסופו בהליר־ביניים,

בעלה.

 לחזור וביקשה לבעלה, נרגש תב־אהבה
 לחזור ורציתי אז, אותו ״אהבתי אליו.
 פסיכיאטרי,״ טיפול שיקבל אחרי אליו

בבית־המישפט. הצהירה
 במיש־ אורלי התלוננה 1987 ביוני

 מגונים מעשים מבצע בעלה כי טרה
 הוא כי סיפרה היא השלוש. בת בבתם
 את מלטף זו ובהזדמנות אותה, רוחץ

הספיקה בטרם האינטימיים. איבריה

בקלי קטנה בעיירה אורלי של מגוריה
ש בדוי, בשם שם חיתה היא פורניה.

כ עליה, האהוב מהספר שאלה אותו
בר.1המת מעיין

לאבי הילדים הוחזרו מעצרה אחרי
 אלף 35 של בערבות שוחררה והיא הם,

היל חטיפת באשמת מישפטה, דולר.
ספ בחודש בבית־מישפט התברר דים,

הר־ של במיקרה הצפוי העונש טמבר.


