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טופז: דודו
 רהתחתו עומד ,.אני
שבועות!״ שלושה בשד

עובדת: וערה
 נתי־זונות 1 מ ■ ק ■

בקבו!״ נבו כשנהיה

סקורניק: גיא
 אלא והתקיו, ..לא

עצמו!״ על לה\ו
 יום־העצמאות לקראת ערך ״חדשות״ העיתון

 ביניהם הדור, ״גדולי" כל נבחרו שבו מישאל
 ״להקת״הבידור בגין, מנחם - הלאומי" ״הפטריוט
הל המושך ו״הגבר החיוור, הגשש - הלאומית"

טופז. דודו הוא הלא - אומי"
 שלם, שבוע זרי־דפנה על לנוח לו נתתי אז

 חיים איך לבדוק כדי איתו התקשרתי ואחר״כך
הזה. המחייב התואר עם

 עם מדברת אני האם טוב, בוקר הלו, •
המדינה? של המושך
הקול? לפי שומעת לא את בודאי!

בתואר? שמח אתה •
 של כמושך בי בוחרים היו אילו המום. אני כל קודם
 השנים 41 של המושך אבל מילא, — האחרון החודש

אחר! משהו כבר זה האחרונות,
מהתואר? נבוך קצת לא אתה •
 מכיר ברחוב אחד כשכל הזאת. החשיפה בכל נבוכות יש
 להיעשות יכול בקלות אתה דעתו, את לך ואומר אותר
נבוך. או פסיכי
 במי המושך, בגבר לבחור ממך ביקשו אילו •
בוחר? אתה היית

גברים
 טוב, רגע. זה על לי.לחשוב תני שאלה! איזו ואבוי, אוי

 צורתו על שנוסף במישהו בוחר הייתי אשה, הייתי אילו
 גבר איזה מדען. איזה אולי חשובים, דברים עשה גם היפה
 הייתי אילו מה? יודעת את עליו. להישען גם שאפשר רציני
 או ינאי, צבי כמו באיש בוחר שהייתי חושב אני אשה

עוז. בעמוס או רביד, מוטי הפרופסור
 זכיתם בגין ומנחם שאתה זה על דעתך מה •

שלו? בשטח אחד כל הראשונים, במקומות
 דפי־העיתון על בגין עם להיות טוב יותר לך, אגיד מה
למשל. צמח, ברחוב מאשר
 ראיון איתך לגמור שאסור שמעתי דודו, •
 אתה ״מתי השאלה את אותך לשאול בלי

מתחתן?״
 שלושה בעוד מתחתן אני ובכן, אסור. באמת נכון,

 הבא, בחג־השבועות לא הזה, בחג־השבועות לא שבועות.
שאחריהם. בזה אלא

סוסי? וזה •
שוב. ונדבר שבועות שלושה בעוד תתקשרי

שמי) (דניאלה

 המצב מתמדת. כעליה נמצא בארץ הפשיעה אחוז
 שוד־ רצח, אונס, של מיקרים לגבי במיוחד חמור

בילדים/ות. מגונים ומעשים קשישים
 רבה התפתחות בישראל חלה האחרונות בשנים

 שיטות המלמדים מכונים, של וביסוסם בפתיחתם
 הפופולריות השיטות אחת והגנה. לחימה של שונות

ה״הישרדות". היא
 וביסס פיתח ואף השיטה, חלוץ הוא הנובר דניס

 סקורניק, גיא הוא מתלמידיו אחד בישראל. אותה
והקאראטה. הג׳ודו בשטח מכובדים תארים בעל

בהישרדות? המיוחד מה •
וה הטכניקות האמצעים, כל את משלבת ההישרדות

 וקאראטה מג׳ודו — וההגנה הקרב שיטות כל של עקרונות
 מאפשר הזה הרב השילוב מים. בתוך לקרב־סכינים ועד

 ובכל זמן בכל מצב, בכל במיקרי־חרום בהישרדות להשתמש
האוכלוסיה. לכל מתאימה היא מקום.
למשל? •

 אותה, ללמוד יכולים נכים ואף ילדים נשים, זקנים,
 נגד מצויין כאמצעי־הגנה לשמש ההישרדות יכולה למעשה

למיניהם. וסוטי־המין הפושעים כל
 גם בהישרדות להשתמש למדת האם •

לא־שכיחים? במצבים

הישרדות
 מתחת למשל, דניס. אצל יסודי באופן זה תחום למדנו
 מן שונות והגנה לחימה בטכניקות משתמשים לפני־הים
 יותר שם קשים בעיטה או אגרוף היבשה. פני על הקיימות
 בסכין להשתמש או וסת״האוויר להתיר ניתן אבל לביצוע,
תת־ימי. וברובה

 בחייך הזאת בשיטה להשתמש נאלצת האם •
האישיים?

 שני ראיתי וחצי שנה לפני למשל, רחוקות. לעיתים
 דיברו הם תל־אביבי. ברחוב שהלכה לנערה שהציקו בחורים,

 עליה זרקו שהם אחרי דרכה. את בכוח חסמו ואף בגסות איתה
 לי. להרביץ ניסו הם אותם. והזהרתי ממכוניתי יצאתי בקבוק,

 הם ועליי. הנערה על להגן יודע שאני היטב להם הבהרתי
במהרה. הסתלקו

בהי המומחה מאדם להיזהר עלי האם •
שרדות?

 של מטרתה ועקרונית. בסיסית שגיאה על חוזר אתה
 על או עצמך, על להגן רק אלא להתקיף, אינה ההישרדות

לחייו. ממשית סכנה כמו במצבי־חרום, אחרים,
רכטנו!) (שרר

 הנה, כאן! קורה לא טוב דבר ששום אמר מ♦
 חגיגיוג הצהיר להט, שלמה תל-אביב, עיריית ראש
 בתי״בושת להקים ואף חזגות, את למסד שיש

בעולם. מתוקנת עיר בכל כמו העובדות, לגערות
 הירקון, ברחוב אחת עובדת לנערה הלכתי אז

 לא. או בשבילה טוב זה אם אותה ושאלתי
טוב? מה

זנות
 מיוחדים, בתים לך שיקים אמר להט שלמה •
ברחובות. להסתובב עוד תצטרכו ולא

מהי אז אמר. הוא אז
יקדה? שזה מאמינה לא את •

 ואני להט כששלמה רק אז יקרה, זה ואם מאמינה! לא בטח
בקבר. נהיה בבר

מאמינה? לא את למה •
 שנים כמה כל מדברים. רק ומהעירייה מהממשלה אלה כי

 זה שלהם התפקיד קורה. לא וכלום זה, על מדברים הם
לדבר.
 את מקיימים לא הם דעתך, לסי למה, •

הבטחתם?
 אומץ צייר אולי להם. שאץ כסף צייד אולי יודעת? אני
? יודעת אני מה להם. שאין
 רישמיים? בתי־זונות הקמת בעד את •

אז לערבים. היהודים בין שלום בעד גם אני אבל בטח!
 כמו אבל בתי־זונות. גם יבואו השלום כשיבוא אולי מה?

 נהיה כבר ולהט ואני שאת אחרי רק יהיה זה לך, שאמרתי
.שסי) (דניאלה לד• אומרת שאני מה תזכרי בקבר.




