
 ושל גבר של — כפולים אברי־מין ־סו ג
אשה.

 שלוות את להפר החלה המינית הכפילות
בחקל שהשתלם לאחר רק גרשון של נפשו
חב בקיבוצים. לעבוד החל לארץ, עלה אות,

 מעגן־מיכאל, אשדות־יעקב, נען׳ הקיבוצים רי
 ידעו לא גופו, של המוזר במבנה הבחינו

 בצריף או הרווקים, בצריף אותו לשכן אם
ממנו. להיפטר דרכים חיפשו הרווקות,

 כיצד דרך לחפש החל עצמו גרשון גם
 היה קולו המטרידה. הכפילות מן להיפטר

ל להפוך תחילה החליט כן על גברי־עבה,
 ו־ חיפאים לרופאים פנה הוא מושלם. גבר

 זריקות של גדושות מנות קיבל תל־אביביים,
 ניצת הצמיחו רק הזריקות גבריים. הורמונים

 תוצאות לכל גרמו לא פניו, על וזקן שפה
אחר!ת. ממשיות

ה. גבר, לא אם ש  של הנפשי מצבו א
 התגייס כאשר יותר עוד החריף נתן גרשון
ל נשאר במלחמת־העצמאות, השתתף לצבא,
 לו לעגו ומפקדיו חבריו בצבא־הקבע. שרת
 לו היקצו להומוסקסואליסט, אותו חשבו
ל כלשהי תואנה לבסוף מצאו מיוחד, חדר

השירות. מן אותו שחרר
 גרשון את הביא בצבא, סבל ממנו היחס,

 להפוך ביכולתו אין אם : החלטת״יאוש לידי
 החל שיחתרו לאחר מיד לאשה. יהפוך לגבר,
 מסלסל שפתיו, את צובע בגדי־נשים, לובש

 עצמו, את לסרס ניסה אף הוא שערו. את
החי למגן־דוד־אדום הועבר הצליח, לא אך

קשה, פצוע כשהוא פאי,
ל להפוך מבלי אשה, בבגדי ההתחפשות

 גרשון של מצבו את החמירה ממש של אשר,
 בשנת אותו עצרה טבריה משטרת יותר. עוד

 לא : ימים 5 כעבור אותו שחררה אף ,1951
 גבר על האוסר סעיף כל הפלילי בחוק נמצא

 אותו הטריד לא מכן לאחר שמלה. ללבוש
 מטורף בו ראו המינים שני בני אילם איש.

אפשר. ד ככל מחברתו רחקו בלתי־מזיק,
 עשויות היו חברתי נידוי של שנים שלוש

 לא רגיל, אדם כל של סבלנותו את לשבור
 התם־ אכול גרשון של סבלנותו את שכן כל

 על נמרץ במאבק גרשון פתח החודש : ביכים
לו. הרצוי במין לבחור זכותי

 לאחר ציב,רית. סערה המאבק חולל הפעם
באו להסתרם ניסר, לירושלים, גרשון שעלה

נמ הדסה, לבית־ד,חולים הועבר הפגנתי, פן
 לרופאים סיפר הוא פסיכיאטרי. לטיפול סר
לפ התחנן הדו־מיניות, תלאותיו פרשת את

שיסרסוהו. ניהם
ה מן אחדים על עשה גרשון של ירי סיפ

 המשפטי, היועץ אל פנו הם עז. רושם רופאים
ה הניתוח. את לעשות רשות ממנו ביקשו

 מתיר הישראלי החוק :סירב המשפטי יועץ
סכ נשקפת בהם במקרים רק ניתוחי־סירוס

לברי לא המנותח, של הפיסית לבריאותו נה
הנפשית. אותו

דר הסירוב, את קיבלו לא הפסיכיאטרים
 שתחליט ממשלתית, רפואית וועדה לכנס שי
ום: ניתן מבוקשם גרשון. של גורלו על  ל

השבוע. תתכנס הוועדה
 החולים, מבית נתן גרשון שוחרר בינתיים

 ביקר היא דעת־הקהל. לרכישת במסע פתח
כש הכריז רבות, עתונים במערביות השבוע

ה לחצאיתו מתחת ברגל רגל משלב היא
 הנשיים־מסול־ בתלתליו ומניד סקוטית

 אביא בשלילה, הוועדה תחליט ״אם : סלים
 בטוח אני העליון. בית־הדין לפני הפרשה את
 היסודית זכותו היא בחירת־המין זכות כי

 אין כי אף דמוקרטית, במדינה אזרח כל של
המאוחדות.״ האומות במגילת נזכרת היא

עדות
לן ב ץ קז בו בקי
ל ממרוקו הצעיר אמר יחסי,״ ״באופן

 יש מבפנים, המאוחד, הקיבוץ ירחון כתבת
 מחוצה מאשר עדתית הפליה פחות בקיבוץ

 מבפנים של האחרון הגליון קוראי לו.״
 יחסי הוא האופן כי לדעת מהרה עד יווכחו
מאד.

 מלחמת מתנדב מרוקו, יוצא אותו מספר
 מועמד־ וכיום סדום כביש סולל העצמאות,

 בקיביץ ״אפילו הקיבוצים: באחד לחברות
 כלפי. היחס שויון את מרגיש אינני עדיין

 אתה ״אין לי: אומרים ביותר הטוב במקרה
מרוקאי.״ נראה

מ פשוט הקיבוץ ביות-, הגרוע ובמקרה
 ״בת במרירות: הקיבוצי הקזבלן מסנן אכזב.
 בחור עם לדבר עצמה את תשפיל א7 משק

ל וראוי יפה תרבותי, היא גם ולו עולה,
מרוקאי.״ כשהוא וכמה׳ כמה אחת על כך.

 מתלבט ״אתה צערו: את קזבלן מתנה
מתוך גלמוד, ערב, בחשכת הקיבוצית בחצר

לנ| 899 הזה העו

 שעד, לעצמך, לעזור אפשרות ללא שעמום,
נעו חיי מפכים חצר שבאותה יודע שאתה

לחב מקבלים לא אותך ורק עשירים רים
רתם.״

 לא כתבתה לחברת קיבלה מבפנים כתבת
 מזעזע סיפור גם אלא זה, מעציב סיפור רק

היא: מספרת יותר. הרבה

 אני מה בשאלה: שעסקו בילדים ״מעשה
 מקצוע ציין אחד כל בעתיד? להיות רוצה

ה הילד בו. להתמחות מקווה שהוא עבודה
 רוצה ״ואני לתומו: ואמר פיו פתח תימני
!״אשכנזי להיות

ם לי ס
ל! 5 מי שוגים ן1ה הדא

 ביולים 128ו־ שנים וחצי שש השבוע,
 ומתי כיצד לראשונה נתגלה מאוחר, יותר

הראשו הישראליים הבולים תשעה הודפסו
בער המטבעות סדרת בולי אלה היו נים.
 500 ׳250 ,50 ,20 ,15 ,10 ,5 ,3 של כים

 בבוקי• הדואר אשנבי את שיצאו מיל, 1000ו־
.1948 למאי 16,־ר

ה ש א / י כ תן ג נ
המין חופש

 מנהל מספר לכן, קודם שבועות ששה
האנג כתוב בירחון התל־אביב הארץ דפוס
 עמו התקשר הקדושה, הארץ בולאי לית

 הממשלתי המדפים (כיום אידלסון אברהם
 המדינה בולי את להדפיס ביקשו אילון),

 או עד הבולאי שנסיונו הארץ, העתידה.
 קיבל הקיימת, הקרן בולי בהדפסת הסתכם

גמו סודיות תוך הכין, הוא המשימה. את
 בבית־דפוס בריטית, הפרעה של מחשש רה,

 חמשת הדפסת את בשרונה, נטוש גרמני
*. הראשונים הישראליים הדואר בולי מיליוני

 נקטו הבולים, צבעי הגהות תור כשהגיע
הג הדפיסו הסוואה, בתכסיס הדפוס עובדי

 מעטפות של גלופותיהן עם צבעים הות
 לא זה תכסיס ברודווי. סיגריות חפיסות

 מחוסר שהתעכבה הבולים, הדפסת את זרז
 היהודי (השלטון העם מנהלת כי גלופות.

לכלל הגיעה טרם המדינה) הקמת ערב

: 1953ב־ שהודפסה הדואר בולי כמות *
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 לקום, העתידה המדינה שם על החלטה
 בוליה. על להטביע שם איזה ידעה לא
 :גאוני רעיון מחבריה אחד בראש שעלה עד

 עברי דואר במלים בול כל לעטר הציע הוא
הלא־מחייבות.

 רבי לאנשי־עסק כראוי הארץ, דפוס אך
 ביום העברי. בדואר הסתפק לא צדדיים,

הרא העבריים הבולים הדפסת החלה בי
למכ מתחת יצאו בשרונה, במחתרת, שונים

 של טפסים 1500 בתל־אביב הארץ דפוס בש
 — ימים האריכה לא שחשיבותו אנגלי, ספר

הפלשתינאי. הדואר מדריך

הוף
ב ל שיודע מ׳ כ

 שחור חתול שנעץ לאחר במעגן־מיכאל,
 והועבר החברים אחד של באצבעו שיניו את

הרופ הצליחו לא לבית־החולים, יחד איתו
מ מי לקבוע בקיבוץ, ן השבוע לדברי אים,

בכלבת. מי את הדביק שניהם

ת מ ח ל ד מ ח ת ת1ה
 גינות את השטפונות מי הציפו בבאר־שבע׳

 תוך הרסו לרוויה, אותן השקו העזר, משקי
ה של ההשקאה צינורות מערכת את כך כדי

גינות.

ה א ק מן הנ פ ס ה
 חודש משך זקן קבצן התהלך בתל־אביב

 כסף לי תנו :שלט י תלו גבו כשעל שלם,
וש לעוברים הסביר השבעים, ליום־הולדתי

 ה־ יום־דולדתי תאריך את זוכר ״אינני : בים
בדצמבר.״ שנולדתי רק זוכר אני ממימן.

ק ל האד■ ח
ל אריה נכנם אוגאנדה, באיזור־בוגאנדה,

 ישב שזה שעה ווכסון, ג׳ורג׳ של ר,חווהבית
 מיץ־ קערת הריק ארוחת־הבוקר, את לאכול

 הסתלק השולחן, על מונחת שהיתר, תפוזים,
שבא. כלעומת

ת בו בו ־ ת ל ש מ מ
ל לצעצועים בית־מלאכה החליט בתל־אביב

ת ד ומתקרבות, ההולכות הבחירות את נצל
ו שרת בן־גוריון, בדמות בובות ליצר חיל

בגין.

ת ש בו ל ה ת ד חי א
 יצרני איגוד כנה המערבית, גרמניה בבון,

 טען חריפה, במחאה הממשלה אל הצעצועים
ה הצבא חימוש של נוספת השהייה כל כי

 ,חיילי־ד,עופרת בייצור קשה פוגעת גרמני
ל מדים באיזה יודעים אינם והיצרנים היות

אותם. הלביש

ל צ ב לעיניים ב
 להיפטר שהתאמץ סיטונאי, הוזמן בחיפה,

 לבוא במחסניו, שהצטבר הירוק הבצל ממלאי
 הוח־ אשר סחורה, של מטען ולקנות לנמל
 גדול מטען למראה נדהם סירית, בספינה ומד,
ירוק. בצל של

ה טיבה ד מ
מזו־ אלמוני תקף קליפורניה, פאולו, בסאן

 מאייר, וויליאם המינית נהג את באקדח יין
 אותו הכריח אחר דולאר, 20 ממנו שדד

 למשך דכרתו אבדה כי עד וויסקי לשתית
מספר. שעות

ב בו טבני עי
 גרי• אמרים רוברט תבע אנגליה, בצ׳סטר,

 לפני בו בגדה שהיא בטענה מאשתו גט פיס
 להטיח רציתי ״לא : לשופט הסביר שנה, 16
יג שלנו שהילדים לפני כאלה האשמות בה
!״ דלו

ה פ ק ת אוידית ה
 לדין, מונטאן ז׳ורז׳ נתבע צרפת, ברואן,

מ שחג לאחר הציבורי, הסדר בהפרת 'נאשם
 של לביתה מעל בהליקופטר לילות שני שך

רמ באמצעות סרנדות לה השמיע ארוסתו,
קול.

שוך ! מ ב ל כ ב
 מכבי־אש מכינית הוזעקה במשמר־השבעה,

ב שנתקע לוי, אברהם את הבוץ מן לחלץ
 להציל שיצאה שרה, אשתו, את לחלץ נסותו

הכלב את לחפש שיצאה הקטנה, בתה את
שלה. לב

שמחה! לך קנה
 רכישת ידי על ימיך כל למשך

 מרבה השקעה זו יה. מ ל צ מ
ארוכה. לתקופה עונג

 ! ילדים משחק זה לצלם, ללמוד
 חנם. הוראו^ — קונה לכל

בתשלומים קניה גם אפשרית

הידוע המומחה
 מציתים לתיקון הרב הנסיון בעל

חשמליים גלוח ומכשירי

ת ו מ ל צ מ

 צלום וחמרי מכשירי־עזר
 מוכרים — קונים

 ומחליפים
מקצועית בהדרכה

המומהים אצל רק

ר ט ט מ ו פ ו
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