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חינתם

$TS1$מבחינתם$TS1$

$DN2$מבחינתם$DN2$לספקאחר:הואשלההתפקיד

יכולרקזהמכאןלחבר׳ה.מיןשירותי

להידרדר.

גו־יונתןשלסרטושלהפתיחהסצינת

רפינקל,

$TS1$,גורפינקל$TS1$

$DN2$,גורפינקל$DN2$בוטהישירה,היאפעמים״,״שש

סצינתאיזובגללדווקאלאובטןומכווצת

כזאת,אחתבהאיןלמעשהכינועזת,מין

מער־שלוהישירותהחרותבגללאלא

כת

$TS1$מערכת$TS1$

$DN2$מערכת$DN2$הנוערבניביןהתועלתניתהיחסים

הג־אופילטריםשוםללאמציגהשהיא

נות.

$TS1$.הגנות$TS1$

$DN2$.הגנות$DN2$בעלרן,גושבלבהחברתיהג׳ונגל

הנוערבניביןהכוחותיחסיבקניון.זבוב

אכזריתבפשטותמצטייריםהישראלים

לנערהשישמהאשליות.חסרתונוקבת,

היאגופה.אתזהלהציעבכיתההחדשה

זה.אתיודעיםכולםזה,אתיודעת

כת־שלוהתסריטשאתפעמים״,״שש

בה

$TS1$כתבה$TS1$

$DN2$כתבה$DN2$מגלמתהנערהרמותואתסגלרונה

בפרסמשחקהעלזכתהשגםלוי,סיוןבו

כמ־בעיתויהשבועלאקרניםיצאאופיר,

עט

$TS1$כמעט$TS1$

$DN2$כמעט$DN2$,אביוגולן,איילפרשתכשהרימושלם

ואםלגמרי.התפוגגולאעורוהקטינות

עצמיתמודעותלכמהבנוגעתההמישהו

בבחירת15בתאו16בתלנערהאיןאויש

פעמים״״שששלה,המינייםהפרטנרים

הזאת.לשאלהמצמררתתשובהנותן

הסולי־שלהשאלההעסיקה״אותי

דריות,

$TS1$,הסולידריות$TS1$

$DN2$,הסולידריות$DN2$מישלו,הכוחאתמנצלמישל

כל״כמעטגורפינקל.אומרחזק״,יותר

שהפ־בוודאותידעשהואבמצבהיהגבר

רטנרית

$TS1$שהפרטנרית$TS1$

$DN2$שהפרטנרית$DN2$שזומקווהאורוצהלהלילהשלו

שהואיודעוהוארציני.קשרשלתחילתו

הואממנה.זהאתומסתירלזהמתכווןלא

מנצלוהואיודעת,לאשהיאמשהויורע

אתה.לשכבנניח,כרי,הזאתהעובדהאת

מגר־הפוכותסיטואציותגםכמובןויש

רית.

$TS1$.מגררית$TS1$

$DN2$.מגררית$DN2$לפעמיםרואיםשאנחנוהואהרעיון

רוציםואנחנואחרדברשרוצהמישהו

אתלהסתירהיכולתלנווישאחרדבר

אותומורידיםאנחנוהזהוברגעממנו,זה

זה״.אתומנצליםיותרנחותלמקום

גורפי־שלהראשוןהארוךסרטוזהו

נקל,

$TS1$,גורפינקל$TS1$

$DN2$,גורפינקל$DN2$בט־עבודהשלשניםלאחר37בן

לוויזיה,

$TS1$,בטלוויזיה$TS1$

$DN2$,בטלוויזיה$DN2$הואמערכונים.כבמאיבעיקר

הרא־בשנה19בןכשהיהלעבודהתחיל

שונה

$TS1$הראשונה$TS1$

$DN2$הראשונה$DN2$בייםהשארוביןערוץלשידורי

נהדרת״.ל״ארץמערכונים

קולנוע.שללביתנולדגורפינקלאבל

מהאבותגורפינקל,דורהצלםהואאביו

שצילםהישראלי,הקולנועשלהמייסרים

״קז־אזולאי״,״השוטרבלבנה״,״חוראת

בלן״

$TS1$״קזבלן״$TS1$

$DN2$״קזבלן״$DN2$בנוכשיונתן,סרטים.עשרותועור

מצלמתלוקנההוא13בןהיההצעיר,

סו־החליטשאזטועןגורפינקלוידיאו.

פית

$TS1$סופית$TS1$

$DN2$סופית$DN2$בביתקולנועלמרהואבמאי.להיות

ולאהשרוןברמתאלוןהתיכוןהספר

הלימודיםכדיתוךוכברבגרות,השלים

סטיםעל״גדלתיאביו.עםלעבודהחל

הביאשליאבאמורה.אניסרטים,של

בגילשלושלישיצלםעוזרלהיותאותי

16
״,

אומר.הוא

נהדרת״,״ארץשלעונותכמהאחרי

מויששכתבטלוויזיהדרמתגםבייםשבהן

הזמןשהגיעהרגיששלי״,״הבןגולדברג,

לייןלעשותלי״הציעואחר.משהולעשות

׳מס־להשקראוליםיומיתסדרהבתוך

כים׳״,

$TS1$,׳מסכים׳״$TS1$

$DN2$,׳מסכים׳״$DN2$עיתונאיתזהאת״כתבהמספר.הוא
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ליתי

$TS1$גיליתי$TS1$

$DN2$גיליתי$DN2$מילימטרלזייףמסוגלתשלאכותבת

מהלביוצאתשלאאחתמלהכותבתולא

הסדרהשלהצילומיםבתוםומידשלה.

ושזהביחד,משהועודנעשהבואיאמרתי,

מעולםעייפתיקצתכיסרט,הפעםיהיה

הטלוויזיה״.

המוחותבסיעודשכברמספרגורפינקל

סרטלעשותוסגלהואהחליטוהראשון

שניהםבתיכון.מיניניצולשלמקרהעל

למדו,שבומהתיכוןכאלהמקריםהכירו

שחזוראינובסרטהמתועדהמקרהאבל

אםברורלאגםאמיתיים.אירועיםשל

בעי־הזההמקרהאתלמצואהיהאפשר

תונים,

$TS1$,בעיתונים$TS1$

$DN2$,בעיתונים$DN2$סרט״זההמשפט.ביתבאולםאו

אירו־מאותבהשראתעלילתיפיקטיבי

עים״,

$TS1$,אירועים״$TS1$

$DN2$,אירועים״$DN2$שלשהכוחחושב״אניאומר.הוא

הואבצפייהאנשיםשמאתגרומההסרט

ולאאקטיביתהיאהסרטשלשהגיבורה

החופשימרצונהובאהויוזמת,פאסיבית,

מזמי־לאכשכבראפילולבניםומתקשרת

נים

$TS1$מזמינים$TS1$

$DN2$מזמינים$DN2$.למאורהסיפורכלאתהופךזהאותה

הרבהעליה.כועסיםמאודצופיםמבלבל.

נוטהכאלהבמקריםהתקשורתפעמים

ואתמוחלטכקורבןהנערהאתלהציג

המציאותמוחלטות.כמפלצותהבנים

שהיאברורמזה.מורכבתיותרהרבה

ממקוםמגיעהשהיאברורמהם,חלשה

הח־המעמדותבסולםיותרנמוךשנחשב

ברתי.

$TS1$.החברתי$TS1$

$DN2$.החברתי$DN2$אתלראותנוחלגיבורהגםאבל

לראותאפשרמסוימת.בצורההמציאות

לה,אומרותהןהבנות.עםבסצינהזהאת

לא,להן,אומרתוהיאאותך.מנצלהוא

אותו״.מנצלתאני

לסיפורלהתחברכגברהצלחתאיך

מינית?שמנוצלתנערהשל

לכ־היהיכוללאשגברסרטשזה״ברור

תוב

$TS1$לכתוב$TS1$

$DN2$לכתוב$DN2$,עוראותיסיקרןהזההנושאאבלאותו

התח־עליו.לעבורשהתחלנולפניהרבה

ברתי

$TS1$התחברתי$TS1$

$DN2$התחברתי$DN2$הכוחותיחסיעלחברתיתלאמירה

בתוכו״.מגלםהזהשהסיפורשלנובחברה

אותך?זורקהזההסיפורלאן

לעצמומרשהשהחזק״הפריבילגיה

דברשזההחלש,אתלרמוסאולהתעלם

הוריםצעיר.מאורמגיללנושמחדירים

לקאםטות,שלהםהילדיםאתמחנכים

להוריםנולדתאפס.מגילבהודו,כמו

בצפייהאנשיםשמאתגרומההסרםשל״הכוח

יוזמת.פאסיבית,ולאאקטיביתהיאשהגיבורההוא

מאודצופיםמבלבל.למאודהסיפורכלאתהופךזה

עליה״כועסים

לעניים.מאשריותרלךמגיעאזעשירים

חלקהואעומרישגםלראותאפשרבסרט

ביםפוגשכשהואמעמדות.סולםמאיזה

רוצההואאזיותר,המבוגריםהבניםאת

גי־שלנלהבותבאותהעצמואתלהוכיח

לי.

$TS1$.גילי$TS1$

$DN2$.גילי$DN2$חוליהעורוהואקדימהשואףאחדכל

המזון״.בשרשרת

ככה?נראתהשלךהנעוריםתקופת

היתהבשכבהאצלנוגםאבלממש.״לא

זהיותר.קלהשהיאעליהשירעומישהי

מקום״.בכלקיים

אחרת,נראתהגורפינקלשלהילדות

גםבחייונותרממנהמעטשלאונרמה

וג־נולדשבובבנייןגרעדייןהואכיום.

דל,

$TS1$,וגדל$TS1$

$DN2$,וגדל$DN2$שפתעלאביבבתלאוסישקיןברחוב

די־מעלקומותשתיחברתו,עםהירקון,

רת

$TS1$דירת$TS1$

$DN2$דירת$DN2$.קמפייןיזםח׳בכיתהכשהיההוריו

בסיסמהאביב,בתלאופנייםשבילילמען

טורפירםםבמקבילבהולנד״.רק״למה

הכו־אתשנשא״העיר״,בעיתוןחייועל

תרת

$TS1$הכותרת$TS1$

$DN2$הכותרת$DN2$ילד״.הביתה״לך

לזהגורפינקלמשווהכיוםעיסוקואת

כדורגל,״מאמןדווקא:כדורגלמאמןשל

התפ־כלום.עושהלאקולנוע,במאיכמו

קיד

$TS1$התפקיד$TS1$

$DN2$התפקיד$DN2$האנשיםאתללהקזהשלוחשובהכי

צריךוזהשחקנים11בוחרהואהנכונים.

הממוצעכאורכורקות,90במשךלעבוד

להכיןצריךרקהואקולנוע.סרטשל

לעבורלהםלגרוםאותם,לאמןאותם,

בזמןכלוםעושהלאהואאבלביחד,טוב

עצמם״.אתלהוכיחצריכיםשהם

שניביןהדמיוןעלהזאתהתיאוריה

שלטובתמכךבחלקהנבעההעיסוקים

עלבצערלוותרנאלץגורפינקלהראיון

הואשבוהקרושהשבועיהכדורגלמשחק

מנהלהואשניםזהלכך,מעברמשתתף.

ושאפ־למרימורכבותצילומיםזירות

תניות,

$TS1$,ושאפתניות$TS1$

$DN2$,ושאפתניות$DN2$יותרטובאותוהכינושלדבריו

סרט.ליצירתלקולנוע,ספרביתמכל

שהטיימינגמאודמדויקדברזה״קומדיה

״כשביימתימסביר.הואקריטי״,הואבו

לאעובר,מהלהביןתמידניסיתיקומדיה

לאפעםאףיבש.משהוביהיהמצחיק.מה

מבחינתניסיון.גםזההמערכוניםצחקתי.

צילום״.ימימאותמאחוריישמיזנסצינה,

נהדרת״״ארץאתעזבאמנםגורפינקל

הז־עםקשריואבלשנים,ששלפניכבר

כיינית

$TS1$הזכיינית$TS1$

$DN2$הזכיינית$DN2$,התו־אתושידרהשהפיקהקשת

כנית,

$TS1$,התוכנית$TS1$

$DN2$,התוכנית$DN2$שותפההיתהוהחברההסתיימו,לא

לעזיבתוהסיבהעלפעמים״.״ששבהפקת

הכוםאתלרוקןצריך״הייתיאומר:הוא

היינוואנישגבמוליאותה.למלאכרי

ויוצאיםבבוקרראשוןביוםלשםנכנסים

מטו־עבורההיתהזובלילה.שישיביום

רפת״.

$TS1$.מטורפת״$TS1$

$DN2$.מטורפת״$DN2$,נהדרת״,״ארץשלהעורךשגב

הק־הבמאיםאחרהואשגורפינקלמספר

פדנים

$TS1$הקפדנים$TS1$

$DN2$הקפדנים$DN2$הכ־״הרצינותבהם:שנתקלביותר

מעט

$TS1$הכמעט$TS1$

$DN2$הכמעט$DN2$מאור.מרשימההיתהשלותהומית

במערבוניםשוטיםעלשיחותלנוהיו

פיצ׳ר״.זהכאילו

מצרלהערכהזוכהפעמים״ש״ששאף

כמוקולנועבפסטיבליולפרסיםהמבקרים

סו־גורפינקלוחיפה,בספרדםבםיטאןסן

לר

$TS1$סולר$TS1$

$DN2$סולר$DN2$אמנותיות,יומרותלולייחסמהניסיון

שיחהלנהלנדרשכשהואקצתרוטןוגם

האמ־הבחירותעלכשמדבריםקולנוע.על

גותיות

$TS1$האמגותיות$TS1$

$DN2$האמגותיות$DN2$,לבסוףרבים.לשוןנוקטהואשלו

ההשראהממקורותכמהלמנותמוכןהוא

גםקצתלפוצץמתעקשעדייןאבלשלו,

מרי.נפוחלונראהכשהואהזההבלוןאת

שמאודסרטהיהירעיהקרןשל׳״אור׳

עםפעמים׳,׳שששלבעשייהעליהשפיע

האהובוהסרטשלו.והפסימיותהפטאליות

זהזוהר.אורישלגדולות׳׳עינייםהואעלי

׳עירום׳אתגםאוהבמאוראניגאוני.סרט

הצרפתיהסרט׳השנאה׳,אתלי,מייקשל

קאסוביץ׳,מתייהבבימוי1995)מ-הזה

סקו־אמריקאי,קולנועאוהבואניש״ל(.

רמזי.

$TS1$.סקורמזי$TS1$

$DN2$.סקורמזי$DN2$בעצםבמיוחד.אירופיטעםליאין

לואץ׳?״שלאולימייקשלזה׳עירום׳

בעצמךכותבלאאתהבעצםלמה

רוצהשאתהשלךסיפוראיןתסריטים?

לספר?

ברגעלכתוב.שחייביםחושבלא״אני

מו־יותרהרבהשהםאנשיםפוגששאתה

כשרים

$TS1$מוכשרים$TS1$

$DN2$מוכשרים$DN2$,הטעם.אתמאברפשוטאתהלזה

סרטזהשל׳.׳סרטובכותרתמאמיןלאאני

אנישגי,מצרבזה.עברוכולםכולנו,של

מא־הבמאישלהסרטפחותשזהחושבלא

חר

$TS1$מאחר$TS1$

$DN2$מאחר$DN2$מהבמאיםכמהאותו.כתבלאשהוא

לעצמם.כותביםאינםעלינוהאהובים

מקובל.יותרזהבאמריקהלמשל.סקורםזי

שמחהייתיבכלל,׳אוטר׳.לאכנראהאני

לרפיהתרבותמרפיהסרטאתלהעביר

המבעועלהחזוןעללהגירמהליאיןהניוז.

אמין״.יהיהשזהצריךאניהקולנועי.

כבמאיעצמךאתמתאראתה

אינטואיטיבי.

למשל.הצלםעםמדברלאאנירק.״כן.

שארקשגה,15כבראתישעוברצלםזה

שליאבאשלצלםעוזרהיההואמאיו.דה

בעי־אדירצלםהואשלו.עוזרהייתיואני

ני.

$TS1$.בעיני$TS1$

$DN2$.בעיני$DN2$תסריטעושיםלאמתכננים,לאואנחנו

מכלזהאתמכסיםפשוטאנחנושוטים.

כמומצולםשזהלהגיראפשרהכיוונים.

השוטים,כלשיהיומעפאן.סיטקום־אולפן

בעריכה״.לחתוךשאוכל

הצילומים?בזמןאביךעםהתייעצת

התרג־יותר.נכוןשכךהרגשתי״לא.

שתי

$TS1$התרגשתי$TS1$

$DN2$התרגשתי$DN2$לצלםהחמיאמאורשהואלשמוע

הצילוםאתישנאשהואבטוחהייתישלי.

עושיםככהיותר,מחופףהצילוםבסרט.

זה״.אתאהבהואאבלהיום.

שנבחר,השחקניםצוותאלבדרך

ואבי־גיליבתפקידלויסיוןבראשם

תר

$TS1$ואביתר$TS1$

$DN2$ואביתר$DN2$גורפינקלערךעומרי,בתפקידמור

ושחקניות.שחקנים600לכ-אודישנים

לב־חזרלבסוףכימיותר,היהזהאבל

חירה

$TS1$לבחירה$TS1$

$DN2$לבחירה$DN2$פגשתיסיון״אתשלו.הראשונה

׳אמאל׳ה׳.הסדרהשלצלםכשהייתי

היה׳מסכים׳אתכשביימתיאביתר,את

בחורצריכיםשהיינותפקירוןאיזהלנו

לפני״שנתייםמספר.הואחתיך״,ממש

הכ־גיוסבמסגרתהסרט,שלהצילומים

ספים

$TS1$הכספים$TS1$

$DN2$הכספים$DN2$דקות.שלוששלטריילרעשינו

שניעםבחורהסצינות,כמהצילמנו

זהבשירותים.במועדוןבבריכה,בנים

בואואמרתי,כסף.בלימאולתר,היה

ואתב׳אמאל׳ה׳ששיחקהמיוןאתנביא

כשקיבלנומ׳מםכים׳.הזההחתיךהבחור

אמרנו,הליהוק,אתוהתחלנוהכסףאת

שכברמהאתניקחלאפותחים,עכשיו

לשניהם״.חזרנוובסוףמכירים.

בוור־לרפואהסטודנטהוא25בןמור,

שה

$TS1$בוורשה$TS1$

$DN2$בוורשה$DN2$גי־בתלוי,משחק.למדלאומעולם

לו,

$TS1$,גילו$TS1$

$DN2$,גילו$DN2$אומרמופלאה״,שחקניתפשוט״היא

כריזמהעםמישהי״חיפשתיגורפינקל.

אלהתייחסתיאניכזאת.ואיומהטרגית

ורצי־פצועגוזלכאלגילישלהרמות

תי

$TS1$ורציתי$TS1$

$DN2$ורציתי$DN2$קשההיהאבלאותה.להצילכבמאי

שמתעללסרטזהכיזה,אתלביים

שכדייצירהוזושלו,הראשיתבדמות

מתעללתקצתגםלפועלאותהלהוציא

נוראהיהלישלה.הראשיתכשחקנית

צרי־שהיאבסצינותאותהלראותקשה

כה

$TS1$צריכה$TS1$

$DN2$צריכה$DN2$המיןכיהאלה.הבניםעםלהתנשק

הואשהדםכמואמיתי,לאהואבסרטים

אמיתית.כןהיאהנשיקהאבלאמיתי.לא

כאילולהיראותאמורהשלאנשיקהוזו

אותה״.רוצההיא

גורפי־עשוהתסריטעלהעבודהבזמן

נקל

$TS1$גורפינקל$TS1$

$DN2$גורפינקל$DN2$אתלנסחלהםשסייעתחקירוסגל

בסרט,הנוערבנישלהמדויקתהשפה

אתתפישתםכמהערשוב,להבין,וגם

״מישהימטריד.דברהיאהסקסנושא

יוםשערלעצמי׳הבטחתילרוגה,אמרה

לה־חייבתאנישבועייםבעור16הולדת

ספיק

$TS1$להספיק$TS1$

$DN2$להספיק$DN2$להגיעכריבניםשניעורעםלשכב

והיהגיטריסט,כברליוהיהבנים.16ל-

יכולחייל׳.כברליוהיהמשאית,נהגלי

המ־הדיבוראבלמגזימה,שהיאלהיות

נותק

$TS1$המנותק$TS1$

$DN2$המנותק$DN2$גורפינקל.אומרמזעזע״,הואהזה

כיבזעזוע,לסרטמגיביםהורים״הרבה

מאחו־אלהצצהשקיבלומרגישיםהם

רי

$TS1$מאחורי$TS1$

$DN2$מאחורי$DN2$שלהם.הילדיםשלהסגורההדלת

קורהמהיודעיםשהםחשבוההורים

אבלפייסבוק.חשבוןישלהםגםכישם

שההוריםרוצהלאואתה16בןכשאתה

אותויידעולאהםמשהו,יידעושלך

טובתסתכלולהורים,אומרואניבחיים.

יודעים,שאתםחושביםשאתםכמהיותר.

לא״.אתם

אזהרהאדת

ושמובמאייצרפעמים״״ששהסרטאתכיידעתילולא

הרא־הניחושסגל,רונהשלתסריטפיעלגורפיגקל,יונתן

שוני

$TS1$הראשוני$TS1$

$DN2$הראשוני$DN2$הפמיניסטיתםולאנס,ואלריבידיבויםשהואהיהשלי

בתביריאוהגברי,המיןאתלהכחיד60ה-בשנותשקראה

מההתלבטתיהצפייהכדיתוךלמעשה,העכשווית.דמותה

גברים?עםקשרכללנצחאפסיקאתאבר?בסופה:אעשה

הנערלאהזה:מהסרטטוביוצאתלאגבריתדמותשום

להת־ניסיונהכריותוךעליונדלקתהסרט,גיבורתשגילי,

קרב

$TS1$להתקרב$TS1$

$DN2$להתקרב$DN2$זהמעביריםוחבריושהואמיניתלסחורהנהפכתאליו

הנערלאגםבה;שמםרםרעומרישלוהנכלוליהחברלאלזה;

ארםבןכמובהתחלהשנתפשהוא,גםהביטחון:חסרהשמנמן

השיעראתלהמחזיקשלה,בגוףרקולאבגילימתעניין

הנעריםשלהמכריעהרובלאאותה;אונםמקיאהכשהיא

היע־ביןשנעיםהאבות,המבוגרים,הגבריםלאוגםהאחרים

דרות,

$TS1$,היעדרות$TS1$

$DN2$,היעדרות$DN2$חרמגותגםואוליהאמהות(אתגם)שמאפיינותשתיקה

שהאח13בןילדעומרי,שלהצעיראחיועםהסצינהמשלהם.

המזעזעתבוודאיהיאראשונה,מציצהלולסדרמנסההבכור

התיאורהואמכךיותראפילומחריראבלמכל;והגרוטסקית

מנווליםאינםשרובםנערים,מתעלתהחברהשבההדרךשל

לכאלה.להיהפךורגש,מצפוןכלחסרי

חס־נערההשכבה,שלהמזדיינתהיאגיליהגיבורה.וגילי,

רת

$TS1$חסרת$TS1$

$DN2$חסרת$DN2$כמעטעונההיארוצההיאמהאותה)כששואליםביטחון

היחידההדרךהואשסקסשבטוחהלי״(,משנה״לאתמיד

היאהעלילהבמשךחברתי.מקוםאיזשהולהלכבוששלה

ובעצםמרצונההכלעושהשהיאעצמהאתמשכנעתאף

סערצפיRevivingההדיםמכהבספרהנערים.אתשמנצלתזוהיא

Opheliaהפסי־כותבת1994מ-אופליה״(את)״להחיות

כולוגית

$TS1$הפסיכולוגית$TS1$

$DN2$הפסיכולוגית$DN2$נערותההתבגרותבגילכיפייפרמריהאמריקאית

מצמצמותנשיות״,שלתפקירשמגלמותל״שחקגיותנהפכות

החבר־לציפיותהמותאםכוזב״״עצמיומציגותאישיותןאת

תיות.

$TS1$.החברתיות$TS1$

$DN2$.החברתיות$DN2$הזאת,הנשיתהרמותהיאזהמצבשלהתצורותאחת

הצעירההאוגדה.שלהזונההכיתה.שלהמזרןהיתה:שתמיר

באופןמיני.לניצולקורבןונופלתמקומהאתמוצאתשלא

צריךלאאפילוההזדמנות.אתשמנצלמיישתמירטרגי,

זה.בשבילמפורסםזמרלהיות

יל־שכברבחברהגוברתרקהזאתהמצוקהכיגרמהאבל

דות

$TS1$ילדות$TS1$

$DN2$ילדות$DN2$לילדות״סקסיים״בגרים)ראוסקםואליזציהבהעוברות

נמצאיםשהוריםוכדומה(;המצוהבתב״בוק״התנוחותקטנות,

לה־יותרלהםשחשובמשוםאםילדיהם,עםופחותפחותבה

רוויח

$TS1$להרוויח$TS1$

$DN2$להרוויח$DN2$הפסקהבלילעבורשעליהםמפניואםכסףועורעור

שממשטרתבחברהבעשירון;תלויולשרוד,להתפרנסכרי

איךשמכתיבהנוקשה,מגרריתלחלוקהגבריםוהןנשיםהן

וכמובןגבר;ואיךאשהולהיראותלהתנהגצריכהבדיוק

כללאורךבפורגו.בהצופיםכברתשעבנישילדיםבחברה

שההתנהגותמכך,להתעלםאפשראיפעמים״ב״ששהצפייה

לפורנו־מרובהחשיפהשלברורהתוצאההיאהדמויותשל

גרפיה:

$TS1$:לפורנוגרפיה$TS1$

$DN2$:לפורנוגרפיה$DN2$ארוטיקה.נטולעלוב,משפיל,טכני,אוטומטי,הסקס

הס־ואימה.רחמיםמעוררתחברההיאבסרטהמוצגתהחברה

רט

$TS1$הסרט$TS1$

$DN2$הסרט$DN2$לקוותמותרואולימדויק.נוקב,האשמהכתבהואהזה

קריאהאזהרה,אותגםיהיההואהקולנועיתאיכותושלצד

ובהקדם.חיונייסודי,לשינוי

סערצפי

עמוד 2


