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ת אחת ניצבת בה לפינה, גבר מתקרב כיצד נראה  של העובדו
\ /111 1 - 1 1 מס לבין הפוטנציאלי הלקוח 1בי המצלמה. אל כשגבה השטח, 1^1

רו 1יי שא־ומתו חסימטה. באמצע ילדים, שני משחקים ביקו רן גלוי, הוא המ ד וקצר. בלל, ב

ביאס. עומר מועדון של לדלת בעד
תיי חמישה בת וקבוצה נפתחה הדלת י
התיירים, הצר. הרחוב אל יצאה רים

 סביבם. התבוננו מאמריקה, טובים יהודים
־,מובי הצרות במדרגות לעלות במקום אך

 יפו, של הגדול לשטח מחוץ אל לות
הרחוב. במורד מעט לטייל החליטו

ה האשד, צייצה רומאנטי!״ כך כל ״זה
הו היסטורי,״ וזה ״כן, שבחבורה. יחידה

 זאת מכאן• יצא ״יונה הגברים, אחד סיף
 בעולם.״ ביותר העתיקה העיר

 לא בתופעה נתקלו צעדים כמה כעבור
ב שעסקו נשים מספר היסטורית: פחות

מו ״האללו בעולם. ביותר העתיק מקצוע
 "¥01נ טוזגזוו 10ז\6"? אחת, קראה תק!״

 כאן?״ קורה ״מה במבוכה. נעצרו התיירים
 היה שלא כנראה באנגלית. מהם אחד שאל
 ״בואו לחבריו: קרא מיד כי לתשובה, זקוק

 אף על בשבילנו.״ לא זה מכאן. נסתלק
 נראה עברי, ממועדון־לילה יצאו עתה שזה
עבריות. זונות לעצמם תיארו שלא

גלוי מיני פורקן★ ★ ★
 העצמאות, מלחמת לאחר מיד מן$ט ך*
ב מיוחד למעמד הגדול השטח זכה ^
 בעוד והסביבה. תל־אביב של הבידור חיי

מש על־ידי נתפסו העתיקים בתיו שרוב
 בתי מסימטותיו בכמה הוקמו עולים, פחות
 רק קיים היה כולה בארץ גלויים. בושת
 בחיפה. סאליב וואדי מקביל: אחד מקום

 גדושים ישנים ערביים בתים עמדו שם גם
 לעצמה קנתה מהם שבכמה חדשים, בעולים
תעשיית־האהבה. אחיזה

 הגדול בשטח וגם השתנה סאליב וואדי
הת אחדים, בתים כנו. על נשאר הכל לא

אח ועוד נהרסו, אחרים מאליהם, מוטטו
 רשות על־ידי אוטמו ודלתותיהם פונו רים

 מתחום פרצו האהבה מוכרות הפיתוח.
 העיר פני על צפונה בהדרגה פשטו הרובע,

 כמעט נותרו לא בה תקופה היתר, תל־אביב.
 הגדול• בשטח בתי־בושת

 משגשגת שיב שבועות מספר מזה אולם
 יפו של המרוצפות בסימטות זו תעשיה

 העיר של אחרים שבחלקים ובעוד העתיקה.
 ציבורי, כמיטרד בזנות המשטרה נלחמת

 הגדול. בשטח הנעשה מן עין היא מעלימה
 הסביר פתח,״ איזה להשאיר ״מוכרחים

 מקום להיות ״חייב אחראי, משטרה קצין
למ יכול אחר מוצא לו שאין צעיר שכל
 של בגל נטבע אחרת מיני. פורקן בו צוא

סשעי־מין.״
 הזה העולם שכתב ההווי, התגבש וכך
 אלה• בעמודים אותו מתארים וצלמו

★ ★ ★
חשבון עושה הקופאי

 הדלת להריסה״. ״בית כתוב חוץ ^
של  והבית כבר חסומה הסמוך הבית ^״

 החיים. שוקקים כאן אבל מתושבים. ריק
 רחב חור נראה האפל הכניסה לחדר מבעד
 ה־ מחיצה על־ידי לשניים המחולק יותר,

 אינה האפורה המחיצה מאזונית. עשוייה
 אחד בתא רחש כל ד,תיקרה. עד מגיעה
 להווי, שייך זה השכן. בתא בבירור נשמע

לאורחים. כנראה, מפריע, אינו והרעש
 ושם פה אמנם בבוקר. עשר 'היא השעה

 אין אבל בודדים, לקוחות בחוץ מסתובבים
ה בטרקלין בוערת. שעת־עסקים עדיין זו

 זוהי פנימיים• עסקים עתה מתנהלים אפל
הכספים. חלוקת שעת

 כולה שייכת זו בסימטה הבתים שורת
וה המשגיח והוא הבוס הוא אחד. לאדם
 הוא העובדות. הבחורות על שמגן איש

 בעל־הבית המעביד, העליון, הסרסור הכל:
 למענו עובדות הבחורות הראשי. והשומר

 משלם לקוח כל קבלנית. בשיטה בשכר,
עצ הבחורה נוטלת הכסף את לירות. חמש
 את מוסרת היא ביום פעמיים־שלוש מה.

 תמורת המוסד. של לקופאי הכנסותיה
 אסימון. לה נותן הוא לירות חמש כל

 לבום, זה אסימון מציגה היא בשבוע פעם
 על לירות וחצי שתיים לה משלם והוא

. הבום. עם פיפטי־פיפטי כלומר: אסימון. כל

מזכירה השיטה
^ מלצר של העבודה ה ^ נ  ב
 ד,,.* מאחורי העומד ההגיון
 ם, כל יכלה שהרי פשוט.

 מז^ את ולשלם אצלה הכסף את
 חוששות' הבחורות אך במישרין.

 להיעצר יכולות הן רב• כסף אצלן
 זה ובמקרה י המשטרה, של פתאומית

 שנצטברו^ ההכנסות ברשותן שיהיו רוצות
 תשלח שהמשטרה אחרת: סכנה גם קיימת

 מסומן. בשטר לבחורה שישלם פרובוקטור
 היא לקופאי, הכסף את למסור במהרה

 מצידו וד,קופאי המסוכן, השטר את מרחיקה
לסוחר. להעבירו או בבאנק להפקידו ממהר
 של בסיס על מועסקות העובדות כל לא

 לירות שלוש מקבלות הטובות פיפטי־פיפטי.
שתיים. רק — פחות טובות החמש! מתוך

ל נכנסו שהבנות שעה בפינה עמדתי
 היו הקופאי. של בידיו חזחיהן את הפקיד

 היעודה בשעה שהתאספו בנות, עשר שם
 עבודה. בגדי לבושות היו כולן בטרקלין.
 את אחת דחפו צחקו, שוחחו, הבחורות

 של קיוסק ליד תלמידות כמו השניה,
בחזיה. הכסף היד, כולן אצל בית־הספר.

בק המקופלים השטרות את הוציאו הן
 ועשר חמש של שטרות רק — פידה

ו ו-מעוכים הניירות את יישרו — לירות
 ידו תוך אל ישר בערימה, אותם הניחו

 תחב הכסף, את ספר הוא הקופאי. של
 חמש של שטר כל על מכנסיו. לכיס אותו

מ העשויה אגורה של מטבע נתן לירות
 לפני עד האסימון. זהו לבן. אלומיניום

 מן צבעוניים, בז׳טונים השתמשו מה זמן
 במשחקי או מלצרים, אצל המקובל הסוג

 סריקה המשטרה ערכה כאשר אולם קלפים•
 הבחורות, ברשות הז׳טונים את ומצאה

האסי- פשר מה להסביר הבנות יכלו לא

 המרכזים כאחד המשמשתהסימטה
הסמוך. הנוצרי המינזר

ם סכום תמורת פורקן, :ומחפשים רבי יחסית. זעו


