
פרי מגיעה השביעי״, ״הרקיע מסעדת ליד חשופה גבעה על הפעולה, למקום
̂  נשארה התמונה, במרכז הנראית זו, פרוצה של ידידתה לקוחה. עם צה

לידידתה. לעזור או למקום, המגיעים אחרים גברים לתפוס לנסות כדי מקום

הספר בית גדר דיר
רב בעניין מקשיבים בית־הספר, תלמידי הם

ה אזור מתרכז ביפו, ינאי אלכסנדר על־שס
 ש־ ,הילדים בשטח־הגדול. העובדות פרוצות
מלקוחותיה. אחד עם הפרוצה של לשיחתה

 שניות. כמה כעבור מקום אותו ■,
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לסדר לה עוזרת היא :לקוחות

 סולי־ של יחס מראה השלישית הפרוצה
ה מאחד אתננה את קיבלה עתה זה רק

בצידה. ברוכסן המצויידת שמלתה, את

 המשולש השטח :ההתרחשות קום
 כנסיית השבת, שומרי הכנסת בית בין !**ו

 — המקום עתיק. מוסלמי ומסגד סן־פיטר
 של הדרומית הנפה מבניין מטרים כמה

 מול — המקום תל־אביב. מחוז משטרת
 אלכסנדר שם על העממי־ממלכתי בית־הספר

ינאי.
ה קטנים, תומר שתילי : התפאורות

 על־ שהוקם צריף־פח קטנה; גבעה מכסים
 חומה אחדות; שנים לפני העיריה ידי

תילים תילי השביעי, הרקיע ושלט אחורית

 הלובשת והפנים, הגוף מלאת — ז׳אנט אוספת
 את — לבנים עגולים בעלת אדומה שמלה

 — שושנה עומדת עמה יחד לקוחותיה.
 אינן שמידותיו חזה בעלת רזה, קטנה,

 חצאית בתוך הנתון הצר, גופה את הולמות
ושלו עשר השעה ארוך. צדדי רוכסן בעלת
בבוקר. שים

 הפעמון ינאי. אלכסנדר העממי בית־הספר
 נצמדים הילדים הפסקת״האוכל. את מבשר

 הרחוב, עם הגובלת המרושתת, הגדר אל
אה־ הפרוצות. תנועות אחר בעניין ועוקבים

הפרו על שמירה תפקידם: את למלא כדי
 העשויים בלתי־רצויים, אורחים מפני צות

 קבועה תצפית נקודת בעבודתן. להן להפריע
 לגבעה, הראשי המעבר ליד גם נמצאת
 מוצבים בו מקום השביעי, לרקיע סמוך

השש־בש. משחק שולחנות
 שלישית: קבוצה לשטח יוצאת אחר מכיוון

 העממי בית־הספר תלמידי וילדות, ילדים
 לכיוון ומדלגים רצים הילדים ינאי. אלכסנדר
 מוסתרות עמדות לעצמם תופסים הגבעה,

דרכי את ללמוד יוכלו משם השיחים, בין

 כה כמות מתיר היה לא גם הצנזור ראדו.
פורנו אחד. בסרט פורנוגראפיה של גדולה

ב רק קיימת גדושה כה במנה גראפיה
 משן מתרחשת, היא היומיומית. מציאות
 במקום חשופה, גבעה על רבים, חדשים
 הסביבה. בתי כל מחלונות לראותו שניתן

 — המוקדמות הבוקר בשעות מתחילה היא
 כש־ ,המאוחרות הערב בשעות רק מסתיימת

החשיכה. שוררת
 הגן־הציבורי אל גם הגבעה. על רק לא

ו־ חורבות על הים אל נשקף שניסע —

בשכונתם הפרוצות ער תורמה מרחמת מכריזים ביפו הגדור השטח רדי

בבית״זונות! נגור לא
 יקרי אוצרות המסתירים ישנים צמיגים של

 וקוקאין. אופיום חשיש, ערך:
ו פרוצות סרסורים, :המשתתפים

לקוחות.
 אינטגראלי באופן השייכים הצופים,

 אלכסנדר בית־הספר תלמידי ילדים, לתמונה:
 בבית־ מבקרים אינם שעדיין ילדים ינאי;
 תצפית נקודות תפסו כבר אבל — הספר

 המתגוררות נשים הסביבה; בתי בחלונות
יפו. של בשטח־הגדול
ו העוברים מוכרי־גרעינים, :ניצבים

שוטרים. שבים,
 הצהריים. שעות שמש : התאורה

ראשונה תמונה
ל העולה הרחוב בפינת בית־הקפה׳ ליד

 יפו, של ומועדוני־הלילה סן־פיטר כנסיית
המשטרה, תחנת מבניין מטר 20 של במרחק

—16■-■ - ■ ■ ■י

תופ בית־הספר, שער את עוברים מהם דים
ברחוב. ממש יותר, נוחים מקומות סים

 היא שוטרים. מלאה ניידת, מופיעה בפינה
לתל־אביב. ויוצאת השעון כיכר את עוקפת

שניה תמונה
מכולן, הקטנה שהיא ודינה, שושנה ז׳אנט,

 בקבוצה, הלקוחות את אוספות ,16־17 בת
 מביאות ,24 עד 18 בגיל גברים כעשרה

 משם ,26 לרחוב צרות סמטאות דרך אותם
 הגבעה אל — ערימת־ד,צמיגים רחוב דרך

 השביעי. הרקיע מסעדת שמאחרי החשופה
הפעולה. מקום זהו

 חמישה של קבוצה יוצאת זמן באותו
 הקפה מבית ,17ל־ 15 בין נע שגילם נערים

ב הגבעה לאותה פונים הרחוב, שבפינת
 מקיפים הם הגן־הציבורי. דרך המובילה דרך
המקומות אח תופסים הפעולה, אזור את

 ודינה שושנה ז׳אנט, של האהבה משחק
ולקוחותיהן.

שלישית תמונה
 שחלזנותיה הגדול, השטח מדירות באחת
החלון. אל ילדה נצמדה הגבעה, אל נשקפים

 הפושעת פעם עוד תראי, אמא, הילדה:
 שושנה גם תראי, הגברים. עם הולכת הזאת
ה... יודעת את — אתה ודינה איז

כמה מהחלון! מיד תסתלקי אמא:
לחלון. לגשת לך שאסור לך אמרתי פעמים

 מה יודעת לא שאני כאילו מה, הילדה:
 והוא הארץ, על תשכב היא כעת יהיה.

ואחר־כך... גם,
★ ★ ★ ידיזטיז המדד! סודיייייסיי!

י פ ס י ן ק. ^ ה אי  פרודוקציה של תסריט ז
ת עי קולנו אלדו־ בנוסח חדשה, ישראלית ^ו

 ולקוחותיהן הפרוצות עולות — הריסות
 ינאי. אלכסנדר הספר בית חצר דרך ישר

 ,26 רחוב בקצה גם מתרחשת תמונה אותה
 בצורה .9 לרחוב המובילה קצרה בסמטא

 הרבים בבתי־הבושת — חשאית יותר קצת
בשטח. הפזורים

 שנים מזה ידוע יפו של ״השטח־הגדול״
ו הסמים־המשכרים מעשני כמרכז לציבור,

 כי הנזכרים הם מעטים אבל הפריצות.
 פשוטות משפחות אף מתגוררות שטח באותו

המתפר אנשים של משפחותיהם והגונות.
 ליד כי זוכרים מעטים קשה. מעבודה נסים

 עשרות נאבקות והפריצות מאורות־החשיש
 האופפת המוסר ירידת נגד אחרות נשים

בניהן. את
ל־ מקום נותר לא בשטח־הגדול אבל


