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עונוות - בקיבוץ רעבון מדניה באות ״הן

ה ל ה עו עול
 סיפורה, את אגרגרו, אולר, מישראל, חוזרת
כלשונו. להלן המוגש
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באילת גורד־שחקים

 הורים לזוג כשעזרתי אחד, ילד!1*
 האבודות בנותיהם את למצוא דניים / !§

 באו הן בחורות• ארבע מצאנו בצישראל,
ההו זוג לזנות. והתדרדרו לקיבוץ, לישראל

 שישה עם יחד 27,־ד בת בתם את מצא רים
 היא ל.ס.די. במסע נמצאת כשהיא מרוקאים,

 והיא שרוף, היה שלה השיער עירומה. היתה
 מסביבה משכרים. מסמים מסוממת היתד,

נמ כשכולם מארוקאים, בחורים שישה היו
ל.ס.די. במסע צאים

 ברובע בגודד־שחקים דירה היה ״המקום
 א-לת הישראלית הנמל עיר של סינג־סינג
 יוצא־ מיקרה זה היה לא עקבה. במיפרץ

 הדניות הנערות מן 50׳לסמ־ למעלה דופן.
 האחרונות בשנתיים־שלוש לישראל שהגיעו

ומצ בישראל נשארו בקיבוצים, לעבוד כדי
ב או מיקצועיות כזונות מחייתן את או

חלקית.״ זנות עבודת
מנ כיום ),27( אגרגרד אולר, מספרת ״כך

ב סאייבי בעיר ויקינג במלון משק הלת
ש וחצי שלוש בישראל שהתה היא דניה•
 בקיבוץ. חודשים 15 בילתה מתוכן נים׳

 ודוגפד כדוגמנית־מסלול עבדה זאת מלבד
 ד,- הבאולינג מרכז את ופתחה נית־צילום

בישראל. ראשון
 ל- השייך בתל־אביב, מאנד״ס ״במועדון

 מצאתי פורפיומו, מפרשת רייס־דייוויס מאנדי
 דניית בחורות ארבע שלי החברה עם יחד

הא לא הן לזונות. הפכו שכולן צעירות
אנח אבל זה. ממצב לצאת דרך שיש מיני

כיום מזה. לצאת אותן לשכנע הצלחנו נו
ד את שזיעזעה הכתבה

עב אשר דניות, בחורות ארבע־עשרה מכירה ״אני
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 נדד השנה, ביוני 1ד,־ הראשון, יום ך*
 דניות משפחות של רבות מאות רדו ^

 הדני העיתון הופיע כאשר זה היה הגונות.
 הראשון כשבעמודו אקטואלט, ביותר הנפוץ

 מחיי־הלילה חלק ״זהו סנסציונית: כותרת
 ללכת הרוצות דניות בחורות תל־אביב: של

 בבתי־בושת!״ מסיימות לקיבוץ
 את שלחו דניות משפחות שמאות כיוון

בישר בקיבוצים הקייץ את לבלות בנותיהן
לכות מתחת שהופיעה הכתבה עוררה אל,

בדניה. וסערה תדהמה רת
הסוציא למפלגה השייך בעיתון, הכתבה

מת דניות נערות כי שטענה בדניה, ליסטית
חקי פרי היתד, לא בישראל, לזנות גלגלות

 של סיפורה זה היה העיתון. כתבי רת
 שנים וחצי שלוש שבילתה יפהפיה, דנית

סי וסיפרה מאוכזבת לדניה חזרה בישראל,
לעיתון. מזעזע פור

 בחורות 14 מכירה אישי באופן ״אני
ה פתחה לזונות,״ בישראל שהפכו דניות

שהצ מאושרות מאוד והן בדניה בבית הן
 אחרות גם היו אבל מזה. להיחלץ ליחו

אותן. לשכנע היה שאי־אפשר
ל שכדי לתיאולוגיה סטודנטית ״פגשנו

ב בערבים עסקר, לימודיה למימון הרוויח
במאנדי׳ס. ועבדה בירושלים למדה היא זנות.

ה מהצעירות 20ס/סשכ־ חושבת ״אני
 אינן בישראל לקיבוצים ההולכות מיות

 נכנסות הן ולמה מחפשות הן מה יודעות
קוראים כשנערי־השעשועים כך, משום לזה.

 מהרה.״ עד איתם פעולה משתפות הן — להן
★ ★ ★

ו משדד־החוץ___________
 שי בסיפורה רק הסתפק לא אקטואליטט עיתון ->
ן  צעירים השולח דקיב, לאירגון גם פנה הוא יפה. \

 תגו ואלה הדני. ולמשרד־החוץ בקיבוצים, לעבודה
ה, הקיבוצים ידידי אירגון ״דקיב,  י מדי שולח ימי

מורט! פיטר איש־העסקים בישראל. לעבודה צעירים

בדוגמנות־עירוס, אחר־כך ,_טסקוו1סוטי־מי מזוג נחלצה 1
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בעירום. גס להצטלם היססה לא אך כוהנת־דת, לתפקיד עצמה הבינה
,בביס׳[ שזרת־בית

כעוזרת־! השאר בין שונות, בעבודות בארץ עסקה אל,


