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הקט! התיקון
 בכך. צורך אין כי המקרר פנים את תצבע אל

ם פגמים לצביעת נועד טמבור-ספריי  קטני
 הילד, של האופנים בבית, המקרר של בצבע
 הגברת של הכביסה מכונת התינוק, עגלת

 טמגור־ספריי מכוניתך. של צבע פגמי או
תקן נפלאים גוונים באחד־עשר  הפגמים. את י

ולהידור: לנוי פגם. כל מכסה טמבור-ספריי
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)33 מעמוד (המשך
 זונה״. ״אחותך לו ויגיד יגש ברחוב בן־אדם

 וישבור גדולה הכי האבן את יקח הוא
הראש. את לו

 מוד המשפחה כל לירושלים באה כשא:י
קשו נורא ברחובות גם בתרועה. לי, כה

יודעים. שהם למרות אלי רים
רותי? זונה, מרוויחה כמה :ציפי
 בן־ מוגרבי, אלנבי בסביבות :רותי

 בתל־ והמוכר ותיק הכי האזור זה יהודה,
 להשיג יכול קליינט יקר. הכי וגם אביב.

 עבור במלון שלם לילה בשביל בחורה
 לשעה במלון .100 אפילו או לירות 200
למלון. 20ו־ ✓גונה 50 לירות: 70 עולה זה

 לירות 15 בחוץ: מחירים יש אהר־כך
לי 20ד בחדר־מדרגות, או בחצר בעמידה

בחצר. בשניבדי רות
 כביש בכבישים. הזונות יש אחרי־זה

 המחיר ועלית. רמת־גן רמת־אביב,—חיפה
במכונית. לירות 15 זה הקבוע

 כיכר־ הוא בתל־אביב ביותר הזול האזור
 10ב־ בחורה להשיג אפשר שם המושבות.

 בגלל עמידה. לירות חמש שכיבה, לירות
ה אז מעט, כל־כך משלמים שהקליינטים

 קליינטים ;שרה שמונה, איספת בחורה
 ושוכבת לחצר או למגרש אותם ולוקחת

בשרשרת. איתם
 זקנות גם מסתובבות בכיכר־המושבות

 שתי בעד לשכב שמוכנות 50 ,45 בנות
 הבת ,50 בת זקנה ישנה למשל לירות.

 ומספק סרסור והבן - באלנבי זונה שלה
 זקנה כבר היא אבל ולבת. לאמא קליינטים

 לשכב רוצים לא לירות שתי בשביל ואפילו
ורו ליום שניים אחד אולי לה יש איתה.

 אשפה בפחי מחטטת שהיא אותה אים
 ישמור אלוהים לאכול• משהו ומחפשת

 קשה חדשה לבחורה כאלה. ימים נדע שלא
 בחורה כשבאה מוגובי. ליד מקום לתפוס
 ומסבירים איתה מדברים קודם אז חדשה,

 ושתלך כאן לעמוד יכולה לא שהיא לה
 לא היא אם לכיכר־המושבות. או לכביש

 היא לה. להרביץ מתחילים אז שומעת
בו היא כלל בדרך רצח. מכות מקבלת

אותה. רואים לא ויותר רחת
ש מקרה קרה למשל השבוע רק אבל

 לה הסבירו אלינו. חדשה בחורה באה
 קיבלה היא אז שמעה. לא אבל בטובות

 עם באה היא שלמחרת אלא רצח. מכות
 לא אחד אף שמונים. מטר בריון בחור

 היא פקחית, תהיה היא אם יותר. בה נגע
 עד שבועיים שבוע החבר עם ככה תבוא

משלנו. תהיה היא ואז אליה שיתרגלו

 חכרה הנסיעות, עונת ופתיחת הנוסעים בצי לשירות ״נילי״ האניה החזרת עם
פסח. לשייט האניה את טורס״ ״אירופה חברת

 ג^ווי-קרתא ״אפילו
אלינו״ גאים

 מיזוג מיצבים, באניה: הישראלי. הנוסעים בצי ביותר החדישה ״נילי״ האניה
 ריקודים, אולמות 2 קולנע, אולם צמודים, שירותים עם זוגיים תאים מלא, אויר

 סיפון־ ,חיצונית שחיה בריכת בארים, לילה, מועדון ומרגוע, משחקים אולמות
ומעלית. סגור במעגל טלביזיה מערכת ממס, פטורה חנות כנסת, בית ענק, שמש

 ארגנה לחו״ל טיולים בארגון הרב והנסיון הידע בעלת טורס״ ״אירופה חברת
 ניצה (ספרד), מיורקה דה פלמה (סיציליה), פלרמו בנמלים: ביקורים זה בשייט

(איטליה). ליבורנו (צרפת),
צה- מיורקה, דה פלמה בפלרמו, מודרכים סיורים לנוסעים יאורגנו בנוסף  ני

פיזה.—פלורנס—ליבורנו מונטה־קרלו,
 קולנע לריקודים, תזמורת מיוחדת, בידור מלהקת הנוסעים יהנו האניה על
האניה. מלכת תבחר בו מפואר גאלה ונשף

מסורתי. פסח סדר האניה על יערך החג בליל
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 המזכירה
!היתה שלא

 שעות 24 תנתן לטלפון תשובה אך
האוטו המזכירה ע״י ביממה

מטית.
מספקים: אנו וכן
האזנה מכשירי *
טלפון מגבירי *
 מיקרופונים התקנת *

והקלטות
 ,18 שלום־עליכם רח׳ דוקטור, רדיו

.244118 טלפון תל־אביב,

מרוויחה? את כמה רותי, :ציפי
 פעם בערב, לירות 300 פעם :רותי

 ויש ,20 יש ,70 שמשלם קליינט יש •400.
שלוק או שבורחים, או לא: שבכלל כאלה

בחזרה. הכסף את חים
הקליינטים. על קצת לי ספרי :ציפי
סי לי יש אלה על אוהו, 2 רותי

מאמינה. היית לא — פורים
 לפעמים נשואים. הם הקליינטים רוב

 הוא אז בא?״ אתה ״למה שואלת: אני
 ״אשתי או: ללדת,״ הלכה ״אשתי אומר:

לטיול.״ נטעה ״אשתי או: בבית־חולים,״
שמפחדים, הגבוהה מהחברה כאלה יש

 את בסדר, ״את שואלים: הם קודם אז
חולה״? לא

 יש לי אלינו. באים נטורי־קרתא אפילו
 ל״י 30—40 טוב. משלמים הם שישה. בערך

ביד. סתם ממש, במגע באים לא והם בחצר,
אח ,24—25 בן צעיר בחור מהם, אחד

 ״שאשתי אומר: הוא איתי, שוכב שהוא רי
נותנת.״ לא היא תישרף, תמות,
ל ללכת מפחדים בחצר, רק רוצים הם
מלון.
 ואחר־כך לי, שקורץ דתי בחור לי ויש
או ולתפוס לחצר שעה אחריו לרוץ צריך

 פאות שחור, זקן שחור, כולו הוא שם. תו
 הוא הפאות את אבל מסתלסלות. שחורות

 לחצר וכשנכנס האוזניים מאחורי מחביא
 מתעצבנת (כשאני הכובע. את מוריד הוא
 לו יש רמאי״). ״דתי לו אומרת אני עליו

 תורה וספר שחור מעיל ארוכות, ציציות
 כמו יוצא הוא זה אחרי לכולם. כמו בכיס.

גדול. בידור זה בשבילנו מהחצר. גנב
 למה שאלתי דתי. קליינט עם דיברתי פעם

 הוא אז הזונות? נגד צרות עושים אתם
 שאם זנות, בעד כן דוזקא ״אנחנו אמר:

שלנו.״ הילדות את יאנסו זונות יהיו לא
בן- אלי בא חודשים שלושה איזה לפני

 אחד עולה. זה כמה אותי ושאל אחד אדם
 לו. אמרתי ״עשרים־בחצר,״ מישמר־הגבול.

ב לחצר אותו הכנסתי בסדר. אמר הוא
הירקון. רחוב

 הלקוח
אקדח של?

ב איתו לבוא רוצה שאני איך בדיוק
מרגי ואני הגב, מאחורי לו נגעתי מגע,

 אותו: שאלתי נבהלתי. אקדח. לו שיש שה
בכיס?״ אקדח לך יש זה, ״מה
 אותו כיוון האקדח, את הוציא הוא אז
 הכסף את מהר לי ״תני לי: ואמר מולי

 רצה ולא בחולצה אותי ותפס בחזרה,״
בכלל. אותי לעזוב

 רק הכסף את לך ״אחזיר לו: אמרתי
 לעזוב רצה לא הוא אבל אותי.״ תעזוב
 באמת שהוא חשבתי נבהלתי. נורא אותי.
 סגור מקום היה זה אותי. להרוג רוצה
לשם. להיכנס יכול לא אחד שאף

 אבל אנשים, התאספו לצעוק. התחלתי
 אחד כל כי להתקרב, יכל לא אחד אף

כדור. לקבל ופחדו לו יקרים חייו
 את לו תפסתי אבל איך, יודעת לא

 כבר רגע אותו מהיד. לו וזרקתי האקדח
שלי. והחיים האקדח רק כלום, ראיתי לא

ל והצליחו חבר׳ה כמה נכנסו בינתיים
 תעודה הוציא הוא החוצה. אותנו הוציא

 אמר אותי. ותפס שוטר, שהוא והראה
הת למשטרה. אותי להסגיר רוצה -שהוא
ברחתי. ואני אנשים, עוד באו לצעוק. חלתי

 שעשיתי וראיתי ברחוב, קצת הסתובבתי
 למשטרה שאלך אמרתי שהתחבאתי. טעות

 למשטרה שנכנסתי איך עצמי. את ואסגיר
 נורא באמת ..אתה לו: אמרתי אותו. ראיתי

אישה!״ על אלא גבר על לא אבל עבדאי,
 את?״ זה ״מה, אותי: שאלה המשטרה אז
 בשעה עמחרת לבוא לי ואמרו אותי חקרו

שגיב. לקצין שמונה
בג ״תראי, אמר: הוא לשגיב כשנכנסתי

 לארבע ואבא ממשמר־הגביל. שהוא לל
 אנחנו אז קטנה, משכורת על ועובד ילדים

התיק." את סוגרים
 אפילו מהמשרד. ויצאנו בסדר לו אמרתי

לדקה. א־תי עצרו לא
 עם נסעתי פעם נבלות: י מיני כל יש
קולנוע יד על שלו לחדר בן־אדם איזה
 והתפשטתי. — לחדר איתו נכנסתי זוהר.
 איתו באתי לירות. ,100ה־ את לי נתן הוא

 שלימה. שעה עלי לשכב רצה הוא במגע.
 מותק,״ ״תשמע לו: אמרתי יכולתי. לא

כלב.״ לא אבל זונה, אני,אומנם
 את לי ולקח קם מילה, אמר לא הוא

לצל הולך אני ״עכשיו והתלבש: הבגדים,
ש ״אגיד לי• אומר הוא למשטרה,״ צל

שלי.״ הדירה דפנים גונבת אותך מצאתי
 מה ״בשביל לו: אמרתי נבהלתי. נורא

 ותן הכסף ת1.ן קח צרות? לי שתעשה
ללכת.״ לי

 כל את וגם לירות המאה את לקח הוא
להר התחיל כך ואחר בתיק, לי שהיה מה
 ברחוב. לרוץ התחלתי חצי־ערומה לי. ביץ
 ״אני וצעק: הטכסי, עד אחרי רץ הוא

אותך!״ שאהרוג לך מבט־ח
 שלי. לחבר וסיפרתי למוגרבי, חזרתי

בולדוג. גדול, כלב וגם איש 16 אספנו
 ניכנס ואנחנו בחוץ, תחכי ״את לי: אמרו

שניים־שניים.״
 בולדוג הכלב עם הראשון נכנם קודם
 שנים־ להיכנס, התחילו לאט־לאט ואחריו
 נבהל ההוא הבן־זונה .16ה־ כל שניים,
 אז הלב, לי כאב להתחנן. והתחיל כהוגן

כל את לקחו לו. להרביץ לא אמרתי
ונסענו לירות, המאה ואת שלי הכסף

 הייתי אותו, רואה כשהייתי מאז בחזרה.
עד איתו• תלך שלא בחורה כל מזהירה

לבוא. שהפסיק

 רצה ״הק?יי:ט
־,,אתי להתחתן

 היה זה בי. שהתאהב קליינט היה ופעם
 בן־אדם, אלי ניגש הירקון. ברחוב בחורף,

 נאה כזה הגבוהה. מהחברה לי נראה
לי 70 לו אמרתי אשכנזי. שטיני, מאוד,
 נתן למלון, איתו הלכתי התווכח. לא רות.

 היתר את ״תשאירי ואמר: לירות 100 לי
בשבילך.״

 לפגוש יכול אני ״איך שאל: הוא בסוף
חמי ליום איתו קבעתי פעם?״ עוד אותך

נורא שהוא אמר הוא בא, כשהוא שי.


