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 הכבוד, לגירו ופרש ראש־עיר סגו
 — תה״ל ועובדת כימאית מהנדסת

 תל-אביב בצפוו לצמרת לספק חברו
.ו מלאכותיים אברי־מיו פורנוגרפיים, סרטים . .

החשודות
ליאורה עומדת ומשמאל

 הקסטל מלון מול הפגישות בית בניהול החשודות שתי הן אלו
 במיקצועה, כימאית מהנדסת לייבא, שרה נראית מימין בתל־אביב.

התמונה. מן לכאורה שנדמה כפי — בהריון אינה ליאורה אלטית.

בתל נערכה שבועות מספר פני
 החתנים לאחד רווקים מסיבת אביב /

ידי נשואיו. ערב בעיר, ביותר המבוקשים
 הפתעה: לו להכין החליטו הבחור של דיו

כמותה. היתה לא שעוד חזקים מסיבת
ש מה על סיפר העליז החתן אם ספק

 אבל למחרת. לכלתו, מסיבה באותה אירע
העיר. כל זאת ידעה ידעה, לא היא אם

 בבית־פגישות נערכה הרווקים מסיבת
 ביוד באיזה בתל־אביב. גבירול אבן ברחוב

חש השבוע כי ידוע, טרם בדיוק, פגישות
 משלושה פחות לא תל־אביב משטרת פה

 וכולם דומה, אופי בעלי כולם בתי־פגישות,
בתל־אביב. גבירול אבן ברחוב
 שתי היו מסיבה באותה כי רק ידוע

או של הקבועות הדיירות שתי המארחות
 כמה להזמין נאלצו והן בית־פגישות. תו

 שאינן כאלה כי אם למקצוע, מחברותיהן
 לשעשע כדי לרחובות, בתים בין בוררות

הרווקים. מסיבת אורחי כל את
 הטלפון מספר נפוץ כבר היום למחרת

 הדיסקוטקים בכל בית־פגישות אותו של
 ידע אז, עד ידע לא שעוד מי בעיר.

 בילוי לבלות ניתן בתל־אביב עתה: זאת
 הגבוהה, החברה של בסאלונים אמיתי מיני

 שמות בעלי כולל שלהן הלקוחות שחוג
בכירות. ומשרות מצלצלים

 היה מכולם שהעליז — העליזים הפגישות
.155 אבן־גבירול שברחוב זה

כוסית,
-ו... רנו סרטפו

 ופנקס״ אבן־גבירול הדחוסות רן ף*
 למספר מישכן מהווה תל-אביב, בצפון 1/
 המפד״ל, מרכז כגון נכבדים מוסדות של רב

 לפני וכדומה. בנק־ברקלים, משרד־הפנים,
 משהו, הרחב לציבור התגלה כשבועיים

 מצומצם לציבור רק אז עד ידוע שהיה
פחות — נוסף מוסד של קיומו יותר:
שעמד הגבוהה, לחברה בית־זונות עממי:

 פרטית בדירה לתפארת, בינלאומית רמה על
.155 גבירול אבן ברחוב

 ודאי היתד, לייבה, שרה הבית, בעלת
מקום את מכנה שמישהו לשמוע נעלבת
 מועדון זד, היד, לטענתה בית־בושת. מגוריה

 מחבריה, מצומצם חוג של אקסקלוסיבי
 ב״אוירה בפיה שכונה במה שם בילו אשר

תרבותית.״ מינית
 האווירה על הזה העולס לכתבת סיפר
 איש הלקוחות, אחד התרבותית המינית
הארץ: בכלכלת המעורה ציבור

 במינו. מיוחד מקום באמת היה ״זה שהביאה היא רווקים מסיבת שאותה יתכן
המלצות שהצגתי אחרי רק אותי קיבלו בתי־ שרשרת לחשיפת דבר של בסופו

-

 בכיר פקיד — שם מוכר שהיה מידיד
ידוע. ציבורי במוסד

 בחורות שתי במקום היו ״כשניכנסתי,
 ושאלו משקה כוסית לי הציעו נוסף. וגבר
 ידעתי סרט. לראות מעונין אני אם אותי

 מתנגד• לא שאני אמרתי הכוונה. סרט לאיזה
 ובחורה גברים שני עוד הגיעו בינתיים
ה ואחת כורסאות, על התישבנו נוספת.
 את שהציגה ורזה גבוהה צעירה נשים,
 השנייה לידי. התישבה ליאורה, בשם עצמה

הסרט. בהקרנת והתחילו האור, את כיבתה
 אחריו רגיל. פורנוגרפי סרט היה ״זה

 אותי שאלה ואז דומים. שניים עוד הסריטו
 לחדר איתר. ללכת רוצה אני אם ליאורה
 נוספת. בכוסית מעוניין שאני או הסמוך
 עשיתי איתה, הלכתי הכוסית, על ויתרתי

לסלון. וחזרנו שעשיתי מה
 יכול לא אני כזאת, אוירה שם ״היתר,
 מן מיד הלכתי שלא — בדיוק להסביר
טעם, בטוב מרוהט חדר היה זה המקום•

 התגוררו לייבה שרה לפני קלאסי. מודרני
 גם מרומניה. דיפלומאטי סגל אנשי במקום
 הרגיל מן המהודרת הדירה עבור השכר

 שניים עבור לחודש, ל״י 450 — גבוה היה
 מד, זמן ריקה עמדה היא חדרים. וחצי

 ונעימת הגוצה הלקוחה שהופיעה עד —
 המחיר את לשלם שהסכימה ההליכות,

< ויכוח. ללא
 נפתח, בכך, חשד מהשכנים שאיש מבלי כך,

המהודר. בבית בית־זונות המשטרה, לטענת

אבר-מין
מלאכותי

 :יחסית קצרה היתה פעילותו קופת ■י*
 שבועות כשלושה לפני חודשים. שלושה 4 1

— המרכזי למדור מסויים מידע הגיע

טוביאנה מורי□ חשוד
 בשם ושמנמונת, נמוכה אשד, המקום, ובעלת

 זמן הרבה די בנעימים איתי שוחחה שרה
 ששילמתי הסכום החדר. מן שיצאתי אחרי

 עם בהשוואה מופרז, היה לא הוא גם
ל״י. 100 שם. לי שהיתר, הטובה ההרגשה

בית-זונות
מהודר

 שני לכך היו המקובלים. הבושת מבתי 1 שונה היה האמור המוסד אבן, ץ
 המקום בעלת — והעיקרי הראשון גורמים.

 אשת־חברה משכילה, אקדמאית לייבה. שרה
 — והשני מיוחד. צביון לעסק שנתנה
עצמה. הדירה
 שרה, אותה שכרה ממנו הדירה, בעל

בריהוט הדירה את ריר,ט הוא נגר• הוא

 המהודרת הדירה בפתח הופיע ובעקבותיו
 כך על ידעה לא הדירה בעלת חדש. לקוח

מ בלש התורכי, פסח זה היה אולם —
 ידיד, אותו ששלח אמר הוא המוסר. מפלג
 ׳ סרט כגון המוקדמים השירותים על ויתר

 נוספים, מיניים המרצה ואמצעי פורנוגרפי
 מלאכותי זכרי אבר־מין היה מהם שאחד
 הבחורות היו בעזרתו פנומנאלי, בגודל

ה למען אירוטיות הצגות עורכות במקום
 זה כל על ויתר התורכי פסח לקוחות.

 כש־ ליאורה. עם לחדר־המבצעים מיד נכנס
ה נכנסה — ערומה חצי ליאורה היתד,

משטרה.

 ידוע — זה בשטח לומר למשטרה יש מה
 של תגובתו מהי אולם מכבר. זה בציבור

השני? הצד
 נתונה עצמה, לייבה שרה הדירה, בעלת

 טובי- מורים בעלה, אולם במעצר. עדיין
בדירתו, אמנם ניסגר הוא חופשי, אנה,


