
 ממצי* היה עדן חמדה גגד השבוע שהוגש כתב־־האישום
 תל־ כצפון כית־פגישות כניהול הואשמה היא ויבשו וגי

 שם עסקה לכך בנוסך טלפון. נערות העסיקה שם אביב,
בזנות. עצמה היא גם

 סיפור הסתתר הלאקוני פתב־האישום שמאחורי אלא
כפרשה. המעורבות הנשים שתי של סיפורן :מזעזע אנושי
 הצעירה הידרדרה בה הדרך ועל חמדה, של סיפורה את

 אולם הבא. כעמוד במיסגרת לקרוא תופל לזנות, הדתית
 נערת־ גולני, יהודית של סיפורה הוא פחות לא מזעזע

 כתב בפני זה בווידויה חמדה. על־־ידי שהועסקה הטלפון
 פיצד המלאים הפרטים את יהודית מגלה הזה״ ״העולם
ליצאנית. אותה הפכה חמדה, אותה פיתתה

!״״היצאנית־הבתולה — גולני יהודית של וידויה

אות• פיתתה היא כך

הנגישות בית
זה. על התעקשה כל־כך היא למה הבנתי

 שהיא גיליתי
גברים מקבלת

 לי והודיעה צילצלה היא מחרת ■1
ה את אספתי מיד. לבוא יכולה שאני /

אצלה. כבר לנתי לילה ובאותו שלי, חפצים
 עוד לעבוד אמשיך שאני היתד. התוכנית

אבל שלי, הקודמים המעבידים אצל שבועיים

 בין עצמי את מצאתי קצר זמן כעבור
הגברים. זרועות
 בשכל, עלי עבדה שהיא מבינה אני היום

דר לא בכלל היא בהתחלה שלבים־שלבים.
 הגברים באים כשהיו רק כלום. ממני שה

 הילד עם אותי שולחת היתד, היא אליה,
לטייל.

 ראתה כשהיא השני. השלב בא אחר־כך
הגב את לקבל התחילה היא שותקת, שאני
הסמוך. בחדר כשאני רים

שכונת הנמצא הבית זהו  בצפון אכסקלוסיבית מגורים ב
תיו באחת אשר תל־אביב, בית־ ארוכה תקופה פעל מדירו

שות,  בעלת״ כי יחשדו או בו, המבקרים הרבים בגברים יבחינו שהשכנים בלי הפגי
נערות־טלפון. בתור למעשה, משמשות גולני, יהודית שלה, והדיירת השחרחורת הבית

 איתר, להישאר למחרת ממני ביקשה חמדה
 לא וגם חולה, שהיא אמרה היא היום. כל

 שאינני שלי למעבידים להודיע לי הירשתה
לעבודה. לבוא יכולה

אלי צילצלה שהיא מהם גיליתי אחר־כך
 והשמיצה מלוכלכת שאני להם ואמרה הם

 קיבלו הם איך בכלל מתפלאה והיא אותי
 שאני רצתה היא זה בגלל לעבודה. אותי
 היה הכל שלהם. הטלפון את לד, אתן

 דרכי את ניתקה היא ככה אצלה. מתוכנן
לאן. לי היה לא להימלט וכשרציתי חזרה,

 לך איכפת ,,מה
?״ איתך שישכבו

 יודעת כבר שאני ידעה כשהיא אז, ך
 עלי. לעבוד התחילה היא מעשיה, על 1

 יחזקאל בשם חבר לה שיש לי סיפרה היא
 לשכב אסכים אני ואם עשיר, נורא שהוא
לירות. אלף ועשרים דירה לי יתן הוא איתו

בדב להיזהר שצריך אמרה אפילו היא
 לעורך־דין אותי תיקח ושהיא כאלה, רים

עליו. יחתום ושיחזקאל חוזה שיכין
 משכה נורא ההצעה לליבי. חדרו דבריה

 בחיים ראיתי לא כסף הרבה כל־כך אותי.
זה. את דחיתי בסוף אבל שלי.

 לפתות והמשיכה התייאשה לא היא אבל
יק מתנות לי יתן שהוא אמרה היא אותי.
ואמ איתי, לשכב לו שאתן רק והכל, רות
 לי איכפת מה כזאת, טיפשה אני למה רה

איתי. ישכב שהוא
הסכמתי. ואני אותי שיכנעה היא בסוף

 בתולי. את יבתק שהוא מזה פחדתי רק
 בין רק לו נתתי שסיפרתי, כמו בסוף,

הרגליים.
 אבל מתנות, קצת באמת לי הביא הוא

 הדירה ועל הבטיחה. שחמדה כמו הרבה לא
שכחנו. בכלל לירות אלף והעשרים

 אחר. גבר לי הביאה היא יחזקאל אחרי
 היא אבל הסכמתי, לא פעם שוב בהתחלה

 איש לזכוכית. בית־חרושת בעל שזהו אמרה
בש לירות 150 לי ישלם והוא מאוד, עשיר

איתו. לשכב ביל
 וקבעה אותי שיכנעה היא פעם שוב
 שכבתי בבוקר. לשש האיש עם פגישה
 את לירות. 150 שילם באמת והוא איתו,
 רק נתתי לו גם לחמרה. נתן הוא הכסף

 חזר לא הוא זה בגלל ואולי הרגליים. בין
יותר.

- מיני מגע
פריג׳ידר תיקון תמורת

 איתה, התחיכחתי לא כבר זה הרי
גברים. הרבה לי להביא התחילה והיא

• בש איתו ששכבתי הראשון גבר ך
 שלי הראשון הגבר גם היה כטף ביל | ן

בחיים.
 זה על הרגע באותו חשבתי לא אני אבל
 זונה. היא כסף בשביל ששוכבת שאשר,
 עוד חשבתי שלי. הבתולים על רק חשבתי

הבתו את לבתק בשביל ניתוח שצריך אז
 הזה שהגבר מהכאב פחדתי ונורא לים׳

 לקיים לו נתתי לא באמת בסוף לי. יעשה
הרגליים. בין רק הסוף, עד יחסים איתי

 שעברו הגברים כל עם גם עשיתי ככה
בתולה. אני היום ועד עלי.

 בעיתון מודעה
לזנות הזמינה

ת נו תי ז ע ג  קטנת מודעה בגלל ה
 מקום שמציעים שם כתוב היה בעיתון. /

 במשק־בית, עזרה תמורת וכלכלה לינה
 בשבילי, זה בתל־אביב. מסויימת בכתובת
 בתל- עבודה אז חיפשתי כי לעצמי, אמרתי
אביב.
 וחצי 19 לפני בירושלים, נולדתי אני
 בת כשהייתי נפרדו שלי ההורים שנים.
 הספיקה לא הזאת המכה וכאילו חמש,
 אשד, עם התחתן אבי מכה. עוד עלי באה

 עוד כשהייתי איתה. הסתדרתי שלא אחרת
 אבל וסבלתי. ברירה לי היחד, לא קטנה,
 הבית את עזבתי קצת, שהתבגרתי ברגע
נולדתי. שבו

 ולמח־ בכפר קרובים אצל לגור עברתי
 השנה בתחילת במשק־בית. עבדתי ייתי

 שמה כי לתל־אביב, לעבור החלטתי הזאת
המודעה. את קראתי ואז יותר. מרתיחים

למה הבנתי לא
שת היא מתעק

 את לי פתחה שבמודעה בתוכת ך*
 ולא צעירה לא שחרחורת, אשר, הדלת ■1

 בע־ היא זאת .30 בת היתה היא מבוגרת.
עדן.* חמדה לת־הבית,
 היא המודעה. בגלל שבאתי לה אמרתי

 וסיפרה בתה, אותי וכיבדה אותי הכניסה
 שש, בן ילד לה ויש גרושה שהיא לי

בבית. היה הילד
 לא אבל מורה, שהיא גם לי סיפרה היא
 סיפרה לא היא במיקצוע. עכשיו עובדת

עכשיו. עובדת כן היא במה לי
 לי ואין בודדה שאני לה סיפרתי אני
 אותי. לקבל תשמח שהיא אמרה והיא בית,

 מדברי. שבעת־רצון שהיא ראיתי ובאמת
 שמחתי רק למה. הבנתי לא עוד אז אבל

אותי. לקבל מוכן שמישהו
צרי אני מה הפרטים, את בינינו סיכמנו

 אלי תטלפן שהיא וקבענו והכל, לנקות, כה
 ותודיע עבדתי שבו למקום בבוקר למחרת

 מוכנה שאני לה אמרתי לבוא. מתי לי
 התעקשה היא אבל לשאול, אליה לטלפן
 הטלפון את לה נתתי אז אלי, תטלפן שהיא

ימים כמה אחרי רק שלי. המעבידים של

 מאחר מוסווים. זו בכתבה השמות כל *
 עלול בבית־המשפט, עתה נידונה שהפרשה

הוי בית־המשפט. לבזיון לגרום המעורבים זי
ד___ __________________ר


