
מארחות
בשער ממתינות

ד ל ך*  מחש־ ולא במלחים, צורך יש עו
 ספינות להשיט כדי אלקטרוניים, בים

 נמל עיר כל תהיה הימים, שבעת על־פני
כא אולי, שלה. חיי־הלילה על־ידי מאופיינת

ה השטת של האוטומאטיזציה תהליך שד
ה רובעי יתמלאו במלואו, יושלם ספינות

 לשימון בבתי־מלאכה העולם ברחבי נמל
 מוע- — פירושה נמל עיר אז עד מחשבים.
ומארחות. דוני־לילה
טירו עיר־נמל היא אשדוד זו, מביחנה

 עדיין נמצאת בה ויטה הדולצ׳ה מאוד: נית
 אופייני: פרט ראשוניים. התארגנות בשלבי

עוק בעיר הספורים מועדוני־הלילה בעלי
המגי האניות תנועת אחרי בדקדקנות בים
 בכל המלחים מספר את מוודאים לנמל, עות

מס משגרים הצפוייה הכמות ולפי אוניה,
 לשערי בספ״שלים מארחות של מתאים פר

 בשערי־ הבאים את קולטות אלה הנמל.
או מביאות הממתינות, המוניות לתוך ציון
וכד. וכד למועדונים תם

כבר התרגלו אשדוד, את המכירים מלחים

 אומרת. שרינה כמו מומן, היה זה אבל
 לאימוץ, נמסרה התינוקת שנים. ארבע לפני
 שהגיעה עו המקצוע בדרגות עלתה ורינה
באש אתונה מועדון מנהלת לתפקיד כיום
העו מועדוני־הלילה מארבעת אחד — דוד
ה עיר־הנמל מלחי של דרישתם על נים

לילה. לחיי סואנת
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מלח לכל ביותר טבעי צורן היא סיציליה, במועדון המארחת עם

 בעיקרן התופעה, ממדי צנועים באשדוד אולם הקודש. בארץ גם —
ממה אלא בעיר, נשארים אינם הישראליים המלחים מן שרבים בגלל
הציוד. כל באשדוד יש זאת, למרות הארץ. ברחבי לבתיהם רים

סיציליה של הישבן
לוי. עתניאל מתמצת תפקידה

שמה, את הנושא המועדון של הבר את מקשט
 את עדיין. ריק כשהמועדון מוקדמת, ערב בשעת

לא?״ בחורה ורוצה לחוף יורד ״מלח המועדון: בעל

ה־ מי־עמי בדיסקוטק האשכול, על עובד רווק, (בחזית). זוהר יצחקהאווחים
 מלא שולחן ליד שלווה תופסים מלחים שני משמאל: למטה אשדודי.

עצמה. מאשזוד מנותקים הלילה חיי הרוקדות. המארחות למראה נהנים כשהם בירה, בקבוקי

 נסיונותיהם שכל לאחר המאולתרת, לשיטה
 נתקלו הספינות אל הבנות את להעלות

 מכתבי־תלונה גם הנמל. הנהלת בהתנגדות
 רוצים הועילו. לא רבי־חובלים של רשמיים

 לעבודה, רק נועד הנמל בעיר. רק להתבדר?
חבר׳ה.

ב וחלילה. חס מתלוננים, שהמלחים לא
 גילה למרות אשדוד עונה דבר, של סופו

 למשל, ממן אבי דרישותיהם• על הצעיר,
לעי מגיע אסתר, על העובד 19 בן מלח
בס ״חיפה מחיפה. במיוחד לאשדוד תים
 יופי. באשדוד ״אבל הוא, מסביר דר,״

 מיוחד. משהו כאן לבלות אפשר בהחלט
ואיפה.״ איך לדעת רק צריך

זונות
מתל־אביב

 שד הלילה חיי נראים יצד
ה מהצד העברייה הנמל עיר ^

 ה־ אחד מספר המטבע, של שני
 עת־ הענף, שד הראשיים ייצרנים

:לוי ניאל(עתי)
רצי היו. לא באשדוד. מארחות חיפשתי

 ישנו שהבחורות כדי לירות 15 לשלם תי
אי אך — המלחים את ויארחו בבר, כאן

 ויתרתי בחוסר־ברירה, למצוא. היה אפשר
 ל־ ויצאתי פטריוט, לוקל להיות הרעיון על

תל־אביב.
 הבאתי יותר. קלה היתד, המלאכה כאן

 היו ומבן־יהודה. הירקון מרחוב בחורות
 אלי, אותן לוקח הייתי לא אני שאם בחורות

ב אותן מצאתי לגמרי. מתדרדרות היו הן
 עם לשכב אותן מכריחים היו ששם ברים

האורחים.
 אצלי כזה. דבר אין להן, הסברתי אצלי,

 בסיס על אחר, במקום כמו עובדות לא הן
ל לירות 51 משכורת מקבלות הן אחוזים.

 הערב מהתחלת לארח צריכות רק הן יום.
בוקר. לפנות שתיים עד

 לילה מועדוני תריסר חצי יש באשדוד פה
ש בתי־קפה לעשרות בנוסף זה, וברים.
בעיר. פזורים
 של הלילה חיי למען לפעול התחלתי אני
כ כבר וסגרתי פתחתי מאז .1956ב־ העיר

 אני כיום לשנה. כמועדון מועדונים. תריסר
 סיציליה, אחד מועדונים. שני של בעליהם

 שקט מועדון והשני בר, עתי בשם שידוע
אתונה. בשם יותר,
ב למועדון ממועדון בערב עובר אני

דרישותי את לספק ומשתדל שלי, מכונית
,לקוחות שלי: הסיסמה האורחים. של הם
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