
 הביאו למשטרה ונישנות החוזרות תיהם
תוצאות. לאסם

טורה  קליינ
ת ^ ס ס תו
 להעניק פזיזה מסקנה זו תהיה כל

 דווקא הזנות בעסקי הזהב מדליית את ר*
האח בשבועות לבונטין.—צ׳לנוב לאיזור
 החלק ובעיקר הירקון, רחוב החל רונים

 ונס־ציונה הירדן בואכה שלו, המרכזי
 במלוא פועלות הזונות משלו. שיאים לשבור
 והעסקים מדרגות בחדרי בחצרות, הקיטור
 למשוער. ומעבר מעל פורחים
הזנות ענף לפריחת הסיבות אחת

על חלקם גומר, ממתינים הלקוחות בלל: ממקומן קמות בעניין להתבונן נעצר ברחוב, שעבר גברהמציץ:
השני. אחרי אחד ניגשים בחצר, חלקם המידרבה, בחצר עיניו, לנגד המתבצע במישגל רב

הסרשורים. את מהמקצוע לנטרל יכולה חיתה מתאימה חקיקה הפרוצות אין עומס, בשעות היום. לאור לרחוב, הפתוחה

י נ י ע ם ל ר ב ס ש י ב ש ו

- התלבשות

ה תל-אביב באיזור דווקא היומי,
 ערביים תושבים המוני נהירת הם קטנה,

ה ביטול לאחר לתל־אביב, מהשטחים
הסר לדברי תנועה. ברשיונות צורך

ער הם מהקליינטורה גדול חלק סורים,
 ה- במרבית לתל־אביב, מגיעים הם בים.

 המרכזית. לתחנה — באוטובוס ׳מקרים,
שי להם מחכים הסמוכים, וברבעים שם,

החדשה. ישראל של הבידור רותי

מדיניות

 סיומו לאחר
המישגל, של

 ומכנסיה תחתוניה את זו פרוצה לובשת
הקהל. לעיני ששכבה, במקום —

בת־יעגה י
 מכו- לתופעה העיקרית הפיכה ולס
 היא השמש, לאור זנות של זו ערת

 מתופעת הישראלית החברה של התעלמותה
לגי כביתופעה בה להכיר וסירובה הזנות,
 בתי לגיטימי: להסדר הזכאית — טימית
בי שיאפשרו מפוקחים, מוסדרים, זונות

 אסטתית, נאה, בצורה טרנזקציות צוע
 הקרקע השמטת תוך — ובעיקר היגיינית,

הסרסורים. של רגליהם מתחת
לפ או — הישראלית שהחברה אלא

להת מוכנה איננה — בכנסת נציגיה חות
 שאיננה כמו בדיוק — זו בעייה עם מודד

כו אחרות, בעיות עם להתמודד ׳מוכנה
 במה לעסוק מבכרת היא יותר. אף אבות
 — ישראל של הלאומי לספורט שהפך
 ההנחה, על המבוסם ההתעלמות, ׳משחק
 תיעלם היא אולי מבעייה, מתעלמים שאם

הזמן. עם מעצימה,
 בשאלות כך פוליטיות, בשאלות כך

חברתיות.
חרחוב. לעבר הפונח בחצר דומה, בפעילות שנייה, פרוצה ■ ך 711 *1 ־1 -

זו, ליד זו הפרוצות פועלות רבה, בשהצפיפות .1 #11 ■■1 ■1
 מהרחוב. צולמו מתלבשות, וכשהן נמישגל, הפרוצות של אלה צילומים בצוותא.

יוצא״דופן. מחזה פומבי במישגל כיום רואים אינם התל״אביבים
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