
במדינה
סשפט

 שהקליינט מה
היוס מחפש

 מספיק לא בהכנסות, לזכות כדי היום,
 היא כרגע השוק דרישת פרוצה. להיות
קטינות. זונות
 בזרם תל־אביב למידרכות מגיעות הן
 ומועדוני- הבארים את ממלאות פוסק. בלתי

 הקליינט ועד הקטנות השעות עד הלילה
 מבוגרות .14ו־ 13 בנות מהן יש האחרון.

 לאובייקטים כבר נחשבות 17 מבנות
מדי. משומשים
 לפני הובא הוא מסריח:״ ״ארס

 השלום בית־המשפט שופט בפני כשבוע
 ,25 כבן ראפופורט. בוריס בתל־אביב,
 וסימטריים מאורכים אברים בעל יפה־תואר,

אופנה. לירחון דוגמן של
 :נגדו שהועלה החשד ורד. רפי שמו
 על וחיים בזנות לעיסוק קטינה פיתוי
קטינות. זונות ריווחי

 רזה .16 בת תינוקת שפיתה, הקטינה
נבוכים, ילדה פני בעלת לגיחוך. עד

(עומד) ורד חשוד
יהיה!״ וארס היה ״ארס

מעי בגרות פצעי של ראשונים שסימנים
 הזה היצור את הצעיר. חינה על בים

 בית־בושת. בניהול המישטרה מאשימה
יצא מיספר עוד מלבדה הועסקו בו מקום
העממי. בית־הספר בגיל ניות

 לאולם להכניס ביקש ראפופורט השופט
 בהיסוס נכנסו הללו הקטינה. של הוריה את

 התלויה האשמה ומן המעמד מן נבוכים
 מיספר דקות תוך אך צאצאיתם. נגד

בקרי לתוכה והשתלבו לאווירה הסתגלו
קולניות. ביניים אות

״מסריח ארס ״אתה  הנזעם האב קרא !
היפה. רפי לעבר

 השופט,״ כבוד מדבר, הוא איך ״תשמע
 הילדה. את להם הצלתי ״אני היפה, התחמם

 שם. בן כמו הייתי בבית. אצלם גרתי
 אנחנו שלהם, הילדה עם להתחתן עמדתי

עלי.״ מדבר שהוא איך ותראה אוהבים,
 אחד בשבוע להכניס הצלחת איך ״אז
 מצטעק שלך,״ לחשבון־בנק ל״י 1600
 האלה הכספים כל לך היו ״מאיפה האב,

 בחיים ? שלי הילדה של מהגוף לא אם
 לשופט, האב פנה עובד,״ היה לא הוא

היום.״ כל אחר ויושן בלילה, בחוץ ״תמיד
)32 בעמוד (המשך

אילת...בנמללעבודכשתבוא

!לך קוראת הקסומה אילת

 32 גיל עד עובדים דרושים אילת לנמל
 גופני כושר ובעלי צבאי שירות אחרי

הסווארות. למקצוע מעולה
קבועה עבודה לך: מציע אילת נמל

 קידום סיכויי ■עם דינמי במפעל ומסודרת
 בבית מגורים הנסיון■ בתקופת בעתיד

 תשלום תמורת ארוחות, עם נמלו•(מלון)
 8 של זכות הראשונה בשנה # מינימלי
 הנמל חשבון על וחזרה, לתל־אביב טיסות

ג.עזר.ה  בתוספת דירה ברכישת כספית ̂.
 להמתין צורך (יש # שנים 10ל־ ה א לו ה

 עמידר חברת באמצעות דירה לקבלת בתור
 אחיד. ומס הכנסת במס הנחה באילת).

 תינתן נמלים, בעבודת 'נסיון למחוסרי
 אילת. בנמל והדרכה מתאימה הכשרה

 בעיר, ולהשתקע אילת ממל לעבוד המעוניינים
 ■מעיא בית הנמלים, רשות הראשי: למשרד ימו
 ג121 חדר ,11 קומה תל־אביב, ,74 פתח.תקוה דרך
 ויביאו 12.00—9.00 השעות ביו שישי, יום בבל
 גם ניתן מלואים; ופנקס זהות תעודת עמם

 ,37 ד. ח. אילת, נמל אום. כת למדור בנתב. לפנות
אילת.

ה ע ד ו ת ה ר ק ע ת ל י ב ה בזור! מעורים עונות
 עקרת־ על המקובל הסוג מן — צעירים פטמים הם הקירור מן העופות

 מודרניות, במשחטות לאחרונה נשחטו אשר — הישראלית הבית
 לשמור כדי — עמוק לקירור מיד והוכנסו ביותר, היגייניים בתנאים

 המלא. התזונתי ערכם ועל טריותם על
 לק״ג. ל״י 3.50 עד לצרכן המקסימלי המחיר
 סיסמת כאשר בארה״ב, גדולות בכמויות נמכרים הקירור מן העופות

היא המשווקים של הפרסומת
ל! מעולי□ עופות וקנה ־־ באינפלציה הילחם בזו

עבורנו גם ובוודאי בוודאי נכון ארה״ב לגבי שנכוו מה
!הקירור ן מ עופות - לקנות פדא׳
בזול! מעולים עופות הקמעונאי מן ודרשי זכותך על עמדי

הלול לענף המועצה


