
כמעט. אפסיים בחייו, אי־פעם ולהלך רגליו
 טובים סיכויים קיימים זאת, לעומת

חייו. את להציל
מאמץ. לכל הרופאים מוכנים זה, ולמען

מישטרה
השואה יום

אדפס׳ מה,ס שד
 כדי הכר עשתה היא

 והמישטרה ?הידרדר, א7
זונה שהיא חשדה

 ראשון שביום ידעתי לא אעשה, ״מה
 ,22 אלפסי, סימה אמרה השואה,״ חג היה

 היא בתל־אביב. פלורידה במלון חדרנית
 הערב, בתחילת זאת ידעה לא אולי
פרטי. שואה יום לה היה בסופו אבל

 ברחוב בקפה פגישה חברה עם ״קבעתי
 בתל- ארלוזורוב רחוב פינת בן־יהודה

נשו מרוקו, ילידת סימה, סיפרה אביב,״
מ גירושין משפט שנה זה המנהלת אה,

 בערב וחצי בשמונה לשם ״באתי בעלה:
השו חג שיש לי אמרו סגור. היה והקפה

 תחנת ליד עמדתי אז סגור. זה ובשביל אה
וחיכיתי.״ האוטובוס

 מתוך משטרה. ניידת לידה עצרה לפתע
החול אנשי שוטרים, שלושה קפצו הניידת

והמו הסמים במיפלג בזנות למלחמה יה
משטרת הגבירה השואה יום בערב סר.

אלפסי מוכה
הרחוב באמצע להתפשט

 אם בזנות. במלחמה מאמציה את תל־אביב
 למה אז סגורים, ובתי־הקפה בתי־הקולנוע

? מכך נשברות יצאו הזונות שדווקא
 היא כי בסימה מה משום חשדו השוטרים

 לכן. קודם אותה הכירו שלא למרות זונה,
 נזכרת פרטים,״ וביקשו אותי תפסו ״הם

 ,איפה :לי אמרו הם אז להם. ״נתתי סימה,
 התיק. את להם נתתי שלך?׳ הצמר־גפן

 שם היד. בתוכו. שהיה מה כל שפכו הם
 ,תראי לי: אמרו כך אחר שוקולד. רק
 שמה מחביאה את בטח שלך, בחזה יש מה
 רצו הם מחקליינטים.׳ שלקחת הכסף את

 ברחוב.״ — שאתפשט
 ן ממני רוצים אתם מה להם: ״אמרתי

 הם אבל נשואה! אשה אני זונה! לא אני
 מצאו כשלא ,הצגות! תעשי ,אל עלי: צעקו
 הרצל אחד, שוטר אמר דבר שום אצלי
 הרימו אז ,אותה! ,תרימו לשני: שמו,
לניידת.״ אותי

יצא כבר היו בניידת כניידת. מכות
 תל־אביב ברחובות שנאספו אחרות, ניות

 לנחם ניסו הם האבל. את שהשביתו אחרי
מהשוט וביקשה בבכי שפרצה סימה את
להו כדי חברתה שתבוא עד להמתין רים
 סימה פגישה. קבעה הכל שבסך להם כיח

 זונה!״ לא ״אני היצאניות: אל צעקה
להפ גיסו השוטרים להכותה. התחילו ואז

 ״קיבלתי בהיסטריה, נתקפה סימה ריד.
 אותי להכות התחילו ״אז סיפרה, קריזה!״

 .״,הצגות עושה את ,פרוצה! עלי: וצעקו
 בנפה המשטרה לתחנת הובאה סימה

 עברה. את השוטרים בדקו שם הצפונית.
כיצאנית. מוכרת אינה היא כי הסתבר

 לבחורה כבר אסור זה? כל מה ״בשביל
 בעלי את כשעזבתי ברחוב? •לעמוד הגונה

 1300ב־ אותו מכרתי פלטינה. שעון לי היה
 ולא להיתדרדר אצטרך שלא כדי לירות
 עכשיו אז שלי. הכבוד בשביל זונה, לצאת

 אחרי סימה בכתה כזה?״ דבר לי עושים
ששוחררה.

 חופים שיט
העצמאות בחו.

 העצמאות כחג נפלא כילוי
 חופי לאורך ״דן״ א.מ. על

 אחה״צ ראשון מיום ישראל
כערב שני יום עד

)7.5.1973 — 6.5( 
בטלווי צה״ל במצעד לחזות אפשרות

לריקו תזמורות 2 סגור. במעגל זיה
 ותזמורתו. קלר״ ״מל ביניהן דים,

 מלכת בחירת אפשטיין. ויקטור :מנחה
 בתחרות להשתתף (המעוניינות האניה.

לק 56248 טל. ויקטור אל תתקשרנה
 שחיה, בריכת סרטים, פרטים). בלת

אול פרסים, תחרויות חברה, משחקי
ארוחות. 5 בארים, מות,

 ל״י. 200.— רר, :המחיר
 לילדים מיוחדות הנחות

וקכוצות.
 בוויזה. או בדרכון צורך אין

ע״י מאורגן הסיור  ת״א 81 הירקון רח׳ סייטסיאינג,
.56249 ,56248 טל.

 ולבטים בעיות
המין בחיי

ת א מ

זידמן מרדצי רחד״

רשפים תוצאת

הגדולות הספרים בחנויות להשיג


