
■שופט בפני רגיל. במעצר חחל ה ץ
 המישטרה הביאה בתל־אביב השלום (

 נשים, ושתי גברים שני חשודים: ארבעה
 בלתי־כשר, מכון־יעיסוי ניהול על שנעצרו
 שההליכים אלא ימים. חודש לפני שנפתח

הרגיל. מן שונים היו
 השופט, בפני שהתייצב איש־המישטרה

ב המישטרד, עמדת את להציג על־מנת
 רב־ בדרגת מישטרתי ■תובע היה לא עניין,
 ממישטרת בכיר קצין זה היה כנהוג. סמל,
 רוזנבאום, שלמה סגן־ניצב תל-אביב׳ מחוז
 של המישפטי והיועץ התביעות מדור ראש

בכבודדובעצמו. תל־אביב מחוז מישטרת
 לעבר והצביע ידו את נשא רוזנבאום

 ושלמה תעיזי •שלמה הגברים העצירים,
סווי והלנה דרעי שולה והבחורות סינוגי,

 כאן ״מדובר אמר, השופט,״ ״כבוד סה.
שי בזנות, לעיסוק מקום והחזקת בניהול

 למעשה־זנות סרסרות למעשה־זנות, דול
בלתי־מוסריות. למטרות ושידול

 ידיעות לנו יש הושלמה. טרם ״החקירה
לבדוק ועלינו ב״ת־בושת, מתנהל שבמקום

 יצר על מילחמת־חורמה שנים, לפני
 היצאניות מפתיע. דבר קרה אניות־הרחוב,

 ל- בן־לילה הפכו הרחוב׳ מן שסולקו
 שירותיהן על ,מכריזות הן מסאדיסטיות.

 בחלונות־ראווה קטנות, מודעות באמצעות
 החדש התואר לכך. המיועדות חנויות של
מאו האנגלים אבל איש, מרמה אינו הזה

האידיאלי. חפ״תרון את מצאו הם שרים•

 מישסטית געיה
סבוכה

• ת ה אם ך  גם טוב די אינו האנגלי רץ פי
יש מישטרת מתכוונת האם ולישראל? 1

 אל הרחוב, אל היצאניות את להחזיר ראל
וחדרי־המדרגות? חצדות־הבתים

הפלי בשתי לראות שאין טוען שרף
 עד־כה, נעשו אשר למכוני־העיסוי, שות

 להחזיר שכוונתה מוגדרת תוכנית משום
תצ עורכים ״לפעמים לרחוב. הזנות את

ומכון, מכון כל לבדוק כדי לא אבל פיות,

*ווע פריד׳ נוקדים טוען ר הרחוב אד חזרה אותן דוחפת ״המישטוה חחסאן יצאניות
 במכון־לעי- שהמדובר ייתכן זאת. ולברר

 כלל.״ קיים שאינו סוי
 של מעצרם את להאריך ביקש הקצין

 אין כי והוסיף יום, 15ב־ הגברים שני
 הנשים את לשחרר התנגדות למישטרה
בערבות.

 גילה העצורים של סניגוריהם לשאלת
 דיו״ח־ בידינו ״יש רוזנבאום: סגן־ניצב

 במקום. ויצאו שנכנסו אנשים של מעקב
 שבאו אנשים מפי עדויות המישטרה בידי
 יודעים אנו הטיפול. בזמן במגע־מיני שם

הלקו ואחד לבושות, נשארו שהבחורות
 מעשה־אוננות.״ לו שעשו טען חות

ב המישטרה, של טענותיה כאן עד
 אילת שברחוב מכון־העיסויים סגירת עניין

 בעת בתוכו שנמצאו והארבעה ברמת־גן,
פרצו בעלי־העסק, הגברים, המעצר• ביצוע

 התגלה מהם אחד ב״בראנז׳ה.״ חדשים פים
 הוא האחר ואילו סיפולוקס חברת כעובד

בסיני. לאחרונה שעבד נהג־משאית

 מחפש קצין
ת טי ס אז׳י ס מ

ה ך* ת  במיספר השנייה המיתקפה זו י
ה על תל־אביב מחוז מישטרת של | |

 הרחוב של ביותר והלוהטת החדשה אופנה
למיניהם. מכוני־העיסוי — הישראלי
 שבועות לפני הראשון, במיבצע כזכור,
 לוי אברהם את המישטרה עצרה ספורים,
המכו בשני העובדות חמש מתוך ושלוש

 טשרני- וברחוב רופין ברחוב שלו, נים
לזנות. בשידול אותו והחשידה חובסקי
 שנייה פשיטה נערכה קצר זמן תוך

ו- תעיזי של מכונם על הפעם בסידרה,

דו שרף, משה רב־פקדהדובר
תל־ מחוז מישטרת בר

לס מעוניינת המישטרה כי טוען אביב,
בלבד. המפוקפקים המקומות את רק גור

 בביוז״מישפט סוויסה, והלנה (משמאל) דרעי שולההמסאדיסטיות
 המישטרה על־ידי שנעצרו לאחר בתל־אביב, השלום

 הגברים שני ■בלתי־מוסריות. למטרות בשידול כחשודות אילת, שברחוב בממן־העיסוי
בזנות. לעיסוק ששימש מקום והחזקת בניהול חשודים בעלי־המקום, איתן, שנעצרו

 על נעצרו ובעליו הוא אף שנסגר סינוני,
זהה. חשד

גרידא, מיקריות בכך לראות יש האם
 יש האם מוגדרת? תוכנית-פעולה שמא או

 לתוך לפלוש תל-אביב מישטרת בדעת
פעילותם? את ולהפסיק הללו המפונים כל

 דוברה שרף, משה רב־פקד השיב כך על
ב תל-אביב, מחוז מישטרת של החדש

 בעצמי ״אני אמר. פתאום?״ ״מה שלילה.
 נחוץ דבר זה טובה. מסאז׳יסטית מחפש
 מכוני- את לסגור כוונה כל לנו אין ;מאוד.

ה אחר מעקב מקיימים רק אנו העיסוי.

מפוקפקים.״ במקומות מתרחש
 בלשי־המיש־ את מפנה מה השאלה׳ על
 במכון- המתרחש אחר במעקב להחל טרה

 ״או שדף: רב־פקד השיב כלשהו, עיסוי
הטוע השכנים, של תלונה בידינו שיש
 המיטרד את לסבול יכולים שאינם נים

 שלהם, בבניין מכון־העיסוי של שבפעילותו
מוש מסויימים •מכונים של שמודעות או

ב המישטרה, של תשומת־ליבה את כות
 !ושמונה שש בארבע, כשהמדובר עיקר
הלאה.״ וכן ידיים

אנגליה, מישטרת הכריזה כאשר

טוען. הוא תלונות,״ כשיש רק
ה של הנמרצת הכחשתו למרות והנה,

 מכוני־ שני השבוע השני ביום נסגרו דובר,
נוספים. עיסוי
ש הבעייה, של המישפטי ההיבט אל

 מכוני- שני של סגירתם עם התעוררה
 התייחס המישטרה, על־ידי הללו העיסוי

קדר. אליהו עורך־הדין
ב למעשה, היא, שמתעוררת ״השאלה

 מכוני- באותם לראות ניתן מידה איזו
 אמר החוק,״ שקובע כפי בתי־זנות, עיסוי

 השאלה מתעוררת כאן קדר. עורך־הדין
 נראה שהדבר ככל זנות. למעשה, .מהי,

 הדן ספציפי חוק שקיים למרות הרי מוזר,
 כלל טרח לא המחוקק הנה זנות, בעבירות
זנות. מהי להגדיר
הת או המישטרה על ברור. אחד ״דבר

 הנושא שכל בבית־המישפט להוכיח ביעה
 פיקציה, רק הוא מכוני־עיסוי של הזה

 שאלה יוכח אם אך לבתי־זנות. כיסוי
 רק ואילו מכוני־עיסוי, באמת הם

 מיניים קשרים שם נוצרים מפעם־לפעם
תש תמורת העובדות, לבין הלקוחות בין

 את להביע בית־המישפט יצטרך אז לום,
דעתו.
 מגע-מיני של שהמיקרים יוכיחו ״אם

ל יחסית נדירים, הם במכוני־העיסוי
 שם, הניתנים הממשיים הטיפולים שיעור

 מאוד !תתקשה שהתביעה סבור אני הרי
 בפני שתעמוד השאלה הרשעה. להשיג

הדומי השימוש מהו תהיה, בית-המישפט
הזה.״ במקום ננטי

 צפויים הקרוב בעתיד שכבר ספק אין
 בפי־ מעמיק מישפטי ודיון עז מאבק
 זו, סבוכה מישפטית בעייה של תוליה

בולו. הרחב לציבור במישרין הנוגעת

 אליהו עווו־הדין
 ספק מטיל קדר

ל הזנות והחזרת המכונים שסגירת בכך
הציבורי■ האינטרס את במשהו תשרת רחוב


