
הר מו־סל מאח זו
מאסר הנאשמת על מטילה ;י

* ^ /  מאסר שנה אחת, שנה בפועל /
ספ על קנס.״ לירות 5000ו־ על־תנאי

 דקת- ,צעירה אשר, .ישבה הנאשמים סל
 מעיניה ארוך. בלונדי שיער בעלת גיזרה,

 בשבוע נשפטה כך דמעות. פרצו הכחולות
ה על־ידי לבן ליליאן נערת־העיסוי שעבר

אבנור. חנה בתל־אביב, המחוזית שופטת
״הנא הדין: בהכרעת טענה השופטת

 בתקופה כי האחד, בתיק הואשמה שמת
 החזיקה 1975 למרץ 1974 דצמבר שבין
 האישום בעובדות בזנות. עיסוק לשם מקום
 המזמינות מודעות מפרסמת היא כי נאמר
 שהגיעו הקליינטים מסד. לעבור גברים
 שבו — מסד של טיפול קיבלו למקום
 לשפיכת עד אבר־מינם את לשפשף נהגה
 בתל- יהודה־הלוי ברחוב היה המקום הזרע.
 אותם לנאשמת מייחסים השני בתיק אביב.

נו לחודש מתייחסים ׳שהם אלא מעשים,
שרת.״ ברחוב אחרת ולדירה ,1974 במבר

 הוא מסז'
ת! ^ זנו

 צירפה הירקון מרחב ייטטרת **
 ת״א, מחוז לפרקליטות שהוגש לתיק, ו₪1

 ליד שנעצרו לקוחות שלושה של עדויות
 את בצאתם לבן, ליליאן של מכון־ז*,עיסוי

מהם. אחד של עדותו הרי המקום.
 ז. ק. של עדותו .10.11.1974 התאריך:
 ״קראתי מנהל־חברה: ,45 בן מגיבעתיים,

 מיספר־ והיה, מסז׳ים, על בעיתון מודעה
היא שהכתובת לי נאמר התקשרתי; טלפון,

- שלה מכווהעיסו׳ את ושונו אותה אנסו המשעים

*55.52 העיסוי בטיב תלוי הכל
 לקוחות, על נלחמים במחתרת, פועלים מהם אחדים אך בגלוי עלים

בערך הנמשך מסד עבור לירות 200ל־ 100 בין לשלם מהססים שאינם

הו חנון-עיסו החס

 ש־ בטלפון לי אמר בחור .35 שרת רחוב
לירות. 100 עולה מסד

הכ ארוך שיער עם בלונדינית ״בחורה
 100 ביקשה הבחורה לחדר. אותי ניסה

להת ממני ביקשה היא לה. נתתי לירות.
 המיטה, על ונשארתי התפשטתי פשט.

 ל- בגב, מסד לי עשתה בהתחלה עירום.
 עם עשתה המסד את הבטן. על אחר־מכן

ה ואז התגריתי, אני המסד בעת טלק.
והת ידיה על שמה שמן, לקחה בחורה

התפרקתי.״ ואז ביד, מסד לי לעשות חילה
 לבן ליליאן נעצרה ׳10.11.74 יום, באותו
 הצהירה המישטרה בחקירת בדירתה.

 ה־ במה היטב הבנתי ״אני :גערת־ר,עיסוי
מצ אני אבל אותי. מאשימה מישטרה

 עוסקת שאני בכלל מדוייק לא זה טערת,
 השתלשלות את לספר מוכנה ואני בזנות,

 חמש לפני ארצה הגעתי מאז העניינים
 שם משווייץ, נכון יותר מפולין, שנים

 הכרתי ארצה, כשעליתי שנתיים. שהיתי
 בת לנו ונולדה התחתנתי שאיתו בחור

 וכעבור שנים, וחצי ארבע בת ■היא שכיום
נפרדנו. וחצי שנתיים

 כמוכרת שלום בכל־בו עבודה ״מצאתי
 כ- עבדתי לאחר־מכן מאוד. קשה ועבדתי

ב חודשים ארבעה לפני עד יועצת־יופי,
 בחורות שדרושות בעיתון קראתי אז ערך.

 ארלוזורוב, לרחוב פניתי מסד. לעבודות
 התקבלתי מהעיתון. המודעה הפנתה לשם

 מסד בעד ל״י 40 והרווחתי כמסדיסית
לבךאדם.

 מה ומשום בערך, חודשיים שם ״עבדתי
 בעל- לביו ביגי יפה, העניין עלה לא

 בארלוזורוב שגם לציין רוצה אני הבית.
 אשד לגברים ואוננות מסד עושה הייתי

שבו לפני בזאת. רצו וכמובן ממני, ביקשו
!ע שבה הזאת, הדירה את שכרתי עיים

בכל המסד בעבודות עסקתי ושם צרתי,

 מ והיכן העיסוי מסתיים היכן בהרפייה. ומסתיים דקות עשר
 1מ למכון־העיסוי הנכנסים הגברים של רוב־רובס ? התאווה־לשמה

 כ ריפויית הרפיית־שרירים של במסווה מינית, התפרקות דק
מי שפן־ניסיון משמשת שלה) במכון עיסוי (בשעת ליליאן
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