
 ענפה פעילות הבוקר בשעות מתקיימת הירקון, :
 במיגרש, מתרכזות הזונות ילדים. בהם ושבים,
 (באמצע) הזונות אחת מיגרש־החנייה. אל מגיע

חפץ. הוא הממתינות השלוש מבין אשה :איזו

יוד לא השכנים מהוגן, באיזור גרה ״אני
 אני שלי. המישפחה לא וגם זונה שאני עים

 ונאותה, יפה תהיה שלי שהחיצוניות מקפידה
 מס- לשלם מוכנה לא ואופן פנים בשום ואני

 רוזני טיבור או צור שמיכאל בשביל הכנסה
מהמדינה.״ לגנוב יוכלו בוים

 כמלכת־תל־ רבים בעיני הנחשבת עושרה
פו שהוא בעלה, ילדים. לשני אם היא ברוך,

ה עתה והיא מאסר, שנות לארבע שפוט רץ׳
 לדבריה, הנמצאים, ילדיה של היחידה מפרנסת

 ילדה לעופרה בעלה. הורי של השגחתם תחת
 ותולעת- מצטיינת תלמידה שהיא בי״ת, בכיתה
כ עובדת שלה שאמא חושבת הבת ספרים.

 סירבה עופרה קסבה. במיסעדת־הפאר מלצרית
 היא להצטלם. או המלא שמה את למסור
בעיתון. אודותיה תקרא שבתה פוחדת

 מחוץ זנות כי בדעתה האיתנה יפה, לעומת
סבו חוקית, זנות על עדיפה החוק למיסגרת

 בעיו־ את תפתור החוקית הזנות כי עופרה רה
 ■השלימה שלא יפה, לעומת הזונות. של תיהן
 מן ביום לצאת ומקווה זונה היותה עם עדיין
עום־ יודעת למוטב, ולחזור מהמיקצוע הימים

 (באמצע). פרובוקטיבית בתנועה קמה הזונות ת
 מאיימת מקלה, עליו מניפה !זיא הזה, העולם 'ס

הזונות. של מציפרניהז בקושי נחלץ סתר שלמה
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 האמצ־ במקומן. עומדות הזונות מהסס. עדיין הלקוח
 התיישבה איתו, לה אבוד כי הבינה שהתמתחה, עית,

 בלקוח, אוחזת (מימין) הבלונדית הזונה המכונית. על
הביצוע. אתר הכוך, אל איתה לבוא אותו משדלת

ה־ אחד אל הבלונדית, בעיקבות פוסע הוא השתכנע. הלקוח
 זונה הספיקה בינתיים המיגרש. בשולי ההרוס שבבניין כוכים ^
 (מימין, במקום שנותרו הבחורות שתי אל להצטרף נוספת ^

המכונית). על היושבת חברתה עם משוחחת לבנה, בחולצה

 על המינית. הפעילודז מתנהלת שבהם הכוכים אחד זהו
 בשימוש שהיו כובעוני־גומי, עשרות מושלכים ריצפתו

אלנבי. רחוב אל נשקף הכוך של חלונו והלקוחות. הזונות ■

לעולם. תצא לא כבר היא כי רה
הש ומזמן לסמים, מכורה ,25 בת היא
 אינה היא זונה. שהיא העובדה עם לימה

המ כשילדתה, כי וטוענת בכך מתביישת
 תגלה מעט, תתבגר גילה, מכפי פותחת

מיקצועה. על האמת את לה
 חוקית. זנות רוצה ״אני עופרה: אומרת

 רוצה אני הקליינטורה, מבחינת כל, קודם
 וכל ערבים יבואו שלא פיקוח, שיהיה

 לשלם מוכנה אני אחרים. מלוכלכים מיני
 באבר הזמן כל לשבת ולא מס־הכנסה,

 עומדת לא את נחמד. זה בתי־בושת כביר.
ב עלייד מצביעים לא ואנשים בכביש,

 שלהם, המכוניות עם עוברים כשהם רחוב
 ,תראו, ואומרים: קוף, איזה שהיית .כאילו

זונה!״ הנה
 מכוני־ יהיו לא בתי-בושת, יהיו ״אם

 שיכול מלוכלך הכי הדבר שזה מסז׳ים,
 הוא מכון־מסז׳ים של בעל־הבית להיות.
 100 מהלקוח מקבל הוא גדול. הכי הערס

 אם לירות. 30 רק לבחורה ומשלם לירות,
 ספרים לנהל יצטרך הוא חוקי, יהיה זה

 יוכל לא הוא ואז למס־הכנסה, ולדווח
רוצה. שהוא מה לעשות

 טובה בחורה מגעיל. זה מסדים ״בכלל,
 אבל 1,000—1,500 בין שם לעשות יכולה

אבל בקי, עובדות אנחנו הכל. עושה היא
)24 בעמוד (המשך

 המקום, את המכיר סקרני, אזרח למקום הגיע בינתיים
 מציץ הקיר, על מטפס הוא חינם. מינית הנאה וחוטף
ברחוב. ושבים מהעוברים מתעלם כשהוא הכוך לתוך

 את הלקוח סיים הכוך, אל הזונה עס שהלך לאחר דקות כמה
 החברות שלוש הכוך. בתוך מתעכבת עדיין הזונה לדרכו,
בשעה. באים אנשים עשרות רבה, במקום התנועה הבא. ללקוח

 הולך הוא מעשיו.
 במקום ממתינות
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