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 סיסלג־הסוסר שוטרי בין יחפים ך•

 תל־אביב, במישטרת המרכזי המדור של 1 1
 שיפוטם ב־שטח הפועלות היצאניות לבין

 וליצאניות ל-שוטרים ביותר. קורקטיים הם
 לפעמים שלהם. הפנימיים חוקי־המישחק יש

 לעיתים היצאניות, את השוטרים עוצרים
ב גסי־רוח, הם פעמים עין. מעלימים הם

ומתחשבים. מבינים הם אחרות פעמים
 מיפלג־המוסר לשוטרי נודע כאשר אך

 עבור לירות 1000ד 800 הגובה יצאנית על
 התערערה לקוח, של ויחידי אחד ביקור

פגי לחוקים, מחוץ היה זה שלוות־נפשם:
המ המיסגרת מן חריגה הטוב, בסדר עה

קובלת.
כו מלוא את גייסו המיפלג שוטרי ואכן,

 שהם כפי או, הצעירה אח לגלות כדי חם
 ״היצאנית עצמם, לבין בינם אותה כינו

 דויד את לעצור הצליחו הם האקדמאית״.
ה ברחוב מישרד־להיכרויות בעל קריו,
 ״זזשוד מישרדו כי גילו ברמת־גן, רואה

ב יצאניות של כתובות להענקת כמישרד
 מצאו הם להיכרויות.״ מישרד של מסווה

טל רשימת יקר־ערך: -שלל גם קריו אצל
 משרתות שהיו צעירות בחורות של פונים

הראשו המיספרים אחד שלו. הלקוחות את
שו בשם צעירה -של היה זו ברשימה נים

 לקוח למצוא אף הצליחה המישטרה שנה.
 עבור לירות 200 לה שילם כי שיעיד
 המיש- הגיעה שושנה אחרי אצלה. ביקור

תל־אביב. בצפון לכתובת טרה
 שעליה הדלת על •שהתדפקו ה-שוטרים

 זו כאשר נדהמו פרץ, רלי השם רשום
 גבוהת־קומה, צעירה ניצבה ומולם נפתחה
אציליים. ופנים ערמוני שיער בעלת
 המיסתו־ הבחורה זוהי :ספק לחם היה לא

האקד ה״יצאנית לכנות נהגו שאותה רית
 למי־שטרה, כבוד אחר הובלה רלי מאית״.
 עסקה כי הודתה שבר, עדות ממנה נלקחה
 שיוגש עד בערבות שוחררה והיא בזנות,

כתב־אישום. נגדה
 העולם לכתב פרץ רלי סיפרה השבוע

 :המעצר פרשת על גירסתה־שלה את הזה
זה זונה. שאני אמרתי ״במישטרה

 לפרוצה אקדמאי תעריף
גבוהה השכלה בעלת

ל אשר .60ם־ יותר או ,25מ־ פחות או
והזהי הביישנות עוד בהם יש צעירים,

 מהבחינה לפעמים אותי שמעוררות רות
 ניסיון להם יש למבוגרים, אשר המינית.

 משעמם פ־שוט 60ל־ 25 -שבין הגיל רב.
ול הכל במיטה לעשות חונכתי אני אותי.
 גיל־הביניים ובני הכל, את לגבר העניק

לקבל. יודעים לא הזה
 של מישרד־ההיכרויות עם הזה ״העניין

 שלי הטלפון את העבירה והיא נגמר, דנה
 ושאל אלי, טילפן הוא אחד יום לקריו.

 בחורים. אלי ישלח שהוא מוכנה אני אם
הת והוא שלי, התנאים את לפניו הצגתי

מאד. נחמדים היו מהם חלק לשלוח. חיל
 -שבאו לאלה אמרתי לא פעם אף ״אני

 אתן לא אני לי, ישלמו לא הם שאם אלי
 להם מספרת יפה, אותם מקבלת הייתי להם.

הטיו ועל באוניברסיטה שלי הלימודים על
 ידשבים היינו ככה לחוץ־לארץ. שלי לים

אם קפה. ושותים משוחחים -שעות, הרבה

ה ר פו שי סי אי ד ה ת עו אני צ הי ״ ״ ת אי מ ד ק א ה

 להם אמרתי אני אבל כך, בדיוק לא
 יש הביתה. ללכת לי -שיתנו כדי זה את
 לא אני שאם וידעתי בבית, כלבים שני לי

 יהיה ולא אותי תעצור המישטרה אודה,
 הוא הכלבים אחד לאכול. להם שיתן מי

 שצריו ענק דני הוא השני אבל קטן, כלב
להפ הסכמתי הכלבים בגלל הרבה. לאכול

 -שכאשר בטוחה אני אבל עצמי, את ליל
 זונת לא שאני יבין שופט כל מישפט, יהיה

 לחשוב שמקובל כפי זונה לא לפחות או —
היום.

 בגיל אבל ברומניה, נולדתי .30 בת ״אני
 עם לשכב התחלתי לארץ. הגעתי מאד צעיר

 בת אז הייתי צעיר, בגיל כו גם גברים
 הגבר דברים: שני למדתי מאד מהר .16

 להגיע וקשה רע, מאהב הוא הישראלי
 הוא שלמדתי השני הדבר לסיפוק. איתו,

 והגברים ואכזרי, קשה דבר זה שהחיים
ונעים. קל לדבר אותם להפוך מוכנים
 מיני. לסיפוק מגיעה •שלא כמעט ״אני
 שמשהו שחשבתי מפני לפסיכיאטר, הלכתי
 שהיו -שיחות אחרי אבל בסדר, לא אצלי

 :בסדר שאני למסקנה הגיע הוא איתו לי
יתפו אחד -שיום סיר־לחץ בסך־הכל ,את
לי. אמר הוא צץ,׳

 לא — ״זוגה
!" המקובל כפי

 ה- חבר. לי היה צעירה שהייתי ך
למ שנים. ארבע נמשך איתו רומן

 ביחד, הרבה היינו נשוי היה שהוא רות
החש כל את שילם הוא אותי. קיים והוא

 מעילי לי נתן קניות, לעשות הלד בונות,
 מזה, נהנה הוא כסף. המון לי נתן פרווה,

איכפת. היה לא ולאישתו מזה נהניתי אני
 צעירה עדיין כשהייתי אחת, שנה ״במשך

 היה שלי הבעל אבל נשואה. הייתי מאד,
 לא זה וכאלה שלו. אמא של ילד־טוב
התגרשתי. אז בשבילי,

 גברים. הרבה שכבו שלי הזו המיטה ״על
 אחד אף אבל כמה להיזכר יכולה לא אני

 לא מעולם אני לי. זר היה לא כאן ששכב
 אפילו בעיני, חן מצא שלא גבר עם שכבתי

כסף. הרבה לו היד. אם
 בעיני, חן מוצאים שלא כאלה ״כשבאים

 לי שנתנו כאלה היו איתם. שוכבת לא אני
 לא אני אבל עלי, שריחמו בגלל כסף
 ג׳נטלמנים מספיק היו הם איתם. שכבתי לא
 בחזרה. ■שלהם הכסף את לבקש לא כדי
שלי. הסיגנון זה קלאסה. עם רק יוצאת אני

 שלי, החיים בכל גברים, שני גם לי ״היו
 היו אלה כסף. קיבלתי ולא איתם ששכבתי

 גרוש, להם היה שלא צעירים בחורים שני
בעיני. חן מצאו הם אבל

 למדתי מהרחוב. בחורה סתם לא ״אני
ללימודי־המשך בחוג שנתיים במשך

 מישטרת של המרכזי במדור המוסר מיפלג ראשהחשודה 1 הבלש
ציד־ על האחראי בן־דור, פקד תל־אביב,

 ״היצאנית והעיתונות הבלשים בפי שמכונה מה את שעצר גס הוא בעיר. היצאניות
גמילות־חסדיס.״ ״מקבלת רק אלא יצאנית לא שהיא טוענת משמאל פרץ, רלי האקדמאית.״

 אסיסטנטית ואני תל־אביב, באוניברסיטת
 עבדתי שנים כמה לפני רופא־שיניים. -של

 י.ג., דוקטור מפורסם, רופא־שיניים אצל
 אבל חשובים, אנשים הרבה שם והכרתי

 אז הכרתי חברתית. מבחינה עצוב לי היה
 מישרד־להכ־ לד. שהיה דנה, ב*שם בחורה
 בחורים לי לשלוח לי הציעה היא רויות.

נחמדות. בחורות להכיר שמעוניינים

יצאנית
פילוסופיה״ עס

 התנאי אליה: תנאים כמה לי יו ן■*
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מת לא אני כי עשירים, יהיו אלי שיגיעו
 שתי לי יש נמוכה. ברמת*חיים לחיות כוונת

 אני אותן. להחזיק כסף הרבה ועולה דירות,
 אני לבלות. ולצאת יפים׳ בגדים אוהבת

 לחוץ״ לנסיעות כסף פעם כל חוסכת גם
 ונהניתי ארצות, בהמון כבר הייתי לארץ.
נורא.

 של הגיל לגבי הוא שלי השני ״התנאי
להיות צריכים היו הם לי. ששולחים אלה

 נכנסת גם הייתי בעיני, חן מוצא היה הוא
 ■שאני יעיד מהם אחד וכל למיטה, איתו

במיטה. נהדרת
 שלי. אמא על להם מספרת גם ״הייתי

 מח־ לאחר חודשיים, לפני נפטרה שלי אמא
ש להם מספרת הייתי ממושכת. לת־סרטן

 אמא. של הרופאים בשביל כסף צריכה אני
 ונתנו נחמדים, היו אלי שהגיעו הגברים

שלי. אמא בשביל כסף לי
 אנ־ אולי היותר לכל יצאנית. לא ״אני
 שעומדת כזאת לא פילוסופיה, עם יצאנית
 גוז״טיים לתת שיודעת אחת אלא ברחוב

 בתשלום. מאהבת רק אני שלה. לחברים
 כסף לי לתת שרוצים אנשים יש אם

 מוצאת־חן שאגי זה בגלל כגמילות־חסדים,
 שלי, אמא על ריחמו שהם או ביניהם

לקבל. מוכנה אני
 לא שאני יבין שופט שכל בטוחה ״אני

 בחיים להתקדם שרוצה בחורה אלא זונה,
מגב כסף לקבל מוכנה ולכן טוב, ולחיות

 לחיות שאוסר במדינה חוק איזה יש רים.
 מה לי איכפת לא גבוהה? ברמת־חיים

 תמיד אני שלי, המישפט של התוצאה תהיה
גברים.״ חשבון על ותמיד טוב אחיה
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