
 ה־ במיסדרון עמדו זונות שרות ^
ע  לתורן. בקוצר־רוח ותמתינו אפלולי י
 — ביודהמישפט לאולם נקראו אחת אחת

 נגד כעדות אלא כנאשמות, לא תפעם
עש בסחיטת שנאשמת למיקצוע, חברתן

וב באלימות שימוש תוך לירות אלפי רות
למעשי־זנות. ובסרסרות איומים,

 (בסון) זיקר (פוראל) פרידה הנאשמת
 תל־אביב. במישטרת חדשות פנים איננה

 הירקון, ברחוב לעצרה הירבו באחרונה
 בעולם, ביותר העתיק במיקצוע עסקה שם

 בפרשת להעיד לדבריה, שהסכימה, בגלל
 מחברותיה תל־אביבי שוטר שלקח שוחד

 כרמלה עורכת־הדין, באת־כוחה, לעבודה.
 התחילה המישטרה כי להגנתה טענה חנוך,

 הסכימה שבו מהיום החל למרשתה להיטפל
שעצרו אימת וכל השוחד, בפרשת להעיד

חזן עדת־תפיעה
ברירה״ לי היתה ״לא

 את לבטל השוטרים ממנה דרשו אותה
העדות.

הצד
האחר

 על־ידי בסון נעצרה ׳78 ספטמבר ך*
ה ברחוב ביריונות למניעת החוליה —

 נגדה לאסוף הצליחה המישטרה ירקון.
 15ל־ מעצרה את להאריך וביקשה עדויות

 עדות על תוכל.להשפיע שלא כדי יום,
ש ימים, לעשרה נעצר?? פרידה התביעה.

מ רבות המישטרה לתחנת נקראו בהם
ה במהלך עדות. למתן הוותיקות הזונות
 הגיזרה דקת פרידה כי הסתבר, חקירה

 מגיל כבר במיקצועה העוסקת זונה, היא
הקשו מעטות לא הרשעות מאחוריה .16

 זנות, למעשי שידול בזנות, בעיסוקה רות
 לרכוש נזק גרימת תקיפות, התפרעויות,

 כעשר לפני מסוכנים. סמים אחזקת ואף
 חודשי 15ל־ הוותיקה הפרוצה נידונה שנים
זה. מסוג עבירות בשל בפועל מאסר

 במשך התנהלו עצמו הירקון ברחוב
 סוערים ויכוחים המישפט מהלך כל
 גינו ואשר בפרידה שצידדו הזונות בין
 לבין נגדה, להעיד שבאו חברותיהן את

ה ש״תשב״. הזמן הגיע כי שטענו אותן
 בפנים ״תכנס — טוטו ערכו גם פרוצות

 הזונות שרוב מסתבר בפנים״. תכנם לא או
ש אלה היו חברתן של לטובתה שהיו

 לעומתן בעל. או חבר סרסור, מאחוריהן
 יכלה לא היא לכן ״בטח, אחרות: טענו

 תשבו אז ערם לכן יש כלום, לעשות
בשקט.״
 סיפרה אלקובי, מרי מהתומכות, אתת

מ כסף לפרידה נתנה כי בבית־המישפט
 ״אני עליה. שריחמה בגלל החופשי, רצונה
 איפה לי היה לא פרידה. אצל גרה הייתי
 אצלה. לגור לעבור לי הציעה והיא לגור

 ומסיפוריהן מרי של מעדותה כסף.״ בשביל
 צד נתגלה הירקון, מרחוב חברותיה של

 שבמשך בסון פרידה של באופיה אחר
 הזונות על אימה הישרתה שנים ארבע
 הזונות וסיפורי זו, עדות הירקון. ברחון
 פרידה של עורכת־הדין את שימשו ברחוב

 אורח־החיים כי בבית־המישפט, בטענתה
 מובן להיות יכול אינו אלה נשים של

 לזונות, עימן. וחי נמצא שאינו אדם על־ידי
שי וצורח אמות־מידה עורכת־הדין טענה

זיקר פרידה יצאנית
הביתה״ אמא את ״החזר

 כסף לוקחת אותה ראיתי לא פעם ואף
 כסף, לקחה ״אם מרי, סיפרה ממישהי,״

 במישטרה כבר ז״ לקחה לא ממני למה
 מפני לדבר, תוסיף לא כי אלקובי טענה
 פרידה עם אותה שיכלאו פוחדת שהיא

לה. יבולע ואז
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ליום לירות
 ישבו אלנבי שברחוב פית־,הקפה ף
*  כשהן פרידה, של מחברותיה שתיים •

 אחת חזן, רות עם סוער בוויכוח שקועות
 יצאנית רות, הראשיות. התביעה מעדות

 מיטב לפי הלבושה בהירת־שער, מבוגרת
 והתריסה לרגע מרגע התלהטה האופנה,

 העולם, כל אוחתו ״כוס :חברותיה בפני
 לי יש עלי, שישמור ערס רוצה לא אני

 גם לשלם כסף לי ואין קטנות ילדות שתי
 1 לסבול צריכה הייתי זה בשביל אז לערס,

 לא פרידה כמוכן, ערס, לה שיש זונה כל
 לא גם אתן ולכן אליה מתקרבת היתה
 איכפת לא כי במישטרה, להעיד רוצות

 לחייהן. יורדת שהיא המיסכנות כל על לכן
 לין יקרה מה להעיד. לי איכפת לא אני,
 מפחדת אני מה חנטריש! ד צלקת עוד

ב בחורות כבלה שהיא שמעתי ממנה?
 צריכה אני אז להן, והרביצה שרשראות

?״ לשתוק
 ״לפני חזן: גילתה במישטרה בעדותה

ניג מצרפת, כשחזרתי חודשים כשלושה
 רוצה אני שאם לי, ואמרה פרידה אלי שה

 20 לה לתת צריכה אני בירקון, לעבוד
 איתה והגעתי הסכמתי לא לירות. אלף

 אחרי יום. כל לירות 500 לה שאתן להסכם
 ואמרה, אלי ניגשה חיא שבועות שלושה

 במזומן, אלף 20,־ד את לה אתן לא שאם
 ברירה לי היתד. לא לעבוד. לי תתן לא היא

והס־ להריון נכנסתי אחר־כך לה. ונתתי

 תמיד ולא להן. רק המיוחדת פנימית פוט
 מה ולהגדיר לתחום היבש החוק יכול

העדויות. מאחרי מסתתר באמת
 במשך נתון היה קווארט שמואל השופט

 קשה. בדילמה המישפט חודשי ארבעת
 רבות עדויות זו אחר בזו הושמעו לפניו

 לקבל האם — מישטרה ואנשי זונות של
 את לזכות או שהן כמות העדויות את

ן הנאשמת
 מרי סיפרה ,״17 בת ילדה יש ״לפרידה

מסתו היו שלה ״חברים ברגש. אלקובי

 מתביישת היתד. ופרידה הבית ליד בבים
 לה נותנת הייתי אני אז לעבוד, ללכת

 שמונה לפני הילדה. בשביל דמי״כיס גם
 שהוא פרידה, של חבר צריך היה חודשים

 להלוות ממני ביקשה היא להשתחרר. אסיר,
להש לו שתעזור כדי לירות, אלף 20 לה

 הכסף, את לד. נתתי חנות. ולפתוח תקם
 היום.״ עד אותו לי החזירה לא היא אבל

 שתספר מרי, על ללחוץ התביעה מאמצי
 בתוהו. עלו כספים, ממנה סחטה ידידתה כי

הירקון ברחוב שנים עשר איתה ״עבדתי

כית־המישפט במיסדרון (מימין) זיקה פרידה
למוטב לחזור רוצה

ב יצאניות חו  נגד התארגנו היוקון ו
 באלימות נסכים מהן שסנוסח חנותו
מאסו שנות והצי ושתיים אותה ושרתו
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