
היכרויות מישור חיסול :דחופה ביטחונית
 אותו ולשים לילד לקרוא לי נתנו בקושי

 איתי לקחתי הילדה את השכנים. אצל
 שעות ישבנו ■המישטרה בתחנת למישטרה.

 רעבה. היתה הילדה דבר. שום לעשות בלי
 סנדוויצ׳ים לעצמם להביא הלכו שוטרים

 כאשר הציעו. לא הם לנו אבל פיתות, עם
 לה נתן מרעב, לבכות התחילה הילדה

שלו.״ מהפיתה קטנה חתיכה השוטרים אחד
טים סוחר רהי

אמיד

מיש איש אפל, דויד מפקח 1̂1̂111 !11
 ה־ את שאירגן שאפתן, טרה *33 3 -11 ■

 אין אולם המישטרה. של הראוותני מיבצע
כיש הוא אפל המקצועית מהבחינה כי ספק
העיתונים. בכותרות לזכות מיהר ורק לון

כש רבות, שעות של ישיבה חרי ^
 ומשאריות מהברז ממים ניזונה הילדה ר■

 רבקה הובלה השוטרים, אחד של הכריך
 בעלה. לה המתין כבד שם לביתה. חזרה

 דברי כמה לקחה הילדה, את השאירה היא
 באבו־כביר. המעצר לבית והושלכה לבוש

 להחזיק להמשיך המישטרד, ביקשה למחרת
 אותה שיחרר השופט אולם במעצר, אותה

לירות. אלפי כמה של בערבות
 השותפות אחת פינטול, אתי של סיפורה
 לגמרי. אחר מסוג סיפור הוא במישרד,

 תמיד ״היא שאפתנית. צעירה היא אתי
 זה בחיים רוצה שהיא מה שכל לנו אמרה
 לדעתה, אפשר, בכסף כסף. הרבה כסף.

 יעקוב הוריה, השבוע סיפרו הכל,״ לקנות
 מורים ז מוכשרת. ילדה ״היא פינטול. ועדה
 יצא ,ממ.ה :אמרו תמיד בבית־הספר שלה

ש התכוונו לא בוודאי הם גדול׳. משהו
 ואבו־ מישטרה יהיה הזה הגדול המשהו
כביר״
 היתד, חטוב, גוף בעלת צעירה אתי,

היו מבתי־הספר באחד מצטיינת תלמידה
 בליך. בית־ספר גן, רמת של קרתיים

 הספר. בית את סיימה לא היא אולם
 שהרבה כפי עליה, נמאס זה מסויים ״בשלב
 עצמאית, בחורה היא עליה. נמאסו דברים
 אחד. רגע אפילו להשתעמם מוכנה שאינה

 היא האחיות. עולם את אז גילתה אתי
 בחולים טוב מספיק מטפלים שלא החליטה

 לאחיות. בבית־ספר ללמוד והלכה בארץ
 וזה קצרה, לתקופה היה זה גם אולם
עליה. נמאס

 אמרה היא התגייסה. לא אתי ״לצבא
 ב־ תשב בטח היא יומיים שכעבור לנו

 אתי זה. את רצתה לא והיא בית־סוהר
 לקבל מוכנה אינה מרדנית, בחורה היא

 מאיתנו קיבלה לא היא אחד. מאף מרות
מו היתד, ולא שלה, מהמורים לא מרות,

לכן בצבא. ממפקדות מרות לקבל כנה

 מכישוריה שהתפעל בעבר, רהיטים סוחר יוסיפוב, יצחקהמישור בעל
להכרויות. משותף עסק איתה לפתוח והסכים אתי של

 שהמישטרה הפירסום מסע למרות אך כולה, בפרשה אחד מספר החשוד הוא יוסיפוב
מלא. גיבוי מישפחתו בני לו נותנים נישפט, טרם עוד פניו את להשחיר כדי ערכה,

הסתג ,חוסר של בסעיף השתחררה היא
לות׳.״
 אותו ולעשות כסף לעשות החליטה אתי

בשתי זמנה את השקיעה היא במהירות.

 להביא צריכה היתה מהן אחת שיטות,
 להירשם האחת: הנכסף. העושר את לה

 היא כאשר בעיר, השידוכים מישרדי בכל
 זה מחפשת שהיא שמה במפורש מודיעה

ל לד,כנם היתה השניה השיטה מיליונר.
עסקים.
 לשידוכים במישרד לעבוד התחילה היא

 את גילתה שבועות כמה תוך והכרויות.
 מיקצוע לבעלת והפכה המיקצוע רזי כל

 קטן נעשה בתל-אביב המישרד זה. בשטח
 בשם למישרד לירושלים, עברה והיא עליה

 נעצרה, שבו היום באותו אשר רעות,
 מידמה במעשי המישרד של בעליו הורשע

מאסר. וחצי לשנה ונדון
 שהיא אתי החליטה ברעות כשעבדה

כר את נטלה היא עצמאית. להיות רוצה
 מישרה באותו שהיו הנשואות הנשים טסת

 רהיטים סוחר יוסיפוב, יצחק עם התקשרה
עצ עסק לפתוח החליטו והשניים אמיד,

משלהם. מאי
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השופט. על־ידי בערבות ששוחררה היחידה היתה עזרא בזנות.
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לארץ, לעלות שעומדים בנים, ושני הבא בשבוע להינשא עמדה

עולה
חדשה

שאותה והכרטסת, יוסיפוב של ח כס 1
 מבטיח. בסיס היו אתי, עמה הביאה * י

ה על אל־ בבניין מישרד שכרו השניים
בעיתונים. מודעות לפרסם והחלו מכובד
 המישרד הפך המישטרה טענת פי על

גב המקשר למישלד לשידוכים ממישרד
מקצו פרוצות עם הרפתקות שוחרי רים

 שברור מה פחות. מקצועיות או יותר עיות
ני באשמת שנעצרו הנשים ששלוש הוא
 שאין משום רק וזאת ביודבושת, הול

 ידועות היו לא זנות, האוסר סעיף בחוק
 תל- ומישטרת כזונות, למישטרה קודם
 כל מכירה שהיא בכך מתגאה הרי אביב

בעיר. העובדת פרוצה
 פשוטה, היתד, אתי של העבודה שיטת

ולשו לאתי היו המישטרה. טענת פי על
 חלקן נשים, של וכתובות שמות תפה

 מעוניינות שהיו נשואות, ואחרות רווקות
מו פירסמו השניים מזנות. כסף להרוויח

והכרו ידידות הציעו בהן בעיתונים, דעות
 דמי- שילמו באו, הגברים לגברים. יות

ו לירות 2000כ* של בסכומים הרשמה
שונות. לנשים קוד, סימני פי על נשלחו,
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