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 שנעו סכומים משלמים היו הם לנשים

 מהם חלק אשר לירות, 2000ל־ 1000 בין
ולשותפה. לאתי כדמי־עמלה הוחזר

 ושוחררה, שנעצרה עזרא, רבקה מלבד
 האחת נשים. שתי עוד המישטרה עצרה

 מדרום- חדשה עולה ,47 בת מיטלמן רוזיטה
 ילדים. שלושה עם גרושה מיטלמן אמריקה.

 בדירתה, עימה מתגוררת שלה אחת בת
 בנים ושני בתל־אביב, אבן־גבירול ברחוב
 שתי היו לרוזיטה בחו״ל. עדייו שוהים

 בתה, את לחתן האחת, בחיים. שאיפות
 שני את הקודש לארץ להעלות והשניה

הצ כימעט היא הראשונה במשימה בניה.
 להינשא עמדה רוזיטה של בתה ליחה.

 אם ברור לא עתה המעצר. לאחר שבועיים
 המישטרה לטענת יתגשם. הנישואין רעיון
ו כסף לאגור כדי בזנות, רוזיטה עסקה

 מטרה כי נראה לישראל. בניה את להעלות
תתגשם. לא זו

 שושנה היא השלוש בין ביותר הנאה
 מתגוררת ,29 בת צעירה שושנה, גיעאן.
 נעצרה כאשר בתל-אביב. וייצמן ברחוב
 הבינה לא היא בהלם. היתה היא שושנה

הי היא בבית-המישפט סביבה. קורה מה
 אינה היא כי מודה והמישטרה בהלם, תד.

פעולה. איתה משתפת
ת תשלום פ  מקו

המישטרה
 המיש- של הטענות צודקות אם ם ך
״ ש החשיבות מה להבין קשה טרה, ו

החזי בהתנפלות תל-אביב מישטרת ראתה
 המישטרה תצליח אם אלה. נשים על תית

 בפני טענה היא אשר כל את להוכיח
 שהן היה שחטאן הרי המעצרים, שופט

 בחדרי-מדרגות, או ברחוב, זונות היו לא
 בתים, בחצרות גברים עם שכבו לא ושהן
ילדים. עיני מול

 המיש־ טענות נכונות אם — אלה נשים
ה במדינות שנוהגים כפי נהגו — טרה

 את הוציאו שבהן בעולם, ביותר מתוקנות
 תוך אל אותה והכניסו מהרחובות הזנות
 אלה נשים נהגו דבר של לאמיתו בתים.
 המייד הוועדה של ההצעות פי על בדיוק

 שבראשות בישראל, זנות לענייני חדת
 אשר בן־עתו, הדסה המחוזית השופטת

מסקנותיה. את מימש לא עדיין איש
 איכפת. היה לא זה כל למישטרה אולם
משוחר הם רחוב, זונות נעצרות כאשר

 כלל, ערבות ללא שעות, כמה כעבור רות
 אחד עיתון שאפילו מבלי לרחוב, ושבות

נר בפירסום רצתה המישטרה זאת. יציין
 על־ידי רק להשיג היה אפשר וזאת חב,

 עיתונאי- הלעטת כדי תוך ראווה, פעולת
 שהופיעו הידיעות פי על בשקרים. החצר

 נשים, עשרות כי היה נדמה בעיתונים,
ו עורכי־דין רעיות חברה, נשות ביניהן
ה הבלשים על־ידי נחשפו צבא, אישי

 של כרשת תל־אביב מישטרת של מיומנים
 על-ידי תוארו הלקוחות גם פרוצות־צמרת.

 אישי- הסופרלטיבים: במיטב המישטרה
ואישי־מדינה. גדולים קבלנים ציבור,

 בראש שעמד הוא אפל דויד המפקח
 הציג אף כך ולשם המייוחד, המיבצע

 2000 וליוסיפוב לאתי ושילם כלקוח, עצמו
חיפ המישטרה המישטרה. מקופת לירות

 אשר שוטרת, שמצאה עד נואשות שה
 אטרקטיביים להיות יוכלו הגופניים נתוניה

 כדי מוניטין, למישרד אותה ושלחה לגברים
בפוטנציה. כפרוצה עצמה להציג

 שוטרים יחידת עם יחד אלה, שניים
 מהירה. הסתערות ערכו עיתונאים, וצבא

ו חקירות לא יסודית, שדה עבודת לא
ל שנפל מה על התנפלות אלא תצפיות,

 היא המישטרה לטענת הרגע. באותו ידיהם
פרו של שמות מאות ובה כרטסת תפסה

 ה־ יצר בגלל המישרד. עם שעבדו צות
 פרוצות, אותן ירדו המישטרה של פירסום

למחתרת. קיימות, אמנם הן אם
 המישטרה סמכה עליהם הלקוחות, גם

 אם הנשים, כנגד מרשיעות עדויות שיתנו
 נעלמו אותם, לחשוף יאיימו השוטרים

 מיקריים, לקוחות כמה מלבד היו. כלא
 דד בידי אין רוזיטה, של בביתה שנתפסו
 למציאת חוט של קיצהו אפילו מישטרה
 הוא המישטרה בידי שיש מה כל לקוחות.

 בית ליד שנראתה אאודי מכונית מספר
הנשים. אחת

 מיב־ עורכת שהמישטרה פעם בכל כמו
 נכשלת היא יחסי-ציבור, של ראווה צעי

 מישפחו- ולבני לחשודים עוולות וגורמת
 הפרשה כי בית־המישפט יקבע אם תיהם.

 שיפצה מי יהיה לא מנופח באלון היא
הנפגעים. את
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 הכתבים לאחד חלבי הפך זו מיקרית שה
 אשר הישראלית, הטלוויזיה של המעולים

 שאינה בארץ זרה שידור רשת כימעט אין
אותו. לרכוש כדי אחריו, מחזרת

 בליג־ שרון אריק כינה האמין״, ״הכתב
ה במת מעל חלבי רפיק את לוג

 ש- הראשונה הפעם זו היתה לא כנסת.
 כאשר מדינה. ובאישי בשרים ״נתקל״ חלבי
הצ הוא שר־התחבורה, וייצמן עזר היה
 מצטער בוודאי הוא שהיום הצהרה, היר

 המיעוטים לבעיות פתרון הציע בה עליה,
 לסוריה, הדרוזים את ״להחזיר בישראל:

 מדינה כאן ולהשאיר לירדן הערבים את
נקיה.״

 אבל יפה; בחור
מכך יותר לא

ד ^ מן נג צ  דרוזי סטודנט אז יצא ויי
 ספרותית בעדינות חלבי. רפיק צעיר, ^

 בין מיפגש ותיאר בווייצמן נזף הוא דרוזית
 דרוזי, בכפר דרוזית זקנה לבין וייצמן
 ״הוא וייצמן: על אומרת הזקנה כאשר
מכד.״ יותר לא אבל יפה, בחור

 עם המפורסמת התקרית היתר. אחר־כר
 פרס שר־הביטחון. היה כשזה פרם, שימעון

 בעצם שהם, הטלוויזיה צוותי כנגד טען
ההפ בעת היצרים את מלבים הופעתם,

 לתחומי להיכנס חלבי על ואסר בגדה, גנות
 אי־ על ברמזים זאת ליווה פרס הגדה.

 שר־ של כוחו אולם חלבי. של אמינותו
 הוא הזריז. לכתב היה יכול לא הביטחון

מקום. בכל היה תמיד
 ההתקפות בכל רואה 32ה־ בן חלבי רפיק

 בכולם, המיקצוע. של מהסיכונים חלק עליו
 שרון של הגזענית בהתבטאות מאשר חוץ

 האזרח מתקומם כנגדה שעבר. בשבוע
 ולא צה״ל כקצין חלבי, רפיק הישראלי

ד דברים שאומר ״מי הטלוויזיה. ככתב ג

ב ת חלבי כ
ואנטישמיות שואה

 אחר־כך יכול אינו הכנסת, במת מעל עניים
השואה״. כנגד דברים ולומר לבוא

בטל ידידיו גם חלבי, רק לא אולם
 נזעקו. בארץ הדמוקרטיה ושוחרי וויזיה

 את לאחד מישהו הצליח לא מזמן כבר
 זאת שעשה כפי בארץ, הדרוזית העדה
 הגדול שחלקם הדרוזים, צעירי שרון. אריק
 מארגנים הם התקוממו. בצה״ל, שירת

 החדש הסיגנון כנגד והפגנות, החתמות
 גם בהשתוללותו. שרון אריק ביטא שאותו
 מחו. כלל, בדרך המתונים העדה, ראשי
ורועשת. גועשת הדרוזית העדה

 אל־יזזדא הירחון של המערכת ראשי
 מיכתב שיגרו הדרוזי, הביטאון (״הצדק״),

הממ ראש נבון, יצחק המדינה נשיא אל
 יצזזק הכנסת ויושב־ראש בגין, מנחם שלה

האנטי דעותיו נגד מחו במיכתבם שמיר.
 לא הוא כי וטענו, שרון אריק של שמיות

 ישראל בעם אלא הדרוזית בעדה רק פגע
 יחרישו לא כי הודיעו העדה בני כולו.

 העורך סלמה, לשפיק במאבק. ויפתחו
 נגד טענה גם היתה הביטאון, של הראשי

 את השתיק לא הוא כיצד שמיר. יצחק
נאומו? בעת שרון

 עומד רבה, כי בטיפשותו שרון, אריק
 לתקוף וממשיך שאמר, הדברים מאחרי

הממ ראש הדרוזית. העדה ואת חלבי את
 אולם פומבי. גיבוי לו נתן בגין, מנחם שלה,

תחי שימש שעבר בשבוע בכנסת הנאום
 חופש על המאבק חשוב: מאבק של לתו

והדמוקרטיה. הביטוי
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