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 עמירם השופט בתל־אביב. שלום

 מלון מנהל את מצא פיאלקוב
 פקיד- ואת )45( דרעי גי נוה־ים,
ב אשמים )30( לב חיים הקבלה,
והע זנות. למטרת חדרים השכרת

 מאסר שנת בחצי השניים את ניש
לאיש. תנאי על

 דוכן־העדים על עלו זו אחר בזו
חז אחדות והעידו. שונות נערות

ו למישטרה, הודעותיהן על רו
 יחסי־ במלון קיימו אכן כי אישרו

 הן שכר. תמורת גברים עם מין
 עבור משלם היה הגבר כי ציינו,
 לירות. 250 בסד תשלום החדר,
 או הקבלה לפקיד ניתן היה הכסף

 ידעו והשניים עצמו, המלון למנהל
 את הגברים שכרו מה לשם היטב

החדר.
 הצעירות לדברי עכשיו. ״לא

 את ומפקיד משלם, הלקוח היה
לא הפקיד אך שלו, תעודת־הזהות

 בחדר ייעשה בזנות שהעיסוק
בחצ מאשר לכך, המיועד מלון
לשו היתר. לא הירקון, רחוב רות
 היא לכך התשובה תשובה. פט

המחוקק.. בידי

י כ ר חיים ד
א׳לם רק או מסגד

 מפני התכונן הצעיד
 ללכת רצה ולא שוטר

 תורגמן רק למעצר.
אותו שיכגע האילמים

 על שישב חמרה משה הצעיר
מו תנועות עשה ספסל־הנאשמים

לחי קולות ושפתיו. בידיו זרות
 אך נשמעו, קולניות ונשיפות שה

ב הקהל מתור יצאה. לא מילה
ו לבן־שיער גבר התרומם אולם

פתל־אכיכ ים נווה־ מלון
לזנות מיוחד חדר

 המלון. ביומן שמו את רושם היה
 המיש־ ההרימה זאת להוכיח כדי
 ב־ אותו והציגה היומן את טרה

 בו שעיין השופט בית־המישפט.
ה שנרשמו במיקרים גם בי ציין,

 בחדר שימוש עושים 'היו שמות,
היותר. לכל וחצי שעה או כשעה

 המלון כי סיפרו, מהזונות אחדות
ש למרות אך כבית. להן שימש

 עסקיהן את קבוע, באופן בו גרו
 שיועד אחר בחדר מבצעות היו

 זנות. למטרת המלון בעל על־ידי
 בהן חזרו מהנערות שחלק בעוד

ה כי וטענו, במישטרה, מעדותן
 כי והבטיחו אותן, עצרו שוטרים

 נגד עדות תמסורנה אם תשוהררנה
 סיפרו אחרות הרי הנאשמים,

 ב- מעורבים היו המלון שבעלי
 אפילו אחד ובמיקרו? עסקיהן,

 אחת את הקבלה פקיד הזהיר
 עכשיו, ״לא לה: ואמר הפרוצות

כאן.״ נמצא המדור
 המלון את זיהו לא הלקוחות

 הרשיע זאת ובהל המדוייק, בשמו
 לב ואת דרעי את בית־המישפט

 כי וקבע להם. המיוחסת בעבירה
 בעתיד. להרתיעם כדי בא העונש
מוטב כי הסניגור, לטענות באשר

 את הפעיל הוא גם לנאשם. קרב
 נרגע והנאשם מוזרה בצורה ידיו

מעט.
 את שאל שטרוזמן אורי השופט

 של לאלימים התורגמן אבני, משה
 אמר מה בתל־אביב בית־המישפט

או ״הוא סיפר: אבני הנאשם. לו
 שהבטחתי כיוון שקרן, אני כי מר
 לבית־המישפט ניכנס רק כי לו

הביתה.״ נלך ומייד
אח יומיים מדוע אותו ״תשאל

 הוא בערובה אותו ששחררתי רי
השו ביקש שגית,״ לפרוץ יצא
 תנועות החלפת היתד, שוב פט.
 המת־ וידיו לתורגמן הנאשם בין

צל על הראו הצעיר של עופפות
הידיים. באמות ארוכות קות

 את לו חותכים כי מספר ״הוא
וה במעצר, הברזלים על הידיים

 לו נתנו לא אותו. מכה סמל
 והיא לאמו להתקשר אפשרות

שיבט מבקש הוא לבקרו. באה לא
ה כל את שימחקו הכל׳ את לו

 הביתה.״ ללכת לו ויתנו תביעה
לשופט. אבני סיפר

 הנאשם כי היה נראה בינתיים
 הנד הוא עזה. בהתרגשות שרוי
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