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מחכה י□1זו בוצת0 אחנה. שיירה יוצרות ממניות עשרות המונית. נהירה מתתירה בערב 3 אחדי
 להיזהר צריך רק כאן, יש בחורות של
מדי." יותר להרגיז לא

19.00 שעה
 בלונדית האחרונות. השמש קרני

ומת חבית על יושבת ירכיים פסוקת ׳
הוו בתחתוניה להבחין ניתן חממת.
רודים.
 ״ידעתם ואומרת: ניגשת אחת זונה

האמהות, רק עובדות בבוקר לבוא. מתי
 את לקבל כדי 1 לפני בדיוק שרצות
 הכי גם הן ומבית״הספר. מהגן הילדים
בשוק!״ הזולות

 שבוחר מזוקן גבר מצטרף לחבורה
במכוניתו מסתלקים הם מהן. אחת נ

 קונה הוא דקות. כמה כעבור וחוזרים
 הם נוספת. אשה ובוחר בירה פחית

הדיו אחת מאחורי במכוניתו נעלמים
דקות. כמה כעבור שוב וחוזרים נות

פעמים, ארבע עצמו על חוזר העניין
 בירה פחית גומע הוא פעם כשמרי
נוספת.

מכריזה: שחוזרת אחת כל כמעט
 טוענת השלישית רק אצלי!״ גמר ״הוא

הלן. לא שזה 4
הרביעי, הסיבוב אחרי עימו, בשיחה

עצמו. על לספר הסכים הוא

 כבן צבר ירושלמי, הוא הרב־שגל
 לא היא אשתי, אשמה ״בכל ארבעים:

 אחר תירוץ לה יש פעם כל לי, נותנת
 האור, את תכבה לחדר, בא הילד —

 סיפור יש פעם כל האור. את תדליק
 אבא אנחנו להתבייש? כאן יש מה אחר.
 מה עוזר, לא דבר שוס אבל ואמא

 לדפוק לשתות, אוהב אני לעשות.
קשה.״ ולעבוד
 את מוציא הוא שיחה כדי תוך
 לשתיה הזונות את ומזמין ארנקו
 זונה מגיעה רגע באותו ממש ואוכל.
 מאחת מבקשת היא ספיישל. במונית

 עבור לשלם שקלים, 20 מחברותיה
 הכסף את מוציא הירושלמי הנסיעה.

 מגלה הוא כללי בסיכום לה. ונותן
 הוא ש״ח. 600 לו עלה כולו שהתענוג

 10 לו שנשארו ומגלה הארנק את פותח
 עוד זה לי שבא ״מה ומחליט: שקלים.

זיון״.
 לו שיפרוט ומבקש לגזלן ניגש הוא

 הירושלמי מציע ואז מסרב, הגזלן צ׳ק.
 משכנעות הבנות כערבון. זהב שרשרת

מהעניין. לרדת אותו
 לבבי, חיוך בעל חביב בחור הגזלן,

 שהתפרסם כפורץ, עברו על מספר
 מיש־ מול הנמצא בנק לסניף כשפרץ

של ישיבה אחרי ראשון־לציון. טרת

ביממה שקלים אלף 100
 בתל״ תל־ברוך בחוף העיסקית הפעילות של גס בלבלי חישוב

 מיש״ לשלוש מתחלקת במקום העבודה עובדות. כמה מגלה אביב
 אחרי״הצהריים, 5 עד בבוקר 9מ״ יום מישמרת עיקריות: מרות

 לילה ומישמרת בלילה, 10 ועד אחרי״הצהריים 5מ״ ערב מישמרת
בוקר. לפנות 3 ועד בלילה 10מ־

בערב. 10ל־ 6 בין הן העמוסות השעות
 בל לטריטוריות, מחולק השטח זונות. 70כ־ עובדות בתל־ברוך

 הנרקומניות, נמצאות לאזור בכניסה שלה. והשטח יצאניות קבוצת
 באי״ היצאניות פעילותן. על המפקחים סרסורים של בחסות רובן

חברותיהן. שבין הנחותות נחשבות זה זור
 הגובות למראה, יותר נאות יצאניות עובדות הדרן בהמשך

 המקביל בכביש מרוכזת הזונות של העילית יותר. גבוה מחיר
הגדולה. הרחבה מול לחוף־הים,
ב העובדות נשים של האחד סוגים: לשני מחולקת זו קבוצה

 10 השעה בסביבות המקום את והעוזבות היום שעות כל משך
 גברים לנשים, המחופשים גברים - הקוקסינלים הוא השני בערב.
 מגבר המעבר בשלבי הנמצאים כאלה או לשינוי־מין ניתוח שעברו
.20ל- מגיע אלה של מיספרם לאשה.

 שדרישת ככל אך שקלים, 40 הוא רגיל למגע הממוצע המחיר
 למאות גם להגיע עשוי והוא המחיר, עולה יותר מקורית הקליינט

דולארים.
בערך. שקלים 30 מהרגיל, נמוך מחיר יצאנית גובה מציצה עבור
דקות. 10ל־ 5 בין נמשך מיני מגע
 ה״מתות", בשעות לקוחות שניים־שלושה בממוצע מקבלת זונה

בשעות־הלחץ. לקוחות וחמישה״שיבעה
 ביום, שעות שמונה עובדת ממוצעת זונה אם זה, גס חישוב לפי

למישמרת. שקלים 1400 עד 850 של לפידיון להגיע מסוגלת היא
 נע בחוף היצאניות כל של הממוצע היומי המחזור של גס חישוב

ביממה. שקלים אלף 100ל־ שקלים אלף 55 בין

ב להשתקם ניסה בכלא, שנים שש
 מן כחבר לקבלו כשסירבו אך קיבוץ,
 שקיבל הפיצויים ובכספי פרש, המניין

הנייד. המיזנון את רכש
 רגליים זוג בעלת בשורטס, זונה
 כמה ״לפני מספרת: וחטובות שזופות

 הקאנטרי־ לאיזור מישהו הגיע זמן
 אהיה אם דולר 400 לי והציע קלאב

 הצידה. ביחד נסענו שעה. חצי איתו
 שמיכה שם מהאוטו, שאצא ביקש הוא
 האוטו של לבגאז׳ ניגש האדמה, על

 גדולה. וסכין חי תרנגול ממנו והוציא
 שוחט אני תבהלי, ,אל לי: אמר כך אחר
 שלה הדם את שם התרנגולת, את

 נזדיין.׳ אנחנו ואחר־כך עלייך
 שאני לו אמרתי אבל ״הסכמתי,

 להיות כדי אז לי. ישלם שלא מפחדת
 המיכנסיים את שיוריד ביקשתי בטוחה
להו שהספיק לפני בצד. אותם וישים

 לחברות וחזרתי ברחתי אני אותם, ריד
 מגיע שהוא רואה אני שעה אחרי שלי.
 ,למה אותי: שואל פעם. עוד אליי

 אז ודם? סכין למה אותו שאלתי ברחת?׳
 לחשוב זה שלו שהסטוץ לי סיפר הוא

 וכשהיא הבחורה, את הורג שהוא
אותה. לזיין יכול הוא בדם מרוחה

 למיש־ הסיפור את מסרנו ״אנחנו
 הוא אותו. תפסו לא עוד היום ועד טרה,
 אחרת, בתחפושת פעם כל לפה חוזר
 באוטו לו יש ותמיד מכונית מחליף וגם

 וסכין.״ חי תרנגול
 ענק, חזה בעלת אחרת זונה ניגשת
 כ־ימ לישבנה מחולצת־רשת. המבצבץ

 ״אל והדוקים. קצרצרים נסי־התעמלות
 ״גם מכריזה, היא ככה,״ עליי תסתכל

הרא הזונה הייתי אני מכונית. היתה לי
 אותה מכרתי מכונית. לה שהיתה שונה

מחשב. שלי לבת לקנות כדי
 עור־ חברי־כנסת, קליינטים לנו ״יש
 מתל־השומר, גינקולוג ואפילו כי־דין

להי שבועיים כל אליו באות שאנחנו
בדק.

מיש־ של מכוניות גם לפה ״מגיעות
 בחורות להביא בשביל נסיעות רדי

 מחדל.״ שבאים חשובים לתיירים
 לא וחצי חודש שבעוד מתפארת היא
 ״עוד צוחק הגזלן במקום. אותה ייראו

 המיק־ את שעזבה בחורה ראיתי לא
צוע!״

 של אימים צעקות נשמעות פיתאום
 צילמו אותי, ״צילמו היצאניות: אחת

 אותם!״ תתפסו אותי,
במכו צעירים גברים ששני מסתבר

 אותה, לצלם ניסו קטנה אדומה נית
 המכונית נהג לקוח. עם מישגל בזמן

 את הדהיר להתרחש, העומד את שהבין
 חמש אך היציאה, לעבר מכוניתו

 לרוחבו, הכביש את חסמו היצאניות
 אותן ומשליכות אבנים אוחזות כשהן

כמ דהר המבוהל הנהג המכונית. על
 מהן, אחת דרס וכמעט הבנות, בין טורף

 בשניה הכביש לשפת לזנק שהספיקה
במהירות. מהמקום נמלט האחרונה.


