
קטי על להגן כדי בדוי, (שם ינה ך*  כאשר בחדרה, מביתה ברחה נה) ן
 עבודה חיפשה היא וחצי. 16 בת היתה

 סרסור־ של לידיו ונפלה בתל־אביב
 התעללות בגלל לדין כבר שעמד זונות

 שנתיים. לפני קרה המיקרה בזונות.
 עוסקת עדיין אך בוגרת, היא רינה כיום

 מכירה. שהיא היחידי המיקצוע בזנות,
רינה: מספרת

 בת כשהייתי בערך, שנתיים לפני
 ברחוב וגרתי מהבית נעדרתי וחצי, 16

 בן־אדם אצל בתל־אביב, בן־יהודה
יו במשך אצלו לישון לי שנתן אחד,
מיים.

 ריפוי במדור בעיתון, מודעה ראיתי
 ומם- טלפוניסטית שמחפשים והרזיה,

 ורציתי היות למכון־עיסוי. ג׳יסטית
 עם התקשרתי כטלפוניסטית, לעבוד

 ענה בעיתון. שהופיע מיספר־הטלפון
שש מאוחר יותר לי שהוברר בחור, לי
 למקום. לבוא לי אמר והוא הרצל, מו

 לי אמר והוא כסף, לי שאין לו הסברתי
עבורה. ישלם והוא מונית לקחת

 ציפצף. הנהג למקום. במונית הגעתי
לנהג. ושילם ירד הרצל

סימה. גם היתה בדירה

 לא כבר שהוא אמר והוא דיברנו,
 מסג׳יסטית. רק טלפוניסטית, צריך

 שלי הראשונה הפעם שזו להם אמרתי
לע צריך מה מבינה לא ואני במכון,

 ואמר המכון, את לי הראה הוא שות.
מל מסג׳ ללקוח לעשות צריכה שאני

 ידרוש שהוא למצב אותו ולהביא טף,
 הוא כסף. יותר אקבל אני וככה הרפייה,

 את לקחת זה מינית שהרפייה לי הסביר
 אותו ולשפשף הלקוח של איבר־המין

מיני. לפורקן מגיע שהלקוח עד
 הר־ עושה שאני שבזמן אמר הוא

בד העינית על קרם אשים שאני פייה,
המו את יפסיק הרצל, הוא, וכאשר לת.

לבי מגיעה שהמישטרה סימן זה סיקה,
ואמ ההרפייה את אפסיק ושאני קורת,

במסג'. כאילו שיך
 אמר והרצל במכון, לעבוד הסכמתי

 גם במכון. אצלם לישון יכולה שאני
בסלון, ישנתי אני שם. גרו וסימה הוא

סי עם יחד וחצי שבוע בערך ועבדתי
 ואני מהרצל, ברחה סימה אחר־כך מה.

 כל לבוא התחילו לבד. נשארנו והוא
 זמן ואחרי במכון, לעבוד בחורות מיני

בזנות. עובדות שהן לי התברר

 לעבוד
בכביש

 כשעבדתי הראשונה, תקופה ן*
 לוקח היה הרצל בבוקר, סימה עם

 בוקר במישמרת בזנות לעבוד אותה
 למכון. חוזר והיה גהה, בכביש וצהריים

במכון. עובדת היתה סימה בערב
 מהבית, ברחה שסימה אחרי שבוע

 כדי לגהה, אותי שיקח לי אמר הוא
הס סימה. במקום בזנות שם שאעבוד

 כתום טפטים סכין לי קנה והוא כמתי,
 להגנה לי יהיה שזה ואמר לי, ונתן

 הוא גומיות. לי נתן גם הוא עצמית.
 צומת־ ליד לכביש־גהה אותי לקח

 50 קליינט מכל לקחת לי ואמר מורשה,
 ואחר־כך דקות, כמה נשאר הוא שקל.
 להיות צריר היה הוא כי מהמקום, נסע

במכון.
 למקום אותי הביא הוא הראשון ביום

 בצהריים. אותי לבקר ובא ,11 בשעה
 הכסף את ולקח אוכל הביא^לי הוא

 היה הוא בערב 5 שהרווחתי.'בסביבות
 הביתה. בחזרה אותי ולוקח בא

כל ואת יקים, ארבעה בגהה עבדתי
—— 30 ־*

 שחזרתי אחרי ממני. לקח הרצל הכסף
בלי 10 עד במכון עובדת הייתי הביתה

לה.
 בעיתון מודעה פירסם הוא אחר־כך

 שולח והיה הביתה, שרות־ללקוח על
 בערך מקבלת הייתי הלקוח. לבית אותי
 כל ואת יותר, ולפעמים שקל, 300

להרצל. נותנת הייתי הכסף
דברים
מגעילים

חז־ השרות־ללקוח שהתחיל ^
 היא וגם שלה, מהבריחה סימה רה
הלקוח. לבית בשרות לעבוד התחילה

 סימה את לקחנו שפעם זוכרת אני
 שעבד לקוח לה היה אחד. לבית־אבות

 מרוצה מאוד היה הוא ערבי. בחור שם,
 איתו לקיים הולכת היתה היא מסימה.

באוטו. לה חיכינו והרצל ואני יחסי־מיו.

 להרצל. הכסף את ונתנה שחזרה עד
 וביקש מסימה, מבסוט היה הזה האדם
תמיד. אותה

 שוב סימה בערך, שבועיים, אחרי
 מכות־ לה הרביץ והוא הרצל, עם רבה

ברחה. היא זה בגלל רצח.
הפ אני הביתה, חזרה סימה כאשר

 עבדה והיא בגהה, בזנות לעבוד סקתי
שם.

בי הוא ברחה כשהיא השניה בפעם
 אני אבל בגהה, לעבוד לחוור ממני קש
 מתביישת שאני אמרתי הסכמתי. לא

 אז אותי. שיראו ומפחדת ביום, לעבוד
 בערב. בתל־ברוך לעבוד לי אמר הוא
 שלו הב־מ־ח במכונית אותי הביא הוא

 מיסעדת־הד־ ליד לתל־ברוך, בלילה
 אלי וחזר הגזלן ליד הסתובב והוא גים,
 היה הוא הכסף. את לקחת כדי פעם מדי

חס אם או לשתות רוצה אני אם שואל
 מחזיר היה הוא בחצות גומיות. לי רות

 עבודה היתה אם אבל הביתה, אותי
 שעה עוד אותי משאיר היה הוא טובה,

שעתיים. או
 ממני ביקש גם הוא תקופה באותה

 דברים מיני כל ולעשות איתו, לישון
 עשיתי. לא שלי בחיים שאני מגעילים

 מתחיל היה הוא כי ממנו פחדתי אבל
ולאיים. הטון את להרים

 סימה מהבית, שברחה אחרי שבוע
 בתל־ לעבוד הפסקתי אז חזרה. שוב

 ובשרות־ במכון לעבוד וחזרתי ברוך
ללקוח. בית

 לסימה הרצל אמר ימים כמה אחרי
 לא והיא במיטה, יחד איתם אישן שאני

הת הם הסכמתי. לא אני גם הסכימה.
 רדף והוא בחדר־השינה, ביניהם ווכחו

 לה ונתן בשערות אותה ומשך אחריה
 העיניים דם. לה ויצא בפרצוף אגרופים

 וירוקות, כחולות ונהיו התנפחו שלה
 ובעט עליה ודרך לארץ אותה זרק והוא
 שלא לה אמר והוא בכתה, והיא בה,

 והוא בשקט, בכתה רק והיא תצעק,
 ניסיתי כשאני הבית. כל את שבר

 ודחף סטירה לי נתן הוא בעדו, לעצור
ולמח נרגע, הוא אחר־כך הצידה. אותי

בג שנכין ולסימה לי אמר בבוקר רת
לטיול. לטבריה נוסעים כי דים,

 בחזרה ובדרך ליומיים, לטיול נסענו
 והשתזפנו לקיסריה נכנסנו מטבריה

 ישבתי ואני לשחות, נכנסה סימה בחוף.
 למה שאלה סימה החוף. על הרצל עם
אז עלי, וליגלגה למים נכנסת לא אני

 כל ליד אותה ותפס התעצבן הרצל
לה'מכות. ונתן האנשים

 יש יפה! לא ״תפסיקי לו: אמרתי
 ורק להרביץ הפסיק הוא אז אנשים!״

 לענות ופחדה שתקה היא אותה. קילל
לו.

הרא העזרה לחדר נכנסה סימה
 נכנס הוא לצאת. פחדה והיא שונה,

 שהיה הזהב כל את ולקח לה והרביץ
עליה.

 אבל ביניהם, להפריד ניסו אנשים
 אותה ומשך בשערות אותה תפס הוא

הת הוא בפרצוף. הברך עם בה ובעט
או ונשאיר ניסע, ״בואי לי: ואמר עצבן

 שם נשארה והיא איתו, נסעתי פה!" תה
כלום. ובלי כסף בלי

 ביקוד ^
אמא של

ר ר ב  לחפש הלכה שסימה לי ת
ומצ בחדרה, שגרה שלי, אמא את \ 1

 אני איפה לה סיפרה היא אותה. אה
ודפ שלנו לדירה הגיעה אמי נמצאת.

פח שלה. הקול את שמעתי בדלת. קה
הר למטה. השניה מקומה וקפצתי דתי
 שהכל ואמר לאמי בהתחלה הכחיש צל

 במשך אבל איתו. נמצאת לא ואני שקר,
 סבבה, אשה שלי שאמא ראה השיחה
 ילה אמר הוא אז שלה, לילדה ודואגת

בסביבה. נמצאת ואני מהחלון שקפצתי
היא כן לפני אבל נסעה, שלי אמא

 שהוא — אחזור אני שאם לו אמרה
 הביתה. בחזרה אותי ויביא אליה יצלצל

הר של לדירה חזרתי ואני נסעה אמי
 הוא רצתה. אמי מה אותו ושאלתי צל,

 צילצלנו בערב דואגת. שהיא לי סיפר
אליה. נבוא שלמחרת וקבענו לאמי,

 לקוסמ־ הרצל אותי לקח למחרת
בג לי וקנה טוב, שאראה כדי טיקאית,

 הוא שלי. לאמא ונסענו חדשים, דים
 הכל לה סיפרה שסימה שמה לאמי אמר

 שהוא אמר הוא מקנאה. היא כי. שקר,
 אותי אוהב והוא איתי להתחתן מוכן

 שיש אמר הוא בזנות. עובדת לא ושאני
טלפוניסטית. בתור עובדת ואני מכון,

 שלה וחברה אמי את לקחנו אחר־כך
 רושם עליה לעשות כדי לארוחת־ערב,

 הוא הביתה, אמי את שהחזיר אחרי טוב.
בתל־ברוך. לעבוד אותי לקח

 בחור בתל־ברוך הכרתי ערב באותו
 בתל- שכורה בדירה שגד מדימונה,

 לעבוד, רציתי כל־כך לא אני אביב.
 איתי!" ״בואי לי: ואמר זה את ראה והוא
איתו. הלכתי ואני

 של לבית התקשרתי מאוחר יותר
 לאן ושאל עצבני היה הוא הרצל.

 לי, ודאג אותי־ שחיפש אמר ברחתי.
 לדבר רוצה הוא כי שאבוא, לי ואמר
איתי.

 הבחור אצל ימים שלושה נשארתי
 הרצל. עם התקשרתי ושוב מדימונה,

 מכיוון הביתה. לבוא לי אמר הוא
חזרתי. שלי, הבגדים את שרציתי

התק הוא שלו, לדירה באתי כאשר
 לקחת לבוא לה ואמר שלי אמא עם שר

או אוהבת לא שאני ראה הוא כי אותי,
 כי התרגז הוא אחר. במישהו ורוצה תו

 סימה גם כי ומכאן, מכאן קרח נשאר
 שיעבוד מי לו היה ולא אותו, עזבה
 לי עשה הוא אז כסף. לו ויביא בזנות
שלי. לאמא אותי שיחזיר ואמר דווקא

 ולקחה במונית־ספיישל, באה אמי
 כל את לה סיפרתי אני הביתה. אותי

הת וככה לי, עשה שהוא ומה האמת,
הרצל. ובין ביני היחסים נתקו

 שקל. 600 בערך הרווחתי בתל־ברוך
 הרבה כל־כך היתה לא בכביש־גהה

שקל. 300 בערך הרווחתי אז עבודה,
 כאשר אחד, שיום לספר שכחתי

 בערב לנסוע רציתי במכון, עבדתי
 לי נתנה סימה שלי. חבר לבקר לחיפה,

 וסימה טילפנתי, למחרת ונסעתי. כסף
 את ושבר לה הרביץ שהוא לי סיפרה

 לילדה נתת ״למה לה: ואמר הטלוויזיה
 והיא בחורות, עכשיו אין ללכת? הקטנה
 זה כסף!״ הרבה להביא ויכולה קטינה

 עוד חזרתי ואני בטלפון, לי אמרה היא
הרצל. של לבית הערב באותו

₪ אלון אילנה

 עיסוי. למכון הגיעה היא מהבית. בוחה 15 בת
ישראלית טואגדיה הכביש. אד הגיעה עשם

\זבזד\רים
לאליפות מערות

ג חו  70ה־ יום־הולדתו בחולון, ♦ נ
 ספורט(הפר עסקן שמבן, מיכה של
והכדור הכדורעף מאמני ומוותיקי על)
 שעלה רומניה, יליר שמבן, בארץ. סל

לקי בתחילה הצטרף ,15 בגיל ארצה
 שחקן- להיות מכן, לאחר ביקש, בוץ,

 מנגרות) לקיומו (והתפרנס תיאטרון
הצ גופני. לחינוך למורה לבסוף, והיה,

ספורט בקליטת היו הגדולות לחותיו
 הצבא יוצאי השונים: העלייה מגלי אים

לקבו 40ה־ שנות ראשית של הפולני
 ראשית של בולגריה עולי כדורגל; צות

מצ ועולי כדורעף לקבוצות המדינה
 כדורסל. לקבוצות 50ה־ שנות של ריים

 פלוגות מראשוני כאחד נודע גם שמבן
 הסתדרות־ של (אנשי־הביטחון השעל

המ וכשליח )30ה־ בשנות העובדים
 אימן שבה האפריקאית, לניג׳ר דינה

 שזכו, והכדורעף, הכדורסל נבחרות את
אפריקה. באליפות רבר, של בסופו

לציור מפיסיקה
 לחרות ירושלים פרס ♦ הוענק

ארגנ סופר ,68 סבטו, לארנם האדם
 ן1חשב1דיך עיסריס; קברים (על טיני

 ששימש איטלקי, ממוצא העיערים) על
היעל לחקירת הוועדה כיו״ר באחרונה

 הדיקטטורה בתקופת אזרחים של מותם
 ל־ דוקטור סבטו, בארגנטינה. הצבאית

בש נטש השכלתו, לפי אסטרו־פיסיקה
 ומתמסר הכתיבה את האחרונות נים

אבסטרקטי. לציור עתה

לספרדי מאשכנזי
 הרב ,78 בגיל בצפת, ♦ נפטר
מי קפלן, הכהן שמחה אברהם

 רבה האחרונות השנים 40 במשך שהיה
וב בירת־הגליל של הראשי(האשכנזי)

 מועצת מחברי אחד האחרונה השנה חצי
ל של גדולי־התורה  המיוצגת התורה, ת

 ביקש קפלן ח״כים. שני על־ידי בכנסת
הרא לרבנות עמיתו קבר ליר להיקבר

 בת צפת, נותרה מותו ועם בעיר, שית
 ראשיים, רבנים ללא התושבים, אלף 20

במ ספרדי ראשי רב נבחר וטרם מאחר
 לפני שנפטר דיין דויד הרב של קומו
שנה.

לבכור מבכור
ממו מחלה אחרי בטוקיו, ♦ נפטר

 ה־ הקיסר הירוהיטו, ,87 בגיל שכת,
 62מ־ יותר בארצו שמלך יפאן, של 124

לחמישה(ש אב בעצמו הירוהיטו, שנה.
 ארבעת בכור היה בנים), שני בנות, לוש
נח יושיהיטו, ,123ה־ הקיסר של בניו
ל 1945 באוגוסט ארצו כניעת עד שב
והו ימית בביולוגיה לעסוק הירבה אל,
 טסוגו־ אקיהיטו לבכורו, כסאו את ריש

.55ה־ בן מייה נו

לכנסת מביולוגיה
 ,91 בגיל בתל־אביב, ♦ נפטרה

אמ איתון מראשונות נצר, דבורה
 ח״כית נעמ״ת), של שבתת(קודמו הות

ואלמ הראשונות הכנסות בשש מפא״י
 הכוח ממוקדי אחד נצר, שרגא של נתו

הרא המדינה בשנות מפא״י של (העש)
 של בנותיו מארבע אחת נצר, שונות.

 אד ביולוגיה, תחילה למדה רוסי, רב
שב ציונית, לפעילות מהרה עד נס,חפה

כש הסובייטים. על־ידי נאסרה גינה
 את וגידלה ארצה, עלתה השתחררה

ממ לימים שהיה מי משה, ילדיה, שני
 כיום והוא הנח״ל של הראשונים פקדיו
 בצפון זבולון האזורית המועצה ראש
הש המישפחות אירגון לב!׳□, יד ויו״ר

 פרופסור שפירא), (כיום: ורינה כולות
 תל־אביב, באוניברסיטת לסוציולוגיה

 בוגרי על זה כגון במחקריה, שנודעה
 וצווארו! כשלה חולצה תנועות־הנוער:

לב!
, 2680 הזה העולם




