
המלון בתל־ברור. ר ״מנדרין בית־מלוו ליד ללקוחות ממתינה זונה
פחד 1 בלי חות ה: הבע״ו את לפתור היה יכול כזה בניין מופעל. אינו

האחרונים. בשבועות הקור־ שלושת אלה נהרג. ),30(לאלו נרצחה. )24(גבאי רונית זונה ך*
אילו שונה להיות היה יכול המצב תל־ בחוף בזנות העיסוק שגבה בנות, נפצעה )31( אטיאס סימה הזונה | (

אילו בזנות, העיסוק את החוק התיר בתל־אביב ארלוזורוב וברחוב ברוך מרדכי שלוק הלקוח בראשה. קשה

מת במקומות בזנות לעסוק היה ניתן
לכך. אימים

 המתפשטת מחלת־האיידס לנוכח
 במקומות הציבור הטרדת והולכת,

 ומיק- ,הזונות עומדות שבהם ציבוריים
 בלתי־מוגנות זונות של רי־הרצח
 וחולי־ סוטים של לחסדיהם הנתונות

 על חדשה למחשבה מקום יש — נפש
 את לאמץ למשל, אפשר, זה. נושא

 בן־עיתו הרסה ועדת של ההחלטות
 התרת על שהמליצה שנה, 12 מלפני

חוק. על־פי בזנות העיסוק
 לעבוד לזונות להתיר הראוי מן

 מרפאות להקים מסודרים, בבתי־מלון
 את לחייב הללו, לבתי־המלון צמודות

תקו בדיקות לעבור בזנות העוסקות
שיע מי של בעונשם ולהחמיר פתיות

ציבורי. מיטרד ויהוו החוק על ברו

 עולה "ישבו
ויורד״

 מוקדים כמה ישנס תל־אביב ך*
זנות. של ^

 ואידלסון אלנבי הרחובות פינת
לזנות. מוקד רבות שנים מזה משמשת

 הזונות', ״משולש לאיזור קוראים
 בן־יהודה, הרחובות את כולל והוא

והירקון. אלנבי
 מפוקפקים, ברים מצויים הזה באיזור
 ומשדלות הזונות יושבות שבפיתחם

בר העומדות זונות יש ושבים. עוברים
 בחצרות הלקוחות את והמקבלות חוב,

 מהעובדות רבות הסמוכים. הבתים
 מתנהל ובמקום לסמים, מכורות במקום
לעיני־כל. זה כל בסמים. ער מיסחר

את שיפצה אומנם תל־אביב עיריית

 מפוארת, טיילת בנתה כיכר״האופרה,
 מטרים להרחיק הצליחה הזונות את אר

בלבד. מעטים
 עשתה הטיילת, את פתחה ״העירייה

 אינה היא מדוע אז נהדרת, אותה
 העיר?״ מלב הזונות את להרחיק דואגת

 לא ״אני מדיירי־האיזור. אחת מתלוננת
 הביתה. אלי חברים להזמין יכולה

 ילדיהן את לשלוח מוכנות לא אמהות
 צעקות, יש בלילה שלי. הבן עם לשחק

 לזונות. הלקוחות בין ואלימות מריבות
 הישבנים את לראות צריף שלי הילד

ויורדים?" עולים היום באמצע שלהם
 סנדי. מלון נמצא אידלסון ברחוב

 שישה־שיב־ משכיר ״אני בעל־המלון:
 מביאות הן לזונות. ביום חדרים עה

 25 משלמות הלקוחות, את לכאן
 ויכולות בחדר, השימוש עבור שקלים
רוצות.׳׳ שהן זמן כמה שם להיות
 כבית- ייחשב לא שהמקום כדי
 לרשום והזונות הלקוחות חייבים בושת,

 תעו־ ולהציג בכניסה, שמותיהם את
משפ למלון הבאות הזונות רות־זהות.

 מטרידות אינן ללקוח, השרות את רות
 מילדי־ וחוסכות המקום תושבי את

המלבבים. המחזות את השכונה
 באיזור, עובדות זונות 60מ־ יותר

 בחדרי משתמשות מהן קטן חלק ורק
 בחצרות זאת עושה הגדול רובן המלון.
 פחי־האש־ וליד מדרגות בחדרי הבתים,

פה.
 שבכיכר־ החדשה המיזרקה ליד

 שעות 24 במשך מסתובבים האופרה
 הם לובשי־מדים. שומרים שני ביממה
.1 לעצמם"כוח קוראים '

״ה־ בסני: קלאודיו תפקידם? מה




