
לה! לספק נאלצו שלי שהנערות שמות מפורסמים. אנשים של

״וי־איי־סי״ סוכנות של מודעה
אורחים מכניס עם

עלינו. ליכלכה היא חופשי. וזימרה
 לשמור אפשרית דרך בכל מקפידים אנחנו

 שהם יודעים אלינו הפונים דיסקרטיות. על
 עם אחת במיטה בשקט בלילה לישון יכולים
 נימפומנית, באה פתאום החוקית. האשה

 דבי על ומלבלבת. זבל, כל לוקחת שהיתה
 מתקשרים היו פעמים שהרבה להגיד יכול אני
 צריכה בעצם שהיא לי ואומרים אנשים אלי

להיפך. ולא להם, לשלם
 מתרגז הוא דבי, על מדבר אבריאל (כששי

 מאשר יותר אפילו דבי על כועס הוא מאוד.
 הפרשה, שמאז ומעריב, אחרונות ידיעות על

אייוי של מודעות לפרסם הפסיקו לדבריו,
 מהווה דבי מראש. להם ששילם למרות ם׳,

 הוא ארוכה פגישה במהלך ממשי. איום עבורו
 עם להשתתף שנהגו בנות, כמה לשכנע ניסה
מפ סירבו. כולן עליה. לדבר ב״חינגות", דבי

 אחת אמרה להכל,״ מסוגלת ״היא מדבי. חדות
 וני־ קלי וסיוון, דבי השיחה. את וניתקה מהן,
 אב־ שי של לדבריו להאמין אם — בילו קול

 בישראל. המדינית הצמרת כל עם — ריאל
 שמות ומסרו במישטרה הבנות דיברו אכן אם

 אזי שי, של דבריו נכונים אכן ואם מפורטים,
 כמו הפרשה, שתגווע עד או הקרובה, בתקופה

 שינה ללא לילות יעברו לפניה, אחרות רבות
 מתחומי מפורסמים אנשים מאוד הרבה על

 מישרדי־ה־ התיקשורת, המישפט, הכלכלה,
לדאגה.) סיבה להם יש והכנסת. ממשלה

 עיס־ איתי לעשות ניסו הזמן כל במישטרה
סר על התיק את לבטל לי הציעו הם קות.

 בעיקבות שנתיים, לפני נגדי שנפתח סרות,
 לשעבר. רמטכ״ל של בת־אחיו של תלונה

נו בתחילת בהקראה להיות אמורה התלונה
 באותו לבוא למתעניינים מציע אני במבר.

 מאוד מעניין להם יהיה לבית־המישפט. יום
 מאוד, מפורסמות בחורות כמה בדיון לפגוש
הלימו את לעצמן מימנו וכך אצלי, שעבדו

 בתחום חשוב בפרס זכתה אף מהן אחת דים.
האמנות.

 שאני היה היח״ם חוקרי את שעיניין מה כל
 אנשים של בילויים עבור שילם מי להם אספר

 סיפקו שנחקרו, שהבנות שמות מפורסמים,
שית להם להגיד חשבתי סירבתי. אני להם.
 עבור שילם מי במישטרה אצלם לשאול חילו

 וקיבלו אלי שפנו הבכירים אנשי־המישטרה
שהר הדבר שתקתי. כלום. אמרתי לא בנות.

 שחזרתי היה אחר דבר מכל יותר אותם גיז
 כדי עלילה היא דיטחן1א שפרשת ואמרתי

גינת. רפי על לסגור
 מחפשים שביח״פ יודע אני עכשיו כבר

לסגור כדי ממדור־התישאול, חוקרים כמה

שלומיאלית. חקירה על חשבונות איתם
 נערת״ להזמין איסור אין אחד אח׳׳ם לאף

 איש־הקשר. בדרך־כלל, פונה, אלי ליווי.
 עבור מזמין הוא י״ב. זה היה המיקרים ברוב

 לאחר־ מספרות בדרך־כלל והבנות אנשים,
 אני נפגשו. שאיתם החשובים האנשים מי מכן

 דבר כל הליווי. עבור ורק אך תשלום גובה
 אני למזמין. הבחורה בין נסגר לכך מעבר
 יספרו, שלא זה. על לרעת רוצה לא בכלל
לכולם. בריא יותר כך אשמע. לא ושאני

★ ★ ★
 מה באמת היודע היחידי האדם ני

 שיודע במדינה היחידי האדם אני קורה.
בק אני חשובים. אנשים בארץ מפנקים איך

 כשמגיעה מישרד״החוץ. עם קבועים שרים
 פונים אותה, לפנק וצריך חשובה, מישלחת

הד על־ידי מתבצעות האלה הפניות כל אלי.
 שהשימוש חושב אני ביותר. הגבוהים רגים

 ראש־הממ־ דלת לפני רק נעצר בנערות־ליווי
שלה.

 ועד ביותר החשובים ביותר, מהגדולים
 אחד משותף מכנה לכולם הנמוכים, הדרגים

 רעב, כשהאבר כלום. יעזור לא אבר־המין. —
 וכמה שלך התפקיד מה אתה, מי לו חשוב לא

 שאתה ככל לאכול. רוצה האבר מרוויח. אתה
 רג־ מתפתחים יותר, רבה עוצמה בעל איש

 באשה מסתפק לא כבר אתה אז שות־גדלות,
 כבר אתה אז מהצד. כמאהבת לא וגם החוקית

אפשרית. קומבינציה בכל הכל. לנסות רוצה
 הקשרים על דוגמה לתת למשל, יכול, אני

 אנשי־טלוויז־ לבין מפורסמים אמרגנים שבין
 יותר הרבה לא. ומה ישודר מה הקובעים יה,
 שקלים, 2000ב־ קטנה אורגיה לארגן זול

 פיר־ על שקלים אלפי עשרות לשלם מאשר
 אפילו בנות, כמה מזמין אמרגן, פונה סומת.

 מיד הן דירה. שם מחזיק ידוע אמרגן לאילת.
מיוחדת. במונית נשלחות

 פעם חוזרים תמיד ד־א״־פ■ של הלקוחות
 יודעים הם בעייה, איזו נוצרת אם נוספת.

בת מיידית שיטפל ומי לפנות, מי אל שיש
 אחת תלונה במקום. לפטר בעיות לי אין לונה.

 עם לברר מנסה לא אפילו אני לי. מספיקה
 מתלונן, שמישהו ברגע קרה. מה הבחורה
 כ־ימ של מלאי לי יש לכן מפוטרת. הבחורה

מלקוחות. תבי־תודה
 — ביותר גדולה מדינה של שר־חוץ סגן

 על־ידי הופנה — ביותר גדולה מדגיש, אני
 בחורה, עם נפגש הוא ארצו. של השגרירות

 מיכתב־תודה ממנו קיבלנו תקופה ולאחר
שבמדינת־ישראל חלמתי לא ״מעולם כזה:

בש ברטה." את שהיכרתי עד הרי־געש, יש
 אני הבלאגן. כל שווה כאלה מיכתבים ביל

 במין דבר כל לנסות צריך שבנאדם חושב
 לאכול צריך פסול. שהוא דבר אין חייו. במשך

אפשר.״ שרק כמה
 ועולים צצים כן הפגישה, שמתארכת (ככל

 בקלות. שמות מספק אינו שי נוספים. שמות
שו מאשרים וקריצות חיוכים קלות, רמיזות

 נראית במישרדו פגישה שלי. ניחושים רת
 בחור־המנעול הצצה כמו רגילים לאנשים

 נחמדות מאוד. יפות הבנות לא־נודעת. לארץ
 כל להן ואין כאילו נראה לזו. זו ומפרגנות

 זה בשלב בחרו שאותו המיקצוע עם בעייה
 שתיים גובלן. רוקמת הבנות אחת חייהן. של

 בחדר־ההמתנה משחקות אחרות
ויוצא נכנס מנהל־החשבונות במישחק־מחשב.

 לצלצל. מפסיקים אינם הטלפונים מהחדר.
 אנשים כמה שי עם התקשרו הפגישה במהלך

 להם יש האם לברר כדי לדבריו, ״מפורסמים",
 שיחה כולם. את להרגיע דאג שי לדאוג. סיבה

 של יחסי־הציבור ממחלקת הגיעה נוספת
 בארץ. הגדולים מרשתות־המלונות אחת

בחורה. להזמין כדי היתה הפנייה
 הם אלי. ישירות פונים מפורסמים אנשים

 שמתקשר אחר אחד כל להזדהות. צריכים לא
להזדהות. חייב

שי. של דבריו כאן עד
שעו השמות בעלי מבין מי יודע אינו איש

 שי, רק הנערות. עם פגישות קיים אכן לים
 שגם נראה כרגע עצמם. והאנשים הבנות

 צריכים אנשים מאוד הרבה יודעת. המישטרה
לדאוג.


