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 פרטית בדירה חדר או בבית־מלון, חדר — על־ידה ראש
המחיר. מן חלק הגובה לאשר. השייכת
 רועה־זונות, עם בשיתוף פועלות הבחורות כל כמעט

 מפני עליה שומר מאחוריה, פסיעות עשרים במרחק הצועד
 להעלים תנסה פן עסקיה, מהלך על עין שם גם אך תקלות,

ההכנסה. של חלק ממנו
 לרועה. כלל נזקקות שאינן פרוצות של קטן מספר ישנו

ש למדי, יפה קטנה, שחרחורת צעירה זה לפוג אופיינית
 צרפתיה, שהיא הטוענת ג׳נט, ג׳נט. בשם כאן לה נקרא
 בעצמה הלשינה אחת שמועה (לפי למשגיח זקוקה אינה

 הדרך). מן זו בצורה אותו סילקה שלה, הזונות רועה על
 לרשותה העומד קטן לחדר לקוחותיה את לוקחת היא

 היא הדרך את תל־אביב. של הנידחות הפינות באחת בצריף
 ממשיכה המקום, לקירבת עד במונית לקוחה עם עוברת
 כל כדרך לגבר מסביב זרועה את כורכת כשהיא ברגל,
מאוהבת. נערה

 לבדוק זה, במקום לג׳נט לחכות טרחנו הערבים באחד
 גבר. פעמיים ג׳נט הביאה שעתיים משך עסקיה. מצב את
 אינטליגנטית, בורגנית הופעה בעל ,30 כבן גבר האחד, מן

 דקות. כעשר שנמשך שרות תמורת לירות, עשרים גבתה
 מן הדירה. לבעלת לירות שלוש שילמה זה סכום מתוך
לירות. 15 גבתה השני הגבר

 ג׳נט פגשה השני הגבר מן שנפרדה אחרי מעטות דקות
 זה. אחר בזה לחסדיה להזדקק שביקשו גברים, שלושה

 על לעמוד ההם ומשניסו ל״י, 13 אחד מכל דרשה ג׳נס
בבוז. אותם סילקה המקח,

לחינם. שלה הלירות שלוש את גובה אינה הדירה בעלת
 החוקי הסיכון את עצמה על מקבלת שהיא בלבד זה לא

לכנו גם משועבדת שהיא אלא בית־בושת, בהחזקת הכרוך
 תמורת חלקם את הדורשים התחתון, העולם אנשי של פיות

ש הטוענת ,63 בת אחת, גברת באזננו התלוננה ״הגנה״.
 בית־חרושת בעל שבנה, מפני רק זה במקצוע עוסקת היא

הו זר״ למקום באתי ״כשרק : לפרנסה מסרב ברמת־גן,
 שלהם המנהיג החלון. דרך אבן וזרקו גאנגסטרים כמה פיעו
 היתד, לא בצהריים. ראשון יום בכל לירות 20 ודרש נכנם

 כשחזרתי שעות. כמה אחרתי פעם לשלם. אלא ברירה לי
 חמש של תוספת דרש הפעם האיש. לי חיכה כבר הביתה
ההמתנה. תמורת לירות,

 גם שדרשה שניה, כנופיה הופיעה חדשים כמה כעבור
 הופיעה מעטות שעות כעבור סירבתי. קבוע. תשלום היא

עלי.״ הלשינה ההיא הכנופיה — אותי ואסרה המשטרה

ה רגיעי: סדור אדר המורגנית ה
דמו שהם הקודמים, הגדולים המדורים שלושה לעומת

ה המדור פונה הרחבות, לשכבות־העם והפונים קרטיים
 יכול שאינו הנשוי, העמדה, בעל המסודר, לאדם רביעי

 שקטה, אוירה מעריך כזה איש סתם. בהרפתקות להסתכן
 בתי- תריטרי מכמה באחד אותה מוצא הוא דיסקרטית.

הגדולות. הערים של הבורגניים ברובעים פרטיים, בושת
 רוטשילד, שדרות בקרבת למשל, קיים, כזה אופייני מקום

 שטיחים בעלת יפה, מרוהטת פרטית דירה זוהי תל־אביב.
הקירות. על ותמונות־שמן הרצפה על

הדירה, לבעלת אישית המוכר מכובד אדם תמיד הלקוח,
 במדרגות, עולה מוכר, לקוח של המלצות עמו המביא או

 בורגנית אשד, הדירה, בעלת על־ידי נפתחת הדלת מצלצל.
 מתבקש זו, בסביבה אחרת בעלת־דירה מכל שונה שאינה

 יכול מנומסת, בבחורה פוגש הוא בפנים להיכנס. באדיבות
 התנאים כל מסודרת. מיטה על יפה, בחדר עמה להתיחד

 אחריות מוחלטת, דיסקרטיות עם יחד מובטחים, הסניטריים
בטחון וגם ובריאותה, הגברת לטיב בעלת־דירה של אישית

 כניסה גם וישנה המשמר, על למטה עומד הבעל — מקסימלי
יבוא. שלא מקרה לכל שניה,

ומעלה. ל״י עשרה מחמש התענוג: מחיר

רהבא חמישי: סדור
ה החברה בדרכי ללכת יכול בכיסו, מצוי שהכסף מי

 הפשוטה הדרך אירופה. ברחבי בלעז), לייף״ (״היי גבוהה
ביותר. הקרוב למועדון־הלילה להיכנס : ביותר
 לבדו רב זמן יבלה לא אמצעים, כבעל ידוע הוא אם

 אליו תצטרף מהר חיש הבאר. דלפק ליד או השולחן, ליד
 יזמין המנומס הלקוח יותר. או פחות מקסימה ״מארחת״

 המכילה כוסית המלצר מידי תקבל הגברת ויסקי. כוס לה
רבה. בהנאה אותם תשתה מים,

 האורח קם מאוחר, יותר לירות וחמישים כוסות עשר
 בעל ומענות. טענות כל ללא אליו תצטרף האשד, ללכת.

הרווי היא מאליו. מובן כדבר ממנה, זאת מצפה המועדון
ש משקה של כוסית כל ממחיר אחוז שלושים מספיק: חה

 תבלה בבית־מלון, לחדרה האורח את תקח היא עבורה. הוזמן
 מן תוציא היא פיקחית, היא אם הלילה. שארית את עמו

 לבית־ תשלום למשל — נוספים סכומים השיכור האורח
שלה). ממילא הוא שהחדר מאחר אליה, (החוזר המלון

למדי. יקר תענוג כאמור, זהו, אולם

ת הזםגה ששי: מדור תי פ טל
 לחברה בהחלט המוגבלת השישית, הדרך יקרה פחות לא

 גברת הזמנת מאד: פשוטה דרך גם היא ביותר. הטובה
 ״קול־ ג בלעז המקצועי, במונח הטלפון. באמצעות מתאימה

.נערת־צילצול״. או גרל״,
ה המיספר בעל בעצמו להיות המכובד הלהוח יכול
 אדיבה, למתווכת לד,יזדקק גם הוא יכול הדרוש. טלפוני
ה מראשי אחד של אשתו פעם שהיתר, ידועה גברת למשל
 בבתי• בעיקר הגבוהה, בחברה מסתובבת זו גברת מדינה.
מצי מקומיים, עשירים וגם זרים תיירים עם נפגשת מלון,

ה הלקוח אם ביותר, הגרוע במקרה שתתה. את להם עה
 לד,ז' גם הוא יכול בדירתו, נמצאת ואשתו נשוי הוא נלהב
הגברת. של לדירתה דקק

ידידותי ביקור שביעי: סדור
או לכלול שקשה מרומם, כה הנהו כבר השביעי המדור

 שום : בהחלט חוקי הוא כי פריצות. על במחקר בכלל תו
 כך כל לא או צעירה, גברת על אוסר אינו במדינה חוק

 להזמין משלה, ופרטית נאה דירה בעלת שהיא צעירה,
 בטובו נאות הגבר אם באהבים. עמו להתעלס גבר, אליה

 מתנה במקום כסף, שטרות כמה זה ביקור אדרי להשאיר
ב הפרטי ענינו בהחלט זה הרי שוקולדה, או פרחים של

יותר.
 שלא לשעבר, יצאניות המכריע ברובן הן אלה גבירות

 הסכומים את שמו אלא רועי־זונות, על כספן כל את ביזבזו
 משך ל״י 50 של ממוצעת יומית הכנסה כשמצטברת בבנק.

 דידה לעצמה לרכוש הנדונה הגברת יכולה חדשים, כמה
 תריסר לה יש אם כראוי מרוהטת הגונה, בסביבה יפה

ה את להעריך היודעים וותיקים, ידידים תריסרים שני או
קלה. מלאכתה הרי בתנאים, הבדל

 לרמה הימים ברבות לעלות חולמת פרוצה כל כמעט
מע מדי. רבים הזונות) (ורועי הפיתויים אולם זו. נשגבת

השיא. אל מגיעות מאד טות
א הדו־ח ג ה ה ד ד סי :11 כ
ת הן מדוע צו י פרו

פסיכולו של דעתם את מנתח המיוחד הכתב
 על הסתמכות תוך וחומרים, שופטים גים,

עצמן. הפרוצות של האופייניות סיפור־חייהן

תמרורים
 הקומוניסטים תיאורטיקן .34 פרמינגר, לאליעזר נולד.
 תינו הטרומדינתית, השחרור במלחמת (שתמכו העבריים

 ממנה הראשונה, בכנסת מק״י לח״כ שהפך לח״י), עם אהבים
 המקצועי, לאיגוד המחלקה את מרכז הוא בה למפ״ם, עבר

אבנר). עם (חורז ענר בן, השני, ילדם : מרים ולאשתו
 המזרחי הפועל איש ,46 בורג, יוסף שלמה לד״ר נולד.

ול הדואר, לשר תלמוד) (היסטוריה, גמנסיה ממורה שעלה
בן. השני, ילדם :מחברון הרב בת רבקה, אשתו

ישראל) נלחם (כן סופר־עתונאי ,28 תלמי, מנחם נישאו.
 שפיל־ ודליה תלמי אילת) עד (מדן אפרים סופר־עתונאי בן

 ה־ קצין לשעבר ריתמית. להתעמלות ומורה גננת ,24 ברג,
 (מדעי האוניברסיטה סטונדט וכיום הבטחון משרד של עתונות

אנתו עריכת ילדים, ספרי בכתיבת תלמי התמחה היהדות)
ה וספר הנגב ספר :אביו עם בשיתוף מהן שתיים לוגיות,

החודש. שיצא גליל
חוג. ה שפירא, שלום המשורר של 50ה־ הולדתו יום נ

 את שכתב שפירא, שלום. ש. שלו, בשם־העט יותר ידוע
 עלייתו עם לעברית לעבור נדר בגרמנית, הראשונים שיריו
 פנים כבה, לא (הנר שירה כרכי בששה הנדר את קיים ארצה,

 פרסים בשלושה הראשון יובלו עד לזכות הספיק פנים), אל
 קיבל ובמר, טשרניחובסקי ביאליק, פרם : נכבדים ספרותיים

חיפה. עירית מאת מיוחד כבוד פרס הולדתו ליום
חוג.  שרת, משה הממשלה ראש של 60ה־ הולדתו יום נ

 החוץ וזעדת מטעם במסיבה חודשים, שלושה של באיחור
 מהמאה כסף קערת לשרת הוגשה בה הכנסת, של והבטחון

.17ה־
חוג. מר ד״ר הרב המזרחי, ח״כ של 70ה־ הולדתו יום נ

 ציר שתדלן, בנקאי, נורוק, חודשיים. של באיחור נורוק, דכי
מסי את דחה אחד, ליום לטביה ממשלת וראש הלטבי הסייס

 אליה רוזנברג, פרשת חקירת שנסתיימה עד הולדתו יום בת
משוזייץ. התרומה כמעביר בעקיפין קשור היה

 אל־הודה, אבו חליל מוחמד של 136ה־ הולדתו יום נחוג.
 לאל- בעולם. הזקן לאדם הנחשב העתיקה, ירושלים תושב
 משנת לידה תעודת ביתו, בגינת היום עד העובד התה,
צאצאים. 200ו־ 1819

ר. ט פ  את שהחל הבקר. עורך ,66 הפטמן, חיים יוסף נ
 מהתקפת־ ,12 בגיל חלקי, ככתב שלו, העתונאית הקריירה

ב חלוציות הכשרה חתת 60 שייסד הפטמן, בתל־אביב. לב,
 ומסוללי ההסתדרות חבר העשרים שנות בראשית היה פולין,
 יוסיפון), שם־העט (תחת וסיפורים שירים כתב נצרת, כביש

 התפרסם טובה,* ברוח ערך אותו העיתונאים, עיתון את יזם
 קלה שעה חיבר בהם האחרון את ונוטריקוניו. בגימטריותיו

 — הבל : הסביר ! הבל השיב לשלומו, כשנשאל מותו, לפני
לעולמו. בדרך הפטמן

 הענף ראש לשעבר ,72 דה־רוטשילד, לואי ברון נפטר,
 בנק כשפשט בג׳מייקה. לב, מהתקפת המשפחה, של האוסטרי

 ,1931 בשנת הרגל את התינאי, אנשטאלט הקרדיט המשפחה,
 החובות. לכיסוי הפרטי מהונו לירות מיליון 20 רוטשילד מסר

 רק שוחרר לשנה, נכלא הנאצים על־ידי אוסטריה סיפוח עם
לירות. מיליון 42 בגובה נפש כופר ששילם אחר

 תל־ עירית ראש של אמו ,80 לבנשטיין, רחל נפטרה.
השרון. בחבצלת לבנון, חיים אביב,

 לתנובה, שהוקדש זה, בעל־פה, עיתון מגליונות באחד *
 : התשובה ״7 לתנובה הורגת־סיסרא יעל בין ״מה : שאל

 חלב שואלים מתנובה ; חלב לו נתנה ויעל מים שאל סיסרא
מים. נותנת והיא
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 חברת .14 אחרת; סלנג במלת חרבון, .13
בע .18 ;הששי לג׳ורג׳ מרגרט .16 ;שיכון

 פילגש .19 ; מעין־דור האשה היחד, זה לת
 .26 ; הדליים שני מתקן .24 ; האבות אחד
בד עקיבא, ושל יזרעאל בעמק יעקב, של

 בילויים מושבת של שמה קיצור .28 רום;
 אסור .32 ;ידוע תנ״כי בכור .30 ;אחת

 בירה .34 ;תלמיד־חכם של בגדו על שיימצא
 ;מפורסמת פריסאית כנסייה .36 ;אירופית

 לשון רכילות, .39 ;בלילה קסטלר, אצל .37
 הזקן; שערות את יוריד .45 אויב; .43 הרע;

 .50 מערבי; כזה, ישנו .48 דוגמה; .46
צרפתית. פרוטה

.898 לפררנדי,ונשבץ ספרים פרסי
 החינוכי, המוסד שמואל׳ גן דגני, יד,ויקים

 גבעתיים, ניכנשטיין, אברהם ; תומר קבוצת
שפי ישראל רב־טוראי ; 12 הקבע צבא שיכון

.2547 צבאי דואר צה״ל, רא


