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 הבלעדיים המורשים כסוכנים אנו,

ק חברת של  עם בישראל ד״ ו י נ ״
 שרות ומעבדות חילוף חלקי מלאי

ת, מודרניות מו  את מזהירים מתאי
תינו חו  ידאגו כי לקו

קסר את לקנות  רק המי
 בתעודת מלווה כשהוא

 חברתנו של אחריות
 ציון עם ירוק (בצבע

התעודה) על שמנו
 מספר את ויזהו

 המודפס המיקסר
 תעודת על המודפס זה עם המכשיר בתחתית

מת האחריותובכךתמנע עוג ם ה  מיותרת. נפש מ
קסר לכל  אחריות כל תינתן לא אחר מי

מטעמנו.
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□ ו ד הנערי□ס
)49 מעמוד (המשך

 בצינעה, נעשים כאלה דברים אך להם,
 בכל אמנם, זאת. יראה מישהו אם וספק
 על מופקד סוהר אותו אך סוהר, יש אגף

 בממוצע, אסירים 50—70 של שמירתם
 הנעשים דברים לראות יוכל שלא וברור
בסתר.

 לתופעות המתנגדים אסירים גם ישנם
 שמא מפחד מתערבים, לא הם אך אלה,

 שטרפם מי עם לעימות להגיע יצטרכו
נגזל.

 — נאנס או — שהתפתה אסיר אותו
לאו מפה מתפרסם שמו מישכב־זכר, לקיים

 והמיסכן אחרים, גם אותו בועלים ואז זן,
 ״זונה — הביריונים בידי לכלי־שרת נהפך
 מיד עובר הוא ומנודה. מושפל זכר״, ממין
 ומגן לו דואג איתו ש״חי״ מי כל ליד,

 הוא — נגמרת שהשותפות ברגע אך עליו,
האחרים. כמו בו מתעלל

 16 בן הייתי תיארתי, שאותה בתקופה
 ניסו מסוממים ובחורים יותר, קצת או

 מעשה- מי לבצע ולנסות אלי להיטפל
כי (זהו למניאק להפוך רציתי לא סדום.
 פניתי לכן זבד), ממין הזונות של נויים

 לאגף אותי שיעבירו וביקשתי להנהלה
 במובן לי להציק שמנסים סיפרתי אחר.

 הייתי למזלי בשמות. נקבתי לא אך המיני,
 ש־ קצינת־המיבחן, עם גם מתמיד בקשר
 עזרה והיא פעם, מדי אותי מבקרת היתה

ההנהלה. אצל לי
״הליקופטר״
מיני

 בחדר הייתי שבו לאגף ועברתי ך*
 לעבודה, בבוקר יוצא הייתי בודד. 1 י

 החדש. באגף לחדר חוזר ואחרי־הצהריים
 שהיה כך פתוחה, תמיד היתד. חדרי דלת

 ניצלתי זמן ובאותו סביר, חופש־תנועה לי
להת והתחלתי הפנוי והזמן השקט את

התכת באמצעות לבחינות־הבגרות, כונן
בות.

מזעזע. מיקרה פעם ראיתי אגף באותו
ולי במסגריה איתי שעבד צעיר, בחור

 י השבב העיבוד תורת את אותו מדתי
 באחד אגף. באותו הוא אף שכן והחרטות,

 לשוחח כדי אליו לגשת כשרציתי הימים
 וחשכו המיקלחות דלת ליד עברתי איתו,
 בשפת שקרוי מה עשה בחור אותו עיני.

״הליקופטר״. — האסירים
 בעל מעליו ביטנו, על עירום שכב הוא
 שכב ראשו ליד בפי־הטבעת, אסיר אותו
 לפיו מינו אבר את שהבנים אחר אסיר

שכ האומלל של צדדיו ומשני הנבעל, של
 אונן והוא גבם, על אסירים שני עוד בו

 באגף, שהיה הסוהר, ידיו. שתי עם להם
 בשקט נעשה שהכל כך במישרדו, ישב

יחסי. ובביטחון
ה אל ניגשתי עוד, להבליג יכולתי לא

 מבטי- את ״החגיגה״. את והפסקתי חבורה
 אך לעולם, אשכח לא אלי שנשלחו הזעם
 נגע הנער אותו של בעיניו התחינה מבט

 מהזוועה השתחרר שהוא אחרי לליבי.
וסי להררי, אותו לקחתי נתון, היה שבה
 אותם בחדר. איתי ישוכן שהוא כך דרתי

 מיספר פרצו טרפם את שגזלתי בחורים
תכו את וגנבו שלי הארון את פעמים

 ולכן דבר להוכיח יכולתי לא אני אך לתו,
 התערבותי עבור תשלום זה היה הבלגתי.
 אך ישירות, לי נוגעים שאינם בעסקים
 בחדרי, לבטח כעת שכן שניצל, הבחור
כדאי. היה הכל כך ולשם

 יימחה לא בחדרי שלנו הראשון הלילה
 לישון, והלכנו האור את כשכיבו מזיכרוני.

 כשהוא למיטתו נכנם שהבחור לב שמתי
 ושאלתי כך, על לו הערתי לגמרי. לבוש
 שמקורו הרגל, מתוך שזה ענה הוא מדוע.
עכו את בלילה מישהו יחמוד שמה בפחד

ולי להתפשט אותו הכרחתי עליו. ויקום זו
כבן־אדם. שון

 קורות לישון. יכולתי לא לילה אותו
מעי שינה הדירו המזעזע האירוע אותו

 פקוחות, בעיניים במיטה, שכבתי ואני ני,
 במעשה בסיפוק והירהרתי סיגריה, עישנתי

בחור. אותו למען שעשיתי הטוב
ה התעורר ומהרהר, כך שוכב בעודי

 מתרחש, בעצם מה שהבנתי ולפני בחור,
 הכוונה למיטתי. וניכנס תחתוניו את פשט
תו את להביע רצה הוא ברורה. היתה
שידע. היחידה הדרך היתה וזו דתו,

 שהתפתיתי וכימעט המום, נותרתי לרגע
 עורר שנייה, במחשבה אך אותו. לבעול

פר על לבחור סטרתי גועל. הדבר בי
תח את ללבוש לו הוריתי ואגב־כך צופו,

 לחדרי אותו שלקחתי לו הסברתי תוניו.
 לא ושאני אחרים, מפני עליו לשמור כדי

מישכבי־זכר. סובל
ומש בשיכלו, מאד מפותח שהיה הנער,

 את והעריך הבין מהממוצע, למעלה כיל
התנהגותי.

 טוב חבר בו מצאתי ואילך היום מאותו
משו שפה הרבה מצאנו נאמן. ובן־ברית

הדדיים. והבנה פתיחות תפת,
ה את ההנהלה הפכה ימים באותם

 מיקלט״ ל״עיר שכנתי, שבו אגף,
 אחרים. באגפים שסבלו מי לכל רישמית,

 ביריוני עבור שכיבסו אנשים אותם כל
וסיפ חדריהם את ניקו האחרים, האגפים

 שאף זה, לאגף הועלו — תאוותיהם את קו
בבית־הסוהר. מיוחד לשם זכה

להז ״בית־יולדות״, לו קראו האסירים
 את בו הנותן האנושי החומר מהו כירך
שימ החדש הסידור על השמועה הטון.

 לטפל מנסים סוף־סוף חשבתי: אותי. חה
הס חשתי שני מצד זו. כאובה בבעייה
 באתי בעבודה, היום, בשעות שכן תייגות,

 לועגים היו והם האסירים, שאר עם במגע
היולדות״. ב״אגף ששכנתי שום על לי

 בין עושה אני מה אותי שואלים היו
 ונהגו רבים), בלשון (מניאק המנייאק כל

הבנ שלפי המיניות האורגיות על להתבדח
 כביכול. שם, להתקיים צריכות היו תם

 מאגפים עמיתי את לשכנע רב זמן לי לקח
 נמצא ואני לכך, קשר כל לי שאיו אחרים

בלימודי. לי עוזר וזה שם, שקם כי שם
 שגם כשגיליתי גדולה היתד, הפתעתי

 אחרים באגפים סבלו אשר בחורים, אותם
הי מתוכם הקימו המיקלט, לאגף והובאו

או ונשלטים. שולטים של חדשה רארכיה
 מעשי־סדום בגופם בוצעו לכן שקודם תם

 והת־ העבר את שכחו באו, שממנו באגף
ש הנוהג רווח כאן גם בחלשים. עמת
עבו מכבס והחלש שולט, — יותר החזק

הצורך. בעת נקבה לו ומשמש רו
 רבים הירהורים לי היו ימים באותם

 לבית־ כשהגעתי הייתי נער הנושא. על
 בחורה טעם ידעתי לא ומעולם הסוהר,

 מהו אחת פעם לחוש שהפיתוי כך מהו,
 גדול. היה — טובה דפיקה של טעמה
 הפחד, היה זאת ממני שמנע היחידי הדבר
תח לי לשמש מישכב־הזכר עשוי שמא
 אוכל לא מהכלא וכשאשתחרר טוב, ליף
 הומו־סכסואל ואשאר מכך, להיגמל עוד
חיי. ימי לכל

העונש
הוחמר

 לעבירה ששותפי לי נודע ינתיים ף*
 העליון, בבית־רימישפט ועירער פנה *■

 כנראה, הרגיז, זה בעונשו. להקל וביקש
 עירעור הגישו מצידם והם התביעה, את
 יחד הופעתי שכך, כיוון העונש. קולת על
העל לבית־המישפם לירושלים חברי עם
יון•

 ושוב ספסל־הנאשמים, על הייתי שוב
במעשינו. העיתונות התעניינה

 היה שהעונש טען חברי של פרקליטו
 ואילו שלנו, לגיל בהתייחס מדי חמור

 קביעת עם מסכים שהוא הודיע סניגורי
 לשנות לא ומבקש המחוזי, בית־המישפט

 שכן להחמיר, דרש התובע העונש. את
קל. העונש היה לדעתו

 ומייד המישפטי, בדיון הפסקה היתד,
 — המתוקן גזר־הדין נקרא מכן לאחר

שנות־מאסר. שלוש נוספו מאיתנו אחד לכל
מא שנות לשמונה שפוטים היינו כעת

משוח היתה קצינת־המיבחן אחד. כל סר
 וגם אצלי, הסדירים הביקורים מחובת ררת

 המחוזי, בית־המישפס שופטי של המלצתם
הת — עבורי חנינה בהגשת עיון בדבר
בטלה.
 קצי- של גדולתה את שוב גיליתי כאן

 אותי, לבקר המשיכה היא נת־המיבחן.
 אותי ועודדה אי-פעם, מאשר יותר לי עזרה

ש ספק אין זה, אלמלא מעמד. להחזיק
המו העבריינים עם מתחבר נשבר, הייתי
 על לשמור מאמצים לעשות ומפסיק עדים

שונה. צורת־חיים
יכול ככל לי סייעה הכלא הנהלת גם
וגי אבי אחי, בני־מישפחתי. גם וכן תה,
הח אלה כל אותי. נטשו ולא עודדו סתי
ובכוחותי בעצמי: התיקווה את לי זירו

זו. תקופודמשבר על להתגבר
 חדש. אגף באותו עלי עברה נוספת שנה

 זה, אגף של אופיו את שינו שוב בינתיים
 ל־ העומדים עצורים לאגף אותו והפכו

רועש מקום האגף הפך שוב מישפט.
ובעייתי.

 חדש, מנהל לתל־מונד הגיע בינתיים
הכר. לבלי בית־הסוהר פני את שינה והוא

 שיפורים :הכאה (כרשימה
 .מהכלא, דור השיח ככלא,
ההש ונסיונות לצכא, הגיוס

הנורמלית). כהכרה תלבות


