
 במקום. מיוחדות מזכויות שנהנו
 את המרצים אסירים הם (אסירי־עבודה

 בבית־ שונים בשירותים עונשם
 זוכים הם זה תמורת המעצר.

מסויימות.) בפריוויליגיות
 מחב־ ביקשו הללו אסירי־העבודה

 כי וסמיה, בלה הפרוצות שתי רותיהן,
 בשעות לבית״המעצר הבירה את יביאו
 להביא הפרוצות יכלו לא כאשר הערב.
 על אותה מספקים האסירים היו בירה,

חשבונם.
 עלה הוא, ^

,עלי גס
 חנוך, כרמלה סניגורית, ך*

 הוא מהדברים ניכר חלק כי טוענת 1 1
 ללא מהמישטרה פוטר רוימי עלילה.

 את קיבל כבר לדעתה, ובכך, פיצויים,
 כל עשה לא כי טוענת, היא עונשו.
 הפרוצה וכי כשוטרות, מגונה מעשה

 הוכתה ידו, על הוכתה כי טענה אשר
 נרקומן שהוא סרסורה, בידי בעצם

רוימי. על זאת והעלילה
 כי טוענת, גם חנון־ עורכת־הדין

 לרוימי, מלכודת טמנה סמיה הפרוצה
 שבראשית כיוון בו, להתנקם ורצתה

 היא אותה. היכה באבדכביר שירותו
בבית־המעצר שיטפון אז עשתה

 היו וסמיה רפי אדון עליו. לי בא ושלא
 אותי הזמינו הם ערומים. במיטה
 לי: אמרה סמיה למיטה. איתם להיכנס

 ואני תתביישי!״ אל בלילה? תלכי .לאן
 שאשאר ביקשה סמיה התביישתי. לא
 יכולה לא (אני הרגליים לה כאבו כי

 הקהל,) כל לפני כאן כזאת מילה להגיד
 לה עשה הוא כמה יודעים אתם כי

 ירם על שכבתי שעה? חצי במשך
 סמיה כי עלי. לו בא לא שאולי וחשבתי

 רוצה לא הוא אולי וחשבתי ורזה קטנה
 ואז באמצע, שכבה סמיה וגדולה. שמנה

 גם בראש לי בא אז עלי. גם עלה הוא
שלי. האינטרס
 ואנחנו הלן רפי אדון בבוקר בשש
 שלא כמובן עשר. עד לישון נשארנו
 עבור שילמנו אפילו תשלום, קיבלנו

 ישלם לא רפי שאדון ידעתי החדרים.
 רפי לשלם. צריכה שאני חשבתי לי,

שלנו. ידיד הוא קליינט, לא הוא

 שילמה היא
שילם הוא

 במיסעדה ישבנו ימים כמה חרי
 פיתאום בנות, ארבע באלנבי,

 רפי. אדון עם וחזרה ויצאה קפצה סמיה
אני קמנו דקות, כמה איתנו ישב הוא

 סמיה עם באתי לסרט. יחד ללכת
 עם הגיע ורפי תל־אביב לקולנוע

 שאלתי אזרחיים. בבגדים היו הם עזאם.
 לקולנוע כי מפחדים, לא הם אם אותם

 אותנו, שמכירים שוטרים באים הזה
 קנה רפי מפחדים. שלא אמרו הם אבל

 מעניין סרט ראינו ושילם. כרטיסים
 ואני כזה זרוק ארס בסרט היה מאוד.

 לו דומה ״אתה רפי: לאדון אמרתי
 לא ממנו." ללמוד צריך אתה קצת,

 רק אלא ארס, הוא שרפי התכוונתי
לאסירים. כזה אכזרי שהוא

 וסמיה אני מהקולנוע, כשיצאנו
 שוטרים שני ופגשנו התקדמנו

 הם אותנו. שמכירים ממיחלק־המוסר,
 כדי שלנו, למלון אותנו ללוות הציעו
 אמרה סמיה בדרך. אותנו יעצרו שלא

 עם ללכת לא שלנו ההזדמנות שזוהי
 שהגענו שעה חצי אחרי למלון. רפי

 רפי ארון גרות, היינו שם בל, למלון
 . אמרה סמיה אבל מלמטה. לנו קרא

! טוב. מרגישה לא שהיא

 כל עם לא
אבו״כביר

 מישמרת שוב היתה יומיים חרי ^
התקשרה וסמיה רפי אדון של1\

ת נאשם באס־כביר, בבית־המעצר קצין רוימי, רפי מיני שוחד בקבל
ובהדחה בשוטרות מגונים 1 במעשי□ היחידה, מקרנות בגניבה מיצאניות,

כרואים בקוקסינרים מגתי□ במעשים יואשמו 1 נוספיב שוטרים לעדות־שקר.

 העידה אורגיות," אוהב וא ^
) /  הפרוצה ולן דויד השופט בפני \ /
 רוימי, רפי מפקח נגד העידה היא בלה.

 בתל־ המחוזי בבית־המישפט הנאשם
 החל עבירות, של במכלול אביב

 חריפים משקאות של שוחד מקבלת
 במעשים וכלה מפרוצות, מיני ושוחד
 נתונות שהיו כשוטרות מגונים

 מקרן בגניבה גם נאשם הוא לפיקודו.
בחקירה. עדים והדחת היחידה

 כתב־ נגדו הגיש שרטר עוזי התובע
 העבירות כל על רב־ממדים אישום
 תושב ,45 בן נאה גבר הוא רוימי הללו.

 לילדים. ואב נשוי הוא קיריית־מלאכי.
 שמונה לפני רפואי. אח הוא במיקצועו

 בתי־הסוהר לשירות התגייס שנים
 הקים כאשר כאח. בתפקידו ושימש

 לקח שלו, הצוות את המנוח ניצן רוני
 רוימי ימינו. ליד אותו והפן רוימי את
 החוקנים את בפועל שביצע האיש היה

ניצן. של בכלא לשימצה הנודעים
 כל פורק ניצן, רוני שנרצח אחרי

 מיוחד ומישמר איתו, שעבד הצוות
 כי חששו במישטרה רוימי. על הוצב
 הוא הבא. הקורבן להיות עומד הוא

 למישטרה בתי־הסוהר משירות הועבר
 ,1982 דצמבר בחודש לעבוד, והתחיל

 כראש באברכביר, כבית־המעצר
מישמרת.

 איו 4^
מכות <ש

 הקצונה דרגת את קיבל וימי ^
 אחד קורם אפילו שעבר בלי 1

 המעצר בבית בתפקידו במישטרה.
 שוטרים 20 על ממונה היה באבו־כביר
 תחת שהיו מהשוטרות כמה ושוטרות.

 מבחינה להן הציק כי התלוננו, פיקודו
 מעשים בהן לעשות וניסה מינית

מגונים.
 הפרוצה עם שכב כי נאשם הוא

 נאסר האמיתי השם בדוי, (שם סמיה
 ועם יפה צעירה ערביה פרוצה לפרסום)
 לפרסום) נאסר שמה גם בדוי בלה(שם

שמנה גבוהה, רוסי, ממוצא פרוצה

 שקיבל בכך נאשם הוא וכבדת־חזה.
 וחולצה. לבית״המעצר בירה ארגזי מהן

 מתנות להביא להן נתן זאת תמורת
 אסירי־עבודה שהיו לחבריהן ומיצרכים

שלו. בבית־המעצר
 בשם שוטר כפה כי גם נאשם הוא

 ולחתום, לבנק איתו ללכת אדיב, עזאם
 מקרן־ כספים להוציא שיוכל כרי

 פרוצה לעצמו. אותם ולגנוב היחידה
 לבוא שניסה בכן אותו האשימה נוספת

 וכי בבית״המעצר, מיני במגע אתה
 והיכה החוצה אותה גרר סירבה, כאשר
באלה. אותה

 הקלטה מכשיר שנשאה שוטרת
 אחרי בביתו, אותו הקליטה סמוי

 להדיח ביקש כאשר החקירה, שהחלה
במישטרה. חבריו מקרב עדים

 נהג באבו־כביר החדש בתפקידו
כמפקד ונודע קשה ביד בעצירים רוימי

 התנהג השוטרים לחבריו קשוח.
 הנהיג הוא חברמניות. והפגין בידידות

 ארוחת־ איתו יאכלו השוטרים כל כי
 היה כן, לשם שלו. במישמרת ערב
 המיצרכים, עבור שוטר, מכל כסף גובה
 המשקאות את קומזיצים. מארגן והיה

אסירי־עבודה לו מספקים היו והבירה

 פניה על לה סטר והוא והשתוללה,
 נאה צעירה היא סמיה בידיה. ,ומשך
 הודתה היא צחקניות. עיניים בעלת

 שהוא כיוון רוימי עם שכבה כי בעדותה
כלום." לו חסר ולא יפה ״בחור

 וסמיה בלה נפגשו הראשונה בפעם
 מאבו־כביר יצא כאשר רוימי, עם

 אדיב עזאם השוטר עם יחד במכונית
 המישטרה. מן בינתיים הוא גם שפוטר

 שעשה מגונים מעשים בגלל פוטר הוא
 כתב־ בבית־המעצר. בקוקסינלים

 מוגש׳נגדו להיות עומד כן על אישום
 ימים תון אחרים שוטרים חמישה ונגד

 ספורים.
בלה: העידה

 בן־יהודה ברחוב שלי לדירה נסענו
 עם להתמזמז התחיל רפי הקצין ושם

 לעשות יפה שלא להם אמרתי סמיה.
 אשה היא בעלת־הבית כי בדירה, זה את

 ללכת החלטנו בדירה. ונמצאת קשישה
 נורדאו, למלון יחד נסענו לבית־מלון.

 הוציא רפי אדון בנחלת־בנימין.
 בשמו. ונרשם שלו תעודת־שוטר

 לו אמר רפי אבל פחד. עזאם השוטר
 נכונים לא שמות מסר הוא יפחד. שלא

 הכסף את שילמתי ואני ולסמיה, לי
 בזמן במדים היו שניהם החדרים. בעד

במישמרת. העבודה
 3 חדרים, שני לנו נתן פקיד־הקבלה

 אדון של לחדר כולנו עלינו קודם .4ו־
 לחדר ״תלכו לנו אמר הוא אבל רפי,

 ,3 מס׳ לחדר עזאם עם נכנסתי שלכם."
 רוצה ולא מפחד שהוא אמר והוא

 אבל שיצא, לו אמרתי כלום. לעשות
 ילך, אם עליו יכעס שרפי חשש הוא
 שהוא החלטנו לכן כלום. לעשות בלי
 ויעשן בחדר אתי דקות עשר ישב

 בדלת דפק הוא נצא. ואחר־כן סיגריה,
 לאבו־כביר נוסע ״אני ואמר ,4 חדר של
 הרגיע רפי אבל אחד,״ אף שם אין כי

 לדאוג. מה שאין ואמר הדלת דרך אותו
 לנסוע, החליט עזאם כי ראה כאשר
 בשעה שיחזור רפי אדון ממנו ביקש

אותו. לקחת בבוקר שש
 של בדלת אני גם דפקתי אחר־כן

מתבייש שעזאם להם ואמרתי ,4 חדר

לן שלא ואמרתי רפי, וקצין סמיה  נ
 אותנו מכירים שם כי באלנבי, למלון

 לבת־ים. שנלך החלטנו יפה. לא וזה
 אמרנו בוספורוס. למלון נסענו

 בחדר, נגור ואני סמיה שרק לפקיד
 אני אצלנו. לביקור בא רק ורפי

למלון. שילמתי
 ואני קפה להביא הלכה סמיה

 עשה והוא במיטה ושכבתי התפשטתי
 ואני חזרה סמיה לעשות. שצריך מה

 דפקתי זמן כמה אחרי להתרחץ. הלכתי
 אני ״גם לי ואמרה יצאה וסמיה בדלת

 רוצה אני יותר, לי בא ולא עשיתי
 סמיה עם שכב שהוא פעם בכל שיצא.״

אורגיות. אוהב הוא איתי. גם שכב הוא
 טוב מרגישות לא שאנחנו לו אמרנו
 אמר הוא לעבודה. ללכת וצריכות

 לא בצהריים, היה זה' ונסע. ״תתקשרו"
שלו. עבודה ביום

 לאדון צילצלה סמיה יומיים אחרי _
וקבענו אותנו לפגוש ביקש הוא רפי.

 שיבוא אמר הוא לאבו־כביר. אליו
 אעשה אני ״מה לי: אמרה סמיה למלון.
 שאלתי למלון!" יבוא הוא עכשיו?

 היא אם אליו, מטלפנת היא למה אותה
 כזאת היא אבל אותו, רוצה לא

רוצה. היא מה יודעת לא מבולבלת,
 שוטר עם רפי בא שעתיים אחרי

 שהיא אמרה סמיה מכירה. לא שאני
 לה שיש אמרה היא טוב. לא מרגישה

 לקחת הציע רפי ואולקוס. כאב־ראש
 שיהיה אמרה היא אבל לרופא, אותה
 קפה שתו הם לה. יעבור וזה בסדר

והלכו.
 אליו התקשרה שוב ימים כמה אחרי

 שישי ביום לסרט ללכת וקבעה סמיה
 בפוסטה(מכונית בא רפי אדון בערב.

 עצירים) להעברת המשמשת המישטרה
 מכירה. לא שאני רזה מרוקאי שוטר עם
 הסרט אחרי אזרחיים. בבגדים היו הם

לבית־קפה אותנו שיקחו ביקשנו.
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