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 באחד עיני את שצדה כותרת זו

 סופר בכתבה שעבר. בשבוע היומונים
 מין" ״שירותי קיבלו שוטרים אותם כי

 בבית״ עצורות• שהיו מקוקסינלים
 ״יחס תמורת אבו־כביר, המעצר

 שמיכות באספקת שהתבטא מועדף״.
עצורות. לאותן וסיגריות
 בכתב־ נם נאמרו אלה דברים

 המחוזי בבית־המישפט שהוגש האישום
 ),29(מורלי ציון השוטרים: ששת נגד

 שבתאי ),28(לריה חיים ),23(לוי -פאל
 וסיימון )28( עזאם אדיב ),32( אלישע
).271 מלבה
 אחת, במישמרת שירתו השישה כל
 שהואשם רוימי. רפי של פיקודי תחת

 בקבלת בנפרד. באחרונה, הוא אף
 עצורות שהיו מפרוצות מיני שוחד

באבו־כביר.
 השוטרים כי נאמר בכתב־האישום

 לשכב הקוקסינלים חמש את אילצו
 על חזרו הם הטבע. כדרר שלא עימם

 בהרכבים פעמים, כמה אלה מעשים
 שבה שעברה, השנה במשך שונים,
 בבית־ ושהו הקוקסינלים נעצרו

המעצר.
הקוקסי נעתרו התביעה לטענת

 ואיומים השפלות אחרי לנאשמים נלים
וסיגריות. שמיכות אספקת ותמורת

 כי נזכרתי, האלה הדברים למיקרא '
 מבית־ ששוחררתי לפני אחדים ימים

 קוקסינלים, שלוש הובאו המעצר
 בוקר, לפנות 5ב־ בשבת, שנעצרו

 באחד שפרצה תיגרה בעיקבות
הדיסקוטקים.

 צרחות ^
חגעול מהתא ״

 אבו־כביר של חדד־דאוכל ^
תי אי  מטופחות, יפהפיות שלוש ^ר

 היו הן צו־האופנה. לפי לבושות שהיו
 הסוהרות עם ושוחחו ושתויות, עליזות

העצורות. יעם
 חיות הן כי לי סיפרה מהן אחת

 נשואה סיפרה, כר עצמה, היא באירופה.
 כמתורגמנית, ועובדת גרמני לרופא

שפות. בשמונה שולטת היא שכן
 הועברו ארוחת־הבוקר אחרי
 ישבתי שבו לתא הסמוך לתא השלוש

אני.
 השמיכות על רבות טענות להם היו

 במקום. ששרר הקור ועל המלוכלכות
 גרוע יותר נראה המקום כי אמרו הן

 היו שבהם הגברים, באגף מהתאים
 לסוהרת, סיפרו עכשיו, בעבר. עצורות

 במלון מתגוררות הן בתיירות,
קרלטון.

העצורות הורדו הצהריים בשעות

 נשארו הקוקסינלים לחדר־האוכל.
 רוצות הן כי צרחו הן בחדר. נעולות

 כי להן ענתה הסוהרת אך לאכול, לרדת
 להשאירן מפורשת הוראה קיבלה
בתא. נעולות
 ליוו שלנו ארוחת־הצהריים את
 הנעול. התא מן הקוקסינלים צרחות

כשעתיים. נמשכו הצרחות
 באשר היתה העיקרית טענתן

 עברנו נשים, ״אנחנו צעקו: הן למינן.
 אתם מי לראות? רוצים אתם ניתוח־מין,

 אנחנו אם שתקבעו בבית־הסוהר, כאן
 לנו נתן בעצמו בורג גברים? או נשים

נשים:" שאנחנו אישור
 את משליכות והחלו נרגעו משלא

 נקרא התא, לתוך להן שהוכנס האוכל
קצין־תורן. לשם

 מן אחת הוזעק. החובש גם
 כי לחובש צעקה נטלי, הקוקסינלים,

 ואליום כדורי לקחת רגילה היא
 מהטיפול עצבנית שהיא מפני להרגעה,

 שתים מקבלת. שהיא ההורמונלי
 כי מהקצין דרשו ופיפי, טלי מחברותיה

שלו. הפרטים את להם ייתן
 וסירב בגסות איתן דיבר הקצין

 שיסעו איימו אז הפרטים. את לתת
 שכבר כפי בירושלים, הארצי למטה

 מתנהגים כיצד שם ויספרו בעבר, קרה
אליהן.

 כמו רוצה... בטח ״אתה צווחה: אחת
מניאק!״ יא שלך, החברים

 את וחיכה מגב לקח הקצין
בגבה. לסורגים מבעד הקוקסינל

 נעמי, עיתונאית, כאן ״יש צעקו: הן
 כאן שהולך מה בעיתון שתספר

 אותנו... מכריחים שאתם בבית־המעצר,
לך מאחלת אני חרא! יא איתכם,

ם והשפה שהחוק אף על * חסי  מתיי
 לכבד הראוי ■וכר,מן בלשון אליהן

הן רצונן את  הקוקסי- של ומאמצי
חס נשים להיות נלים  אליהן ולהתיי

נקבה. בלשון
תל־ברוך בחוף! לקוח עם וטלי איזבל

שלנו!־ ההורים כמו יסבלו שלהם ,.שההורים

* *
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שיכלות הדעת על להעלות קשה
אוסוים : שוטרים ר ׳ותו חמורה

לאנוס י כז מונות־גורל קוקסינלים
התעללות. תוך המעצר בשעת אותן

52


