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 בשטח, הסתובב שעוד הירושלמי,

בעקבותיו. לנסוע ניסה

20.00 שעה
 לרגע. פוסק אינו המכוניות זרם
 שעובדות נשים חמש במקום יש עדיין

 שלוש. עוד מצטרפות אליהן בתורנות,
 בשבילים בעיקר מתרכזת הפעילות
ב נאמד המכוניות מיספר הצדדיים,

מחשיך. בחוץ עשרים,
 המרכיבה ושקטה, צעירה זונה חנה,

 .תכתבו אומרת: כחולות, עדשות־מגע
שנעוף לדרוש מעזים הדתיים איך

ה מכוניתו את להתניע ניסה רגשות,
כש הסטרטר. לו נגמר אבל תקועה.

לל מוכרח ״אני צעק: הוא אליו באתי
 ש״ח, 200 ממנו ביקשתי הביתה״, כת

 ש־ והתחנן רולר 300 הציע הוא אבל
אותו. אחלץ

אותי. לא'מעניינות כאן .הבחורות
 במיפעל שעובדת יפה, אשה לי יש

 לא אני אמיתית. חתיכה לביגדי־ים,
האלה.״ השטויות את צריך

 ויותר. יותר צפופה נעשית התנועה
אין באיטיות. נע מכוניות של ארוך תור

 מלבד ביותר. עסוק נראה הגזלן
 כעת מוכר הוא ודברי־מתיקה שתיה
קונדומים. הרבה

22.00 שעה
 המכוניות פנסי מוחלטת, עלטה

 אנשים מרובה, הפעילות סביב, מאירים
 במכירה עסוק הגזלן ובאים, יוצאים

 מכונית וללקוחותיהם. לקוקסינלים
 אחד ליד נעצרת צעירים בחורים מלאה

 המחיר. על מתמקחים הקוקסינלים,
 רכב על לעלות מסרבים שהם נראה
גברים. משני יותר בו שיש

ה־ בקומתו הבולט קוקסינל מימי,

21. שעה

ה נכנסת. הזונות אתת בתו. הנהג ח הבא רלקוה ממתינה הנו
 שלנו, טובים הכי הקליינטים הם מפה.

המשו והם ברולארים, רק משלמים
גדולים. הכי געים

 פעם כל אליי שבא אחד דתי .יש
 אשפיל שאני כדי דולר 100 לי ונותן
 הנעליים את לי מלקק הוא אותו.

 עוד לו אעשה שאני עליי וצועק
 צועק: והוא לו מרביצה אני דברים.

 חזק יותר מרביצה שאני כמה עוד! עוד,
 שאני לי אומר הוא עוד. צועק הוא

ש חושבת אני אותו. להעניש צריכה
ה מכל המדינה את משחררים אנחנו

משוגעים.״
 עצמו המזהה גבר מצטרף לשיחה

 הוא וחשמלאי־רכב. מכונאי כיוסי,
 בץ ערב כל לכאן בא ״אני מספר:

 את כאן מרוויח אני .9ל־ 8 השעות
 יש פעם כל החיים, של הלוקסוס

 ועבור בחולות, שנתקעת מכונית
ש״ח. 200 לוקח אני החילוץ

 עורן־־דיו פה נתקע בערב .אתמול
מהת־ ורועד זיעה נוטף כשהוא ידוע,

 ממתינים כולם המולה, אין צפירות,
 מוניות. כמה המכוניות בין בסבלנות.

 צעירות מהן יורדות עוצרות, כשהן
 לקודמות, בניגוד אחר. מעולם הנראות

 טעם, בטוב לבושות מטופחות, הן
 החיצוני מראן על רבות שעמלו ונראה
מהבית. שיצאו לפני

 שמונה מגיעות דקות 20 תוך
ש מעלה קצר בירור כאלה. בחורות

הקוקסינלים. הם אלה
מפ שבשטח היצאניות לאט־לאט

מרו למקומות ועוברות הכביש את נות
אכז הם חוקי־המישחק יותר. חקים
המגי הגברים שרוב יודעות הן ריים.
הקוק את מעדיפים אלה בשעות עים

 החידוש את אוהבים הגברים סינלים.
בבית. להם יש נשים שבעניין,

 משנת מפוארת אמריקאית מכונית
 צעיר זוג בתוכה נעצרת, 1986 .יצור
הקוק לאחד פונה הגבר שלושים. כמי

 וה־ כרקה, שנמשך משא־ומתן סינלים.
הים. לכיוון דוהרים שלוישה

הקוקסינ .בין מספר: וביופיו, גבוהה
 אחד, ארמני ערבים, חמישה כאן לים

 עדות־המיז־ והשאר אשכנזים, שלושה
מע כאן אין שושי זלמן בזכות רק רח.

צרים.״
 ההורים, אותם מקבלים איך לשאלה

 אחיות ארבע לי ״יש משיב: הוא־היא
 זה את קיבלו עכשיו היחיד. הבן והייתי

לאחיות. שהצטרפתי

 שאני יודעת לא המישפחה ״אבל
 מישל מזל, לי יש היום בכלל, עובדת.
 בחורה היא מישל באילת. נמצאת

 באר־שבע. ליד ממושב מארוקאית
 פראיירית נראית רוזנבלום פנינה
 לאף סיכוי אין עובדת, כשהיא לידה.
אחת.״
 נוספת: אינפורמציה מנדבת היא
 לניתוח דולר אלפיים משלמות ״אנחנו

 יש לניתוח־כוס. דולר 7000ו־ חזה
 ולומדת בגרות שגמרה אחת אצלנו

אחרת אחת באוניברסיטה, למכינה

גר בחברת־תעופה כדיילת עובדת
מנית.״

 זונות־נשים, שתי מצטרפות למימי
 התחתון. בפלג־גופן לחלוטין עירומות
 שבהן הגבוה מסוממות. נראות השתיים
 האינטי־ מהסיפורים לי ״נמאס אומרת

 על לכם יספר אני בואו ליגנטים.
 ויש־ שיחרבנו שרוצה משוגע קליינט

 מתפרצת השניה הפה!״ בתוך לו תינו
 על תספרי ״אל לה: ואומרת לדבריה
מזה!״ יגעלו אנשים הקאקה,

 פרוע בצחוק פורצות השתיים
המכוניות, ליד לעמדתן וחוזרות

23.00 שעה
 מיספר עובדות. כולן עמוס, הכביש
 המכוניות למאות. מגיע המכוניות

 בקצב אין־סופי, מתמשך בתור זורמות
 חונות מכוניות כמה ואיטי. מזדחל
והנה כבויים אודותיהן הכביש, בצירי

במתרחש. צופים שבתוכן גים
 את מסבירה חטובה, שחרחורת חני,

 הכי ״הימים העניין: של הכלכלי הצד
 כשאנשים החודש, התחלת זה חזקים

 חמישי־שישי־ וימי משכורות, מקבלים
 קולה ראשון.״ יום גרוע הכי שבת.

 אך קוקסינל. היא גם סודה: את מסגיר
 מהאחרות. יותר ומושכת נשית היא

 אליי?״ באים גברים הרבה כל־כך ״למה
 תתפלאו שאלה? מין ״איזו מגחכת. היא
 רק לא לשלם מוכנים הרבה כמה

לי!״ למצוץ בשביל גם זיון. בשביל
 בכסף- להתעסק לו שנמאס הגזלן,

 את כבר ״תעלו לזונות. צועק הקטן,
 את לפרוט לי נמאס ,50ל־ המחיר

השטרות!״
 ניידות- שתי עומדות הדרך בצד

 הזונות את מכירים השוטרים מישטרה.
 דינה, ״אהאלן יפה. אליהן ומתייחסים

 אחת את שוטר שואל שלומך?" מה
הזונות.
ואומ שוטר ליד עוברת אחרת זונה

לי.״ מוכר ״אתה רת:
 עצרתי ״פעם לה, עונה הוא ״בטח"

לזנות." שידול על אותך
 כמי מאושרת נזכרת, היא נכון,״ ״אה

 מתפתחת ומייד ותיק, ידיד שפגשה
מנומסת. שיחה

 מתעריף־ יותר גבוה תעריף־הלילה
 המחיר זה לזיון. 50 למציצה, 40 היום:
 במיוחד טוב שנראות בנות רובן. אצל

ולהיפך. יותר, לוקחות
 מפטפטות יחד, יושבות הזונות
 לקוחות. על מריבות אין וצוחקות.

מפר אחת ביותר, ידידותיים היחסים
קבו לשתי מחולקות הן לשניה. גנת
 וקוקסינלים אחר בצד נשים — צות
 הנשים עולבות פעם מדי אחר. בצד

בקוקסינלים.
 צועקת אתה,״ גבר אתה ״שתוק,

 לקוח שקיבל קוקסינל לעבר זונה
 אצלי,״ תראה עוד ״אתה שלה, קבוע

 אחר דקות כמה בכעס. לו אומרת היא
 העניין בלבביות. יחד מדברים הם כך

נשכח.
ה את להעליב רוצות כשהנשים

 בלשון אליהן מדברות הן קוקסינלים
זכר.

מעמ שני יש הקוקסינלים בין גם
 את שעברו הנבחר המיעוט בנות דות:

 נכרתו שבהם האפשריים, הניתוחים כל
 עוצבו ובמקומם הגבריים אברי־המין

 הנחות: הרוב בני לעומתן, חדשים;
 בעלי לכל־דבר, נשים נראים אומנם
 יש אך (מסיליקון), מפותחים שדיים

גבריים. אברי־מין להם
 שירלי, אומרת מרגיש,״ לא ״הלקוח

 העובדת ,27 בת עיניים תכולת יפהפיה
 50 לה שיעלה הניתוח, את לממן כדי
 או לו, מוצצת שאני ״או דולר. אלף

 לא הוא מאחורה. אותי דופק שהוא
מקדימה." שזה חושב הוא מרגיש,

 לפני פעם שכל אומר אחר קוקסינל
 הוא למכונית, הלקוח עם עולה שהוא
 זה ״לרוב מחופש: גבר שהוא לו אומר

 לזיון, לחוץ לכאן, שבא מי איכפת. לא
 עז עם אפילו מה. עם לו איכפת ולא
לו. איכפת ולא מסכים היה הוא'

 פאשלה. לי היתה אחת ״פעם
 ופיתאום ללקוח, זה את להגיד שכחתי

 נבהל, הוא איך יואוהו, בזין. לי נגע הוא
 אני הכסף, את קחי וגימגם: הסמיק הוא
סליחה.״ באמת סליחה, רוצה, לא

 על ביניהם מדברים הקוקסינלים
 שניתוחים ״שמעתי לשינוי־מין. ניתוח
 קופת־ דרך חינם, להיות הולכים בארץ

לא שלך ״מהפה אחד. אומר חולים,״
אחר. עונה לוהים,״
במ שיש שומע הקוקסינלים אחד

ת ״אולי מציע: ומייד עיתונאים, קום
לני תורמים שדרושים בעיתון פרסמו

 לני־ למה נו, באמת, שינוי־מין? תוח
לא?״ ולזה לתרום אפשר תוח״כבד

 אומר דתי מלקוח שחוזר קוקסינל
 ברצינות: ספק בצחוק ספק לחבריו,

 לעשות לו הבאתי לי, נעים לא ״איך
ש בלי מישכב־זכר עשה הוא חטא.
 יהיה שלו שהחטא נו, טוב, ידע. בכלל

אשם.״ אני חשבוני, על

 עדיין בכביש בעיצומה. התנועה
 נהנים והקוקסינלים והזונות פקק,

 שרות רוקדות, הן שמסביב. מההמולה
 מכונית שעוברת פעם בכל ומקפצות.

 הזונות צועקות ואשה, גבר ישובים בה
כסף!" לי חייב אתה ״יא־מאנייק, לגבר:

 פירסומת את מזמרת הזונות אחת
 ״הכוס שלה: במילים הבורגר־ראנץ

 היא, כך לאכול..." טוב מקום שלי
חדש. בתמליל

 במקום שעוברות רבות במכוניות
 בתל־ מבילוי שחזרו צעירים נמצאים

 בצפייה הערב את לחתום ובאו אביב
 הערות. צועקים גם הם לפעמים בבנות.
 הן חייבות. נשארות לא מצידן, הזונות,
להן. שמעיר מי לכל עונות

 מכונית מתוך ככה: הולך זה לרוב
״כ וצועק: ראש מגיח בצעירים מלאה

שא כל או בעמידה?" מציצה עולה מה
 מייד: עונה הזונה הזה. בנוסח אחרת לה

החברים בלי כאן היית אתמול ״מותק,

שיק
 מעולות. יבוא סיגריות

מ מ 100 אמריקאית תערובת
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