
אי־אפשר ה בורחים, הקליינטים השטח, את □גרו ככ
, *ץ? ץ׳ ה י ת  גומר אתה אותנו. הורס א

■ • /  הקוק־ זועקות הפרנסה,״ את לנו /
 בתל־ברוך. העובדות והזונות סינילים

 לעבוד, אפשר שבו השטח את לנו "צימצמו
 להניח כניסה עבור לשלם נאלצות ואנו

שם." הממוקם
 ועד כן. ועד. הקמת כדי עד גדול הזעם

 לשלמה פנה הוועד והזונות. הקוקסינלים
ל הגיע והוא תל־אביב, ראש־עיריית להט,
המר היחידה אנשי עם ביחד בתל״ברוך סיור

כזית.
בס ש׳יהיה אמר הטענות. את שמע הוא

השתנה. לא דבר אך דר."

ת ר פ ס די מ נ  שמור האסית־ <השם םי
בסערכת):

 20 מהן קוקסינלים, 30 עובדות בתל־ברוך
 בבגדי גברים ו־סז מין, לשינוי ניתוח שעברו
הניתוח. שלפני בשלבים שנמצאים נשים,

 זונות־ עוד עם במישמרות עובדות אנחנו
 סר. במיפעל כמו לילה, בוקר, ערב, נשים,
 שוד ידעו פעם מקום. של חלוקה אין היום

למ יותר והנשים ברחבה עובדות קוקסינלים
הכביש. לכיוון טה,

 שצ׳יץ׳ ואומרים המקום, את צימצמו היום
כנראה הוא אבל לתיירים, טיילת שם עושה

 לוקח זה
 שתי בדיוק
דקות

מחליף
ומבנים וגד

ןגיץ
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 לאסי־ הקוקסינלים קראו שעבר בשבוע
 יוקרתי באיזור בדירה שהתקיימה פת־חברים

תל־אביב. בצפון
 הגיעו הקוקסינלים אסיפה. באותה נוכחתי

בקפי מאופרות והיו אופנתיות בתילבושות
 האורחות בין הסתובבה הדירה בעלת דה.

וחיל שקופה בכותונת־לילה לבושה כשהיא
כיבוד. קה

כש שם לטייל שיוכל כדי הטיילת, את מכין
זקן. יהיה

 יקרה מה חושב ולא לנו, דואג לא צ׳יץ׳
 לצאת שיכול מיפעל. לא הרי אנחנו איתנו.

 אמצעי־ ובשאר בטלוויזיה ולצעוק להפגנה,
התיקשורת.

 חלק כי ולהפגין, לצאת יכולות לא אנחנו
גם יש וכמובן במחתרת. ממש עובד מאיתנו

שזו בגיוו
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 הן להיחשף. הסכימו לא הקוקסינלים רוב
 הן טיבעי באופן בעילום־שם. להישאר רוצות

וקרובי־מישפחה. השכנים מתגובת חוששות
כש ובצעקות, באי־סדר התנהלה האסיפה

 הסכימו כולן אך רעותה, לדברי נכנסת אחת
ברי על ול׳עלות לפעול להתחיל שצריך
קדות׳.

 וחברתה בעלת־הבית ביקשו האסיפה אחרי
 על המעיקים הדברים ועל הבעיות על לספר
ליבן.

לילדים. ואמהות נשואות נשים
להפ לצאת יכולה לא אישי, באופן אני,

 שהם רוצה לא אני שלי. השכנים בגלל גנה,
קטנה. ארץ זו הכל אחרי זונה. שאני יידעו
 את מנצל וצ׳יץ׳ בעיות, די לנו יש ככה גם
 לתל־ מישטרה אנשי הגיעו בזמנו הזה. המצב
 שרי־ מהכנסת קבוצות איתם הביאו הם ברוך.
שי אמרו לנו, כואב מה שאלו אותנו, איינו
תל־ברוך. את יסגרו שלא וידאגו עזרו

נשאר ולנו קטע, ועוד קטע סוגרים עכשיו

 בית־הבושת הל1ת7נ שלכם לאף מתחת
ל דו ג ה. ה דינ מ שיו, ב ת עכ בו ק עי  ב
 הקוקסינל■□ ועד מא״ם החור, סגירת
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