
שטרת שבע מ אר־ שע עד מחפה ב - מחריד פ
ת ;כעילה טוני ה שד סי שוטרים עד־יד■ קטינ

 אומנת, משפחה הכית ירושדיב, ך*
 חורשים ושלושה 16 כת נערה מצפה

האחרו הריונה בחודשי נמצאת היא ללידה•
 העולם לא־ויר ולדה את תביא כאשר נים•

 אותו תראה לא היא מספר, שבועות בעוד
 ימסר משולחן־הלידה, ילקה הוא לעולם.

 ומעם בבית־תינוקות אחיות של לטיפולן
לאימוץ. ימסר

 בטרם ללדת שהרתה הקטינה, הנערה
 בבאר- לביחה אז תחזור שנים, 16 לה מלאו
 לפשע חיה עדות אז תשמש 4ד,יא שכע.

 קרבן נפלה לא נערה אותה כי חסר־חקדים;
 ויוזזר־ גופה את ניצל אותה, שפיתה לנוכל

 כתוצאה לל,ת הרתה לא היא נטשה. כך
ה ילדותיר. וקלות־דעת מהרפת^ת־אהבים

 על־ידי ונוצלה סותתה -מבאר־שבע קטינה
 שתכקידם שמירת־החוק. על שדיפקדו אנשים
— קטינות המפתים אחרים ולתהום למנוע

 גילתה ז׳קלין של ומשפחתה חודשים מספר
ש בניין פועל האב, ללדת. הרה בתם כי

 צפון־ מארצות מאחת שנים כעשר לפני עלה
ואומלל.• נפער היה אפריקה,
 זולגות כשדמעות ז׳קלין של אביה מספר
מעיניו:

 שאני למקום טלפון לי היה אחד ,•ביום
 אשתי לי אמרו לבאר־שכע. מחוץ שם, עובד
ל הלכתי דחוף. באופן איתי לדבר רוצה

 לי אמרה בוכה. שלי האשד, ושמעתי טלפון
 שלנו הילדה כי הביתה אבוא שתיכף רוצה

בהריון. נכנסה
 עם שלי האשד, ומצאתי הביתה ״הלכתי

 ידעת ,לא אותה: שאלתי ביריב. הילדים כל
ה לכל בושה והביאה כזה במצב שהילדה
ה יגידו מה עכשיו? יהיה מה משפד״־.
שכנים?׳

 מי אותה ושאלתי הילדה את ״לקחתי
 להגיד. רצחה לא היא זד. את לה עשה

תהיה לא היא תכפר לא עאם לה אמרתי

 אחד. אף בלי שלה, האמא ובלי שלה האבא
 היא שאם לה אמר שהקצין לי סיפרה היא

 לחתום צריכה היא השוטר נגד משפט רוצה
 גם היא משפט שיהיה רוצה לא היא ואם
 לעשות רצתה לא היא לחתום. צריכה כן

 שלא חתמה והיא שלה הבושה בגלל משפט
דבר• שום לשוטר יעשו

״טובס
מתה״ שלא

ך ^ כ רי פעם עוד השוטרים באו ה
י'

טו׳ 0 חסו
 אמרתי היא. במה בת לשאול לביתנו :

 אותה ושם איתר. הלך השוטר שמתי להם
 ובתעודת וחצי 16 בת היחד, היא בהריון
 בשנת נולדה שהיא כתוב כן גם שלה חזהות

 אכל הזה השוטר את מכיר לא אני .1852
 לי סיפרה הילדה צעיר. שהוא יודע אני

 למיגרש־ מהבית אוחד, לקחת בא שהוא
 קטנה ילדה היא לה. עשה ושם הכדורגל

 אותה. הרג לא והוא מתה לא שדיא וטוב
 יקנה שהוא אמר הוא איתר. הלך שהוא מתי
 הלבה שהיא אומר הוא עכשיו נדוניה. לה
עשרים. עוד עם

 של הבית לפני אוהד. תפס הזה ״השוטר
תע שלא ממנה וביקש בבאר־שכע העירייה

 כל לה שיתן לה אמר הוא משפט. לו שה
 שלושה לו שיש אמר הוא רוצה. שהיא מה

 משפט. לו תעשה ושלא חולה ואמא ילדים
רצתה לא טובה, ילדה היא שלי הילדה

 משטרת־ של לובשי־מדיס שוטרים על־ידי
ישראל.
 ממשיכים שוטרים אותם — מזאת גרוע

 כנציגי באר־שבע במשטרת לשרת עדיין
 ומנסים עליהם מחפים כשמפקדיהם החוק

 ל־ שהפכה האומללה, הפרשה את לטשטש
הנגב. בבירת שיחודה,יום

נמסרה היאס
לחברים

 כשז־קלין כשנה לפני החלה פרשה
 פיטים כמו הכתבה, לצורך בדוי (שם 1 1

 אפשרות כל למנוע כדי אחרים, ביאוגרפיים
 מרובת- למשפחה בת הקטינה), זיהוי של

 באר- משכונות באחת המתגוררת ילדים
 ה־ במשטרה המשרת בשוטר פגשה שבע,

'מקומית.
 במוסד כפועלת־שירותים אז עבדה היא
 ו- ,משטרה אנשי לבקר מרבים בו ציבורי

 עש עבודתה, במיסגרת המיקריות, פגישותיה
 השיטר של לוהט לחיזור הפכו שוטר, אותו

אחריה.
 ז׳קלין של חסדיה את ביקש לא השוטר

 ביניהם, היחסים שנתהדקו לאחר בחינם.
 לה הודיע נאהבים, כזוג להיפגש החלו והם

 לאשה. לשאתה מתכוון הוא כי שוטר אותו
 לה, אמר יינדוניה, כס״ מספיק כשחאסוף

משפחה. קימו .ד, ג: חתונה יערכו הם
 כי ז׳קלין "לתה ם ד ד, כמה לאחר

 גרמו שוטר :׳;■תו עם האינטימיים יחסיה
נשואי־ את ,דים להצר היא להריונה.

 יכול אינו כי ם י י ה גילה רק אז הם.
 לשלושה ואב :•״.י גבר הוא לשאתה:

ילדים.
 עצמה את תרגיש לא שז׳קלין כדי אבל
 ורוחב־לב: נדיבות השוטר גילה בודדה,

 גם הקרובים. מידידיו שניים לה הכיר הוא
 לא אלה באר־שבע. במשטרת שוטרים הם

 קיימו הרה, כבר שז׳קלין מהעובדה נרתעו
 הקופה במשך מיניים יחסים הם אף עימד.

שבועות. מספר של
 שטרם קטינה עם יחסים שקיימו בכך

המופק החוק נציגי עברו שנים 16 לה מלאו
 מפירשת, פלילית עבירה שמירתו על דים

מש זה אין קטינה. בעילת של פשע ביצעו
ה של בהסכמתה נעשתה הבעילה עם נה

 ידעו לא כי יטענו שהשוטרים או קטינה
 של בגדר הם מעשיהם האמיתי. גילה את

 על נשלחים רגילים שאזרחים מעשה־אונס,
לבית־הסוהר. ביצועו

דמעות

 שדאיש אמרה היא אז יותר• שלי הילדה
 שהוא אמרה היא שוטר. הוא אוהד, שסידר

 איל ילדים שלושה לו ויש מחותן כבר
 שתקבל לו שסיפרה אחרי רק זה על ידעה

תינוק.

 עם קצין
כוכבים שני

תי *אל *  והיא עשית?׳ מה ,אז אותה: *
ה ר מ א \^ / ש־ וזריקות כדורים שלקהה /

 יודע לא עזר. לא זה אבל ילך, לא ־־ד ו
בכתה. רק סיפרה. לא זה. את קיבלה :.־, א

 שעשו מה להם וסיפרתי למשטרה ,ילכתי
 כוכבים שני עם קצין בא לבתי. שוטרים

 הכל. לו וסיפרתי לוסקי) עמרם ח (המט
 הניר. על אמרתי שאני מה כל שם 1 הוא
 הילדה לו אמרתי הילדה. את להביא ?• אמר

 כל כי מתביישת, היא למה לבוא רו.־, לא
אומנתסאותה. מכירים וכולם ד,שוטרי.!

בירושלים
 'של מכונה ושלח לחכות לי אמר ״הוא

 כשהביאו מר,בית. אוחד, להביא המשטרה
 לא הקצין• של לחדר אותה סו ד,כ: אותר•

 אחרי בחוץ. חיכיתי אני אמרו. מו. שמעתי
ללכת יכולים שאנחנו הקצין אמר זה

הביתה״.

 את ״לחתוךס
!״הבטן

לבית־חולים,״ הילדה את ל!התי1*
 אמרו ״ושם בסיפורו, האב ממשיך 4(

 הבטן את לה נחתוך בשביל ,תחתום לי:
 מזה.׳ ידע לא אחד שאף הילד, אח להוציא
 שהיא למה לחתום. רוצה לא להם: אמרתי
 אסור שביעי וילד אצלי השביעית הילדה
בו. לנגוע

 מש־ קציני הציגו החסירה של פיונ״ה ף*
ה תעודה האב, לדברי באר־שבע, טרת ^

מ מוותרת היא שבה ז׳קלין׳ בידי חתומה
 זכותה כולל זכויותיה כל על הטוב רצונה
למצבה. האחראים האנשים את לדין לתבוע

על ניתנת כשהיא כזו, שתעודה ברור
הסכמ וללא הוריה נוכחות ללא קטינה יי

 אותו לגבי אולם כקליפת־השום. ערכה תם,
 נראתה היא בבאר־שבע מסכן בניין פועל

מוסמכת•
 הופנו תביעותיה, על הוויתור תמורת

 זו בבאר־שבע. ללשכה־הסעד ואביה ז׳קלין
 שתחזיקה בירושלים, אומנת מצאה

לשכת ללדת. ימיה שימלאו עד בה ותטפל
 כדי לעורך־דין, האב את היפנתה גם ו,סעד
השוטרים נגד תביעה בהגשת יטפל שזה

ז׳קלין. את שבעלו
 70 לילדה נתן זה את לה שעשה ״השוטר

 אבל תינול. יהיה לא שתעשה בשביל לירות
הכסף. את לו החזירה היא

בעיניים
איכפת ״לא0

 לא - מוזרה תפונה יש הריון
 חלפו רב. זמן במשך להסתירו ניתן

* > * ---------- ----------------—

 גדול, יותר קצין בא ימים כמה ״אחרי
 ברקוביץ) יצחק (פקד כוכבים שלושה עם
 פעם עוד הילדה את ולקחו שלנו הבית אל

בלי לבד, היתר, היא פעם עוד לחקירה.

!״אחד לאף
לקחתי לא שלי כחיים פעם ף

עו ״אני האב, סיפר מהסעד,״ [גרוש
כדי לבאר־שבע מחוץ רחוק במקום בד

הש כל שלי. למשפחה פרנסה יותר להביא
 מגיע שבת בערב ורק בחוץ עובד אני בוע

 לו אמרתי לעורך־דין כשהלכתי גם הביתה.
בש אשלם ואני אחד מאף סעד רוצה שלא
הכל.״ ביל

 מסרב שעורך־הדין האב גילה להפתעתו
משפ בכל לקוות יכול ״זה בעניין. לטפל

 ״אין להרגיעו, עורך־הדין ניסה טובה,״ חה
 יזיק רק זר, גדול. רעש מזה לעשות טעם
המשטרה.״ של לשם

 וגם בבאר־שבע שיני לעורך־דין פנה האב
 העניין?״ מכל תרוויח ״מה אותו. דחה זה

יועיל?״ בכלל זה ״למי אותו, שאל
 פיתו ״שוטרים האב, זעק פה?״ זה ״מה

 איכפת? לא זר, אחד ולאף שלי הילדה את
 לקזוט־ ילדוח? אין לקציני־משטרה יש, מה
 כלום יעשו לא אם ילדות? אין ולסמלים רים

 אחרות. ילדות לפתות ימשיכו הם לשוטרים
 יכול זה מחר שלי, לבת קרה זה היום

מפ אחר שוטר שוטר. של לבת גם לקרות
 לשוטר, משוטר אוחד, וטזעביר ילדה חד,

לדבר!״ מי עם ואין
ל שלה הילד את שיחנו רוצה לא ״אני

 ״גידלתי ז׳קלין. של אמה התייפחה אימוץ,״
 ילד עוד לגדל יכולה אני ילדים. שנים־עשר

אחד!״
 אנחנו פעם ״כל ז׳קלין: של אביה הוסיף
המש של בטלפון שלנו הילדה עם מדברים

 שלי הילדה בירושלים. אצלה שהיא פחה
 את לעשות יבלה היא איך ואומרת בובה

 היא אותה. לראות לב אין שלד, לאמא זה.
בוכות ושתיהן בטלפון איתר, מדברת
 שקרה. מה על יודעים שלנו השכנים ״כל
 שלי: הילדים על צועקים השכנים של הילדים

 שוטר;״ עם הלכה היא זונה! שלבם ״האחות
 אחד אף לעשות. מה ע יו; לא אני עכשיו

 משטרה, אין צוק. אין לי. לעזור רוצה לא
בית־משפט!״ אין עורכי־דין, אין

 נמשכת החקירהס
חודשיים

 יעשו שלא להגיד למשטרה והלכה בעיות
כלום. לו

 עם הלכה שלי שהילדה סיפר ״השוטר
 את שאל שלי מנהל־העבודה שוטרים. עוד

 הלכה שהיא נכון, שזה אמרה והיא הילדה
 זה הראשון אבל שוטרים. שני עוד עם

 היא לזה. אותה דחף הוא אותה. שקילקל
קטנה. ילדה רק

 אמרו אותי. גירשו למשטרה ״כשבאתי
 רציתי שיכור. הייתי לא אני שיכור. שאני
 יותר מחר. תבוא לי אמרו הקצין. עם לדבר

ל פעם אף הזמינו לא אותי הלכתי. לא
 האמא שלי, האשד, אח ולא אותי לא חקירה.

 בשביל חיים לא בכלל אנחנו הילדה• של
 הילדה לא בכלל היא כאילו המשטרה,

שלנו.״

ד ק פ ת ^ י מ ש  סגן־ניצב הנגב, נפת מ
 באר- למשטרת האחראי תבורי, חיים /

הס הפרשה. על משלו גירסה היתר, שבע,
 הזח: העולם לכתב תבורי סגן־ניצב ביר

 בדצמבר. 9ב־ האב תלונת אח ״קיבלנו
 שהיא הצהירה עצמה הנערה בעניין. חקרנו

 להגיש מעוניינת ולא להתלונן רוצה אינה
כלשהו. אדם כנגד תלונה

 הוא הנערה של הגיל עניין מזה ״חוץ
 חקירה בשלבי נמצאת האב תלונת בספק.

מ חשיבות לה מייחסים ואנחנו היום, גם
 בעני-ן הטיפול את מסרתי ראשונה. מדרגה

 והוא בבאר־שבע חחנת־המשטרה מפקד לידי
 של חשיבותו בגלל בחקירה אישית מספל

העניין.״
 דברי לפי שכן, בחסר. הלוקה הסבר זהו
הוג מאז חודשיים כבר חלפו עצמו, תבורי

 האנשים הקטינה. בעילת על התלונה שה
 ידה בהישג כולם נמצאים בדבר המעורבים

 המשרתים שוטרים כולם — המשטרה של
לחוק ידועים שמותיהם באר־שבע. במשטרת

חוד במשך הצליחו לא זאת למרות רים.
כלשהן. למסקנות להגיע שיים

גירסהס
תמוהה

 על ז׳קללן לחתימת ההתייחסות ם *
 תלונה, להגיש רוצה אינה כאילו הצהרה ^

 קצין של מפיו באד, כשהיא מוזרה נשמעת
 הוריה כזה, במיקרה שכן בכיר. משטרה

 שצריכים הם הנערה, של אפוטרופפיה או
 ללא גם לא. או תלונה להגיש אם לשקול
ה מעשים על הנסיבות מצביעות תלונה,
 ג׳) 1( 152 סעיף הפלילי. החוק את נוגדים

 שלא ״הבועל קובע: הפלילי החוק לפקודת
 שנים, 16 מגיל למטה והיא ילדה... כחוק

 14 של למאסר צפוי ויהיה בפשע יואשם
שנים.״
גי כי המשטרה גירסת תמוהה יותר עוד

 בתעודת־הזהות בספק. הוא ז׳קלין של לה
 כשנת לידתה תאריך במפורש מצויין שלה
 בעת כי הטוענים ז׳קלין, של הוריה .1952

 לא שנים, 16 עדיין לה מלאו לא שנבעלה
במשטרה. עדות למסור כלל נקראו

 בייחוד מאוד. מוזרה חלירה צורת זוהי
פלי עב־דה שביצע־ בשוטרים כשהמדובר

לית.


