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1.  ב־ בית־המעצר כתלי בין נורא משהו ,
תל־אביב. של בדרומה אבו־כביר,

 מיבצר אותו בית־המעצר, כתלי בתוך
גד מוקף קטנה גבעה על המתנשא אימים

צד מכל זקיפים על־ידי ושמור תייל רות
ש הצרים המעצר מתאי אחד בתוך דיו;

 השוטרים לעיני מתחת לשימצה; יצא שמם
 הכלואים העצירים שמירת על המופקדים

נורא. פשע אירע דינם׳ לבירור עד במקום
 באחד ו׳ כיתה תלמיד וחצי, 12 בן ילד

 אחד אל שהוכנס חולון, של מבתי־הספר
 פושעי־ לשני קורבן נפל המעצר, מתאי
 ומאחורי השוטרים של לאפם מתחת מין.
 אלימות ואיומי מכות ובעזרת התא, דלת

כל במשך סדום מעשה שניהם בו ביצעו
11191*1 י ' הלילה•

 השגר״ יוני בחודש 26ב־ היום, למחרת
זוו סיפור אותו מעצר תא באותו התחולל

 על העצירים שני כפו שוב עצמו. עות
ו להם, להתמסר בחברתם שנכלא הילד

מה איש האונס. מעשה את בו ביצעו
 ולא בכך הבחין לא בבית־המעצר שוטרים

דבר. כך על ידע
 להגן כדי מעצר, בתא אותו בכלאה כך,

המש הפקירה כביכול, מפניו החברה על
 פושעי- שני של בידיהם 12 בן ילד טרה
להתגונן. שיוכל מבלי מין

אופניים זוג בגלל
תא אל שרעבי• חיים הגיע יצד ן*
? המעצר ^

 מאותם צעיר, עבריין אינו שרעבי חיים
 משטרת של הנוער מיפלג לאנשי המוכרים
 רגיל, בית־ספר תלמיד היה הוא תל־אביב.

 לבית־המעצר התגלגל הוא בעייתי. כי אם
 פושעים, של לחסדיהם שם מופקר להיות
 לשם, להגיע בגילו לד כל יכול בה בדרך

עבירה. איזו בביצוע חשוד רק כשהוא
ב המתגוררת למשפחה בן הוא חיים

 חודשים לפני חולון. של השכונות אחת
 הבכור אחיו במשפחה. אסון אירע מספר
 משמר לעבר רימון נזרק כאשר נפצע
 לכל לנכה הפך הוא עזה. בעיר צה״ל

חייו. ימי
כ רגיל, נער חיים היה שנה לפני עד

 נסגר שנה לפני אולם לכיתה. חבריו כל
 לבית־ספר הועבר הוא למד. בו בית־הספר

 שהתברר חדשים, חברים הכיר שם אחר.
ה מיפלג אנשי עבור חושים אינם כי

נוער.
 ישן שלד בשדה חיים מצא כחודש לפני

אופ זוג היה שלחיים מאחר אופניים. של
 והנטוש הישן השלד את לקח הוא ניים

חלק- איזה יצטרך שפעם במחשבה לביתו

:קובע לשעבר לוצין־משטרה ^

עוצרת המשטרה

ת להסתיר כד־ בדוי שם • תו א הו  של ז
תו הילד, הו במערכת. שמורים ופרטיו ז

ה תנאי על ונאמר נכתב רבה
 ובבתי־ באבו־כביר בבית־המעצר מעצר ן ן

הארץ. ברחבי אחרים מעצר
תנ את לשפר שניתן כך על ויכוח אין

כספ הוצאות כל וללא בהרבה המעצר אי
 מניעה כל אין לדוגמא: רק נוספות. יות

 יימכרו שבה קנטינה בבתי־המעצר שתותקן
ו אחרים, ממתקים או סוכריות סיגריות,

 בכספו. מצרכים לקנות עציר כל יוכל שבה
 בפקדון■ העציר של כספו נמצא הכי בלאו

יתי לא מדוע סיבה כל אין בבית־המעצר.
 או למשפחתו בתי־המעצר שלטונות רו

 זה לפקדון לו לשלוח העציר של ידידיו
שב שהוא, סכום כל על דואר המחאות

ב לו הדרוש את יוכל,לקנות אמצעותם
קנטינה.

 הטוב רצונם חוסר מלבד סיבה, כל אין
 אנשים יופרדו לא מדוע השלטונות. של

ישר בבית־דין מימיהם הורשעו לא שעדיין
 הרשעות להם שיש ותיקים מעבריינים אלי

 שלא אדם חייב באמת, מדוע, קודמות?
 לבלות בבית־קולנוע עישון על קנם שילם

 החשוד אדם של במחיצתו וחצי שבועיים
מזויין? בשוד

 בבית־המעצר להפריד אפשר אי מדוע
 והחשוד לכיתה חברו עם שרב נער בין

 סמים סוחר לבין צבורי, במקום בהתפרעות
ש אדם בין מפרידים אין מדוע ותיק?
 פושע לבין לגרושתו מזונות לשלם איחר

 והמו־* מאסר שנות 12ל־ אונם על שנידון
 עדות למתן כתחנת־מעבר לבית־המעצר בא

חברו? של במשפטו

 שוב לעמוד רוצה איני זו ברשימה
 אלא בבית־המעצר השוררים התנאים על
 עצמו. המעצר עצם של החוקי הבסיס על

 לויכוח זה נושא הובא טרם ידיעתי למיטב
 לנקודה לב שישימו הזמן והגיע ציבורי

 על וקלון בושה ממיטה לדעתי, שהיא, זו
הישראלית. המשפטית המערכת

 קצין של חתימתו את ולשאת האדם חשוד
 בית־ גם ומעלה. מפקח בדרג משטרה
להא באפשרויותיו ביותר מוגבל המשפט

 החוק מתיר הכל בסך מעצר. תקופת ריך
בשלו מעצר תקופת להאריך לבית־המשפט

 שניים: בעצם שהם מקרים, שה
ה חשוד בה שהעבירה מקרה בכל •

ש הילד פרשת
 בבית־המעצר נאנס

 מעלה באבו-כביר,
התנ את מחדש

 ב- השוררים אים
בישר בתי״המעצר

לתנ (בניגוד אל
 בתי-השו- של אים
 זרקורי לאור הר)

ש לפני הציבור.
ב חודשים, לושה
 ״בגיהינום כתבה

 אבו-כביר״ של
 הזה״ (״העולם

״העו תבע ),1699
 לאור הזה״, לם

 מע- שניגבו עדויות
 שם שישבו צירים

לערוך במעצר,

פדשקס מיכאלמאת
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ב ציבורית קירה
 מאחורי מתרחש

 אגו• של הסורגים
כביר.

ל מצטרף עתה
 גם וו תביעה
 (״מיקי״) מיכאל

מש קצין פלשקט,
שש לשעבר טרה

המש בנקודת רת
 יפו נמל של טרה

 היה ולאחר-מכן
 באליסטי. מומחה

מע זו ברשימתו
 נקודה פלשקס לה

חו :לגמרי אחרת
ה המעצרים קיות

 על-ידי מבוצעים
ישראל. משטרת

מותר מתיס
מעצר? להאריך

 לתקן ניתן האלה הדברים בל ת ^
ב נוספת. אחת אגורה ללא ולשפר ^

 אפילו השיפור יכול הקנטינה של מקרה
ל ניתן, אלה ברווחים לרווחים. להביא
ה בחדר טלוויזיה מכשיר להפעיל דוגמא,
קול סרט העצירים בפני להציג או אוכל,

 שרוב לשכוח אסור בשבוע. פעמיים נוע
 מבחינת הם בית־המעצר יושבי של רובם
 שהאשמתם מפשע, החפים אנשים החוק
 מקרים בהרבה בבית־משפט. הוכחה טרם

 לא והם כתב־אישום נגדם יגישו לא אפילו
לבית־המשפט. כלל יובאו

מעצר? בעצם הוא מה
 לא ישראל שבמדינת לכך דאג המחוקק

 פסק- ללא אדם אף של החופש את ישללו
 במקרים מלבד חוקי, בית־משפט של דין

ש בטחוניות, בעבירות אום חשוד בהם
ה המעצר צו את לגביו אז להפעיל ניתן

ש ברור זאת, עם יחד אדמיניסטרטיבי.
 את לבצע המשטרה חייבת מעשית מבחינה
 לה שיש אנשים לעצור זה ועקב תפקידה

החוק. נגד עבירה שביצעו סביר חשד
 48 של שהות למשטרה נתן המחוקק

 אחרי חקירה. לשם חשוד לחבישת שעות
ה את להגיש המשטרה חייבת זו תקופה

 מעוניי־ שהיא במידה — לבית־המשפט אדם
 — נוספת לתקופה המעצר את להאריך נת
לשחררו. או

חבי פקודת באמצעות נעשית זו חבישה
בה העבירה תיאור את לכלול החייבת שה,

 עונש לו להביא העלולה כזאת היא אדם
 הדיעות לכל אלה, מקרים עולם. מאסר של
 לטפל טעם שאין כך ביותר, נדירים הם

כאו בהם
•  על להשפיע עלול שהחשוד במקרה ו

 ואיום השפעה ידי על אם החקירה, המשך
ראיות. העלמת ידי על ואם עדים על

 שהחשוד סביר חשד שקיים במקרה •
 או בבית־המשפט בהופעה להתחמק מתכוון
מדינת־ישראל. מתחום בכלל לברוח

הן מהס
העציר? זכויות

במצי־ המעצרים מתבצעים יד
הישראלית? אות

קורה זה קרובות לעיתים נעצר. אדם
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