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 פריצה. או שוד ביצוע לשם חיפה בדרך
ל בכוונה אותה להאשים גם אפשר אי

 ושבים, עוברים הטרדת או לקוחות שידול
 ו־ חוק שום נוגדת אינה הכוונה עצם כי

שהפרו אחרי קיומה. את להוכיח אי־אפשר
וה זנות, למטרות רק למעשה שוטטה צה

 העבידה באן היכן בלתי־חוקית, אינה זנות
לבצען התכוננה או ביצעה שהיא

 לבית־המעצר מוכנסות ר,נעצרות הבחורות
מוב אינן ואף שעות 48ל־ אבו־כביר של

אפי כי מעצרן. להארכת לבית־המשפט אות
 בבתי־המשפט, כיום השוררים בתנאים לו
 מעצרן. את מאריך בית־משפט שום היה לא

ב משתחררות הן מעצר שעות 48 אחרי
 לכל קורה זה בממוצע אוטומאטי. אופן

בחודש. כפעמיים פרוצה
 די־ של ובולט מובהק מקרה קיים כאן

 ללא ענישה למטרות החבישה בזכות מוש
 ג׳נטל־ הסבם כעין קיים חוקית. הצדקה שום
ה סרסורי לבין המשטרה בין סמוי מני

 צו מגישים אינם האחרונים אלה זונות•
 הסיכויים כל כי אם המשטרה, נגד תנאי על
 ל- כזה לצו בקשה שתוגש שבמקרה הם

 ותוכח תתקבל היא העליון, בית־המשפט
זה. במקרה המשטרה פעולת אי־חוקיות

 הכל אחרי כי בבעיה. מתעניין אינו איש
 על להגן יש מדוע אז בזונות. רק מדובר
 פועלת כשהיא ,המשטרה מצד החוק הפרת

זונות? נגד
כי הממחיש ביותר הבולט המקרה זהו

 מעצר שיטות משטרת־ישראל מפעילה צד
 היחיד. המקרה זה אין אך חוקיות• בלתי

 המשטרה כי יודעים הסוגים מכל עבריינים
 שעות״ 48ל־ ה״חבישה בשיטת משתמשת

חקירה. למטרות ולא ענישה למטרות

 לקרות עלול זה
אזרח! לכל

 מספר נובעות לעיל האמור כל
ברורות: מסקנות

ש מדוייקת סטאטיסטיקה להכין יש •
 אזרח נחבש בהם המקרים אחוז את תשקף

אפי נגדו תגיש שהמשטרה מבלי ישראלי
יסת לדעתי, מעצרו. בתום אישום כתב לו
 זוהי מהמקרים 50סב־,ס/ שלפחות אז בר

התוצאה.
אנ נעצרו פעמים כמה לבדוק יש •
 חקירה, לשם הוארך ומעצרם בישראל שים

 לפי מעצרם. בהמשך כלל שיחקרו מבלי
 ב־ מדהימה: תמונה אז תתגלה הערכתי

ממשי ישראל משטרת אין מהמקרים 90ס/ס
תוב שהיא אחרי החשוד של בחקירתו כה
 את רבה כה בהתלהבות המשפט בהמשך עת

מעצרו. המשך
 לכל להסביר המשטרה את לחייב יש •

 ועוד מעצרו אחרי קצר זמן תוך עציר,
 זכות לו שיש לבית־המעצר, העברתו לפני

משפח עם או פרקליט עם להתקשר חוקית
 אם זאת, לעשות גם לו לאפשר ויש תו׳

מעשי. באופן בכך, רצונו
 מעצר בהארכת הדיון את להעביר !#יש
 כולל הרחב, לקהל ולאפשר גדול לאולם

נוכ להיות החשוד, של וידידיו משפחתו
 המעצר. בהארכת הדיון בעת באולם חים
 אולם משערי המשטרה אנשי את לסלק יש
 שם הסדר שמירת תפקיד את ולהעביר זה

 והתנאים הנוהג לפי בית־המשפם, לשומרי
אחר. משפטים אולם בכל המקובלים

ב שיחה לנהל לעצירים לאפשר יש •
 בהארכת הדיון לפני פרקליטיהם עם יחידות

המעצר.
 חף בן־אדם יכול כיום השוררים בתנאים

ב במעצר ימים חודש עד לבלות מפשע
 בית־סוהר כל מתנאי ביותר הגרועים תנאים
 להגן אפשרות כל לו שתינתן מבלי בארץ,

ל מעצרו על להודיע אפילו עצמו על
 אזרח לכל לקרות עלול זה וידידיו. קרוביו

 של בפרוצדורה ידיעה לו אין אם ישראלי,
 בעלי קרובים לו אין אם הפלילי, החוק

 בעיני מוצא־חן אינו אם או וממון השפעה
אחר. או זה משטרה איש

 שלא יתכן אפילו זו מעצר תקופת אחרי
 כל אז לו ואין כתב־אישום כל נגדו יוגש

 או מהמשטרה פיצויים לתבוע אפשרות
ו שמו לדוגמא, אם, עצמו את לנקות

 בעיתונות. בינתיים התפרסמו מעצרו דבר
 על לזכותו להצביע אפילו יכול אינו הוא

הו לא אם בבית־המשפט• שזוכה העובדה
לעולם. יישפט לא הוא כתב־אישום נגדו גש

 כ־ מתקדמת שמדינה הזמן שהגיע דומני
 הקלים השינויים את תפעיל מדינת־ישראל

 באופן המצב את שישנו לעיל, המוצעים
ש הוצאה כל לחייב מבלי לטובה, מוחלט
הקיים. התקציב ממיסגרת תחרוג
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