ך * לילה ,כעוד אתה ישן את שנת ה
ן | ישרים שלך ,יתרחש ,במקומות שונים
ברחבי הארץ ,פשע נורא :עשרות נערים
ייאנסו ,באלימות ,ותחת איומים ,על־ידי
פושעים מבוגרים.
ולא רק הלילה .פשע מזעזע זה קרה גם
אתמול בלילה ,ושלשום ,ובכל הלילות ש
לפניהם .ומה שגרוע יותר — הוא ימשיך
להתרחש ,מדי לילה .עד מתי — אין יודע.
לא אירגון פשע מיסתורי ,המספק קורב
נות תמימים לסוטי־מין ,אשם בזוועה זו.
החלק האימתני ביותר בפרשה הוא ,כי ה־

הילד גילה  :פושעים מבוגרים בבית־הכלא
אונסים ,אותו ואף נערים אחרים ,תחת
איומי סכיו ,עינויים וחבלות גופגיות
אשמה היא ממשלת ישראל .ליתר דיוק:
שר־המשטרה.

מעשה אונס
ללא הרף
ך* מקרה שהגיע לידיעת הציבור ב
ן | שבוע שעבר ,היה רק האחרון שנתגלה
בשרשרת ארוכה .רק לפני כחודש התפוצ
צה שערורייה דומה ,כאשר אנסו שני איל־
מים־חרשים נער בבית־המעצר באבו־כביר.
מי שמסוגל להשלות את עצמו בקלות ,יכול
היה להאמין אז שהמקרה ההוא היה יחידי,
נדיר ,יוצא־דופן .באה עתה הפרשה ה
חדשה ,והוכיחה בצורה שאין לתעלם ממנה,
כי מעשי האונס בבתי־הסוהר הם עניין יום
יומי.
אולם השערורייה טמונה לא במעשי ה
אונס — אלא בתגובת האנשים שהופקדו
על שלומם של הקורבנות .משר־המשטרה,
דרך נציב בתי־הסוהר ועד אחרון הסוהרים.
כי 1עורך־דין ,תובע משטרתי ,ועובד סו־
ציאייי שיש להם מגע עם נוער עבריין.
יכולים להעיד פה אחד על האדישות שבה
מתייחסים השלטונות לבעייה .לאיש לא אי
כפת .כל אחד יודע על המתרחש בבתי־הסד
הר — ואיש לא עושה משהו בנידון.

עימנואל סלונים ,עימנואל ידיד הלוי ו
אברהם פרידמן ,את עדותו של נער אחר
מתל־מונד .זה היה מיוצג ,וסניגורו עורך
הדין משה בן־ישראל ,סיפר כיצד ארבעה
מבוגרים התנפלו על שולחו ,וכאשר התנגד
להם ,חתכו אותו בסכין גילוח .הנער הר
אה לשפטים את ידו הפצועה .הסניגור בי
קש מהשופטים להציל את הנער ,בידיעה
ברורה שאם יוחזר לכלא באותם התנאים
יצליחו האנסים לבצע בו לבסוף את זממם,
יהפכוהו לפושע ללא תקנה.
השופטים סירבו להפוך חלק מעונשו של

הצעיר למאסר על־תנאי ,החליטו רק ,לבקשת
הסניגור ,להמליץ בפני נציב בתי־הסוהר,
אריה ניר ,לערוך חקירה בתלונת הנער׳ וכן
בתלונתו של מוחמד.

המואשמים חוקרים
______את עצמם
^ יה זה פיתרון עגום .לחקירות מסוג
 1י זה יש כבר מסלול קבוע :נציבות שרות
בתי־הסוהר נענית בקפדנות להמלצת ביתי
המשפט ,ממנה ועדת־חקירה מבין אנשיה.
נכון אמנם שנוצר כאן מצב מוזר שהשירות
מתבקש בעצם לחקור תלונות נגד עצמו —
אבל איש הרי לא יחשוד בו ,בגלל זה ,כי
החקירה לא תהייה אובייקטיבית! ואכן ,היא
אובייקטיבית .ועדת־החקירה הפנימית חוק
רת׳ מגישה את מסקנותיה האובייקטיביות.
רק מיקרה הוא ,כי כמעט ללא יוצא־מן־
)המשך ב עמוד ( 18

מתבייש
לספר
ש ד־ מ ש ט ד ה ש ר מ ה הי ד ד

** עו ב ד ד ת ב פ ר ש ה האחרונה הן מזע־
 /ג זעות דיין .העובדות מאחורי הפרשה,
כפי שחשפה אותן חוליית־הביסוי של העולם
הזה ,הינן מזעזעות אף יותר.
מוחמדד נער ערבי בן  15וחצי ,נידון
לשמונה חודשי מאסר על גניבת רכב .הוא
נכלא בכלא תל־מונד ,הגיש ,ללא סניגור,
עירעור לבית־המשפט המחוזי על חומרת
העונש .כאשר התייצב בפני השופטים ,קם
ממקומו ,הגיש להם ללא אומר כמה דפי־
נייר כתובים :״אני מתבייש לספר בקול
רם,״ הסביר לשופטים ,״כתבתי את הכל
כאן בנייר.״
לאורך ארבעה עמודים שנתלשו ממחברת,
תיאר מוחמד שורה ארוכה של מעשי סדום
שבוצעו בו ובנערים אחרים .התוקפים היי
כולם פושעים מבוגרים ,שאיימו על הנערים
בסכינים ,סכיני־גילוח ,או סתם במכות .כן
סיפר הצעיר במכתבו על כינים ופישפשים
שהם מנת חלקם של האסירים בכלא תל־
מונה

יד פצועה
לשופטים
*חמד לא היה היחידי באותו מעמד.
לאחר עדותו המזעזעת ,שמעו השופטים
* כקטין ,אין לזהותו.

שני ילדים אלה הם סוחרי החשיש הצעירים ביותר שנתפסו בישראל — בני  12ו־.13
הם נעצרו לפני במה שבועות כשברשותם חצי בלוק חשיש ,סירבו למסור מי שולחי
הם .משטרת פתח״תקווה נאלצה לבקש את הארכת מעצרם ,כדי לגלות את סודם.
השניים נמלטו ממוסד ״גלאור״ ו״נביא ח מד׳ /נפלו בידי כנופיית סוחרי חשיש.
מחר עלולים גם הם להיות קורבנות לפשע מיני בתא״כלא אפל ,אי־שם בארץ.
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