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מס אשי□9גהזה העו
 חולה גילד שהתעללו אשקלון, משטרת שוטרי את

 על־ידי לו שנרשמו תרופות ממנו מגעו למעצר; שהובא
 בעקי• בק• גרמו ואכזריות, התחשבות חוסי כילו רופא,

למותו. שהביא דבר הילד, של מחלתו להחמרת פץ

 מדו• התעלמות שתו!• בתי־הםוחר, שרות נציבות את
ועצי־ אמידים מתו בהס בעבר, שאירעו ממיקרים שעת

 מהילד־העציר מגעה פושעת, הזנחה בגלל בכלא דים
למותו. שכרם דבר מתאים, רפואי טיפול חזן דגי

 הילד הובא שרון,.בפניו אלי ןלוכאשק שופמ-השלום את
 כגלל רגליו על לעמוד היה יכול לא מ במצב חזן דגי

 כדי בערכות לשחררו הוריו לתחיגות שעה לא מחלתו;
אחריותו. על הנער גורל את נטל רפואי, טיפול שיקבל

טי בגלל בסכנה שחייו הילד הו ץ
}  נאמר המשטרה,״ של האכזרי פולה //

 ב־ שהתפרסמה בכתבה לתמונה, בכותרת
 — שבועות כחמישה לפני תזה העולם

.2.12.70ב־
 14 בן ילד אודות כתבה זו היתה

בבית־חולים, ממיטתו למעצר שנלקח וחצי

הכ פירסום לאחר ימים עשרה
 מ־ כתוצאה הילד, מת - תבה

לכלא. השלכתו
חזן. דני היד, שמו
 העולם מבסס עליהן העובדות אלו

 החמורה: האשמתו את הזה
מ־ אחד וני, נעצר 1970 לאוקטובר 23ב־

 של צעקותיו את שזיהתה למרות באשדוד.
 שלך.״ הבן לא ״זה השוטרים: לה ענו בנה,

 בפני הילד הובא מעצר, שעות 48 לאחר
הוארך. ומעצרו שופט־נוער,

אש במשטרת חקירה ימי שלושה לאחר
 למשטרת בחום הקודח הילד הועבר דוד,

ש לה נאמר האם, לשם כשפנתה אשקלון.

 הושלך החמור, במצבו התחשבות ללא
 מצבו כאשר רק לבית־החולים והוחזר לכלא,

חו החלו לפשע והאחראים לאנוש, הפך
ת (פשע מעשם. לתוצאות ששים  החוק, בחסו
),1735 הזה העולם
 כתבה באותה בתמונה הילך, של פניו
 של זיהויו למנוע על־מנת שחוס בפס הוסוו
כעבריין. החשוד קטין

 — תמונתו מתפרסמת זה, בעמוד עתה,
 — זהותו על להגן הצורך הסוואה. ללא
חלף.

 אשדודי פועל־בניין חזן, מהלוף של ילדיו 11
המשטרה. על־ידי ,1962ב־ ארצה שעלה
 בקופת אז שכב אומנם וחצי 14ה־ בן דני

 לאחר חום, מעלות 40ב־ לוהט חולים,
 כלב. על־ידי נושך לכן קודם ימים ששלושה

 מ־ השוטרים בעד מנעה לא זו עובדה אך
לע הוראה קיבלו הם במשימתם: לדבוק

 או בריא לעוצרו. ועמדו — הילד את צור
מת. או חי חולה,
 פרחיה, אמו, בינתיים. חי, — עצרוהו הם

המשטרה לתחנת פנתר, לאתרו, שניסתה

המקומי. בבית־החולים הילד
 לבית־החולים, פנתה כשהאם שקר. זה היה
איננו. שהילד לד, מסרו

 הוריו הצליחו כאשר יותר, מאוחר בשלב
 בתחנת עימו, להתראות לבסוף דני של

 לבית־ נשלח כי סיפר באשקלון, המשטרה
 מיד והוחזר כדורים, שם קיבל החולים,
המשטרה. לתחנת

 מזעזעת. היתה להוריו דני בין הפגישה
 כי וצעק בכה בלבד, במכנסיו היד, הילד
וצמא מזיע מחום, הזמן כל לוהט הוא

ואמו הקורבן
נוראים. מכאבים וסובל

 משטרת למפקד פנו הנדהמים ההורים
משט ולמפקד עמיקם, אהרון פקד אשקלון,

התחננו לינהרד, בצלאל פקד אשדוד, רו!
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אומר■□? ה□ מה האחראי□: ה□
 שדון: אלי השופט

למשטרה״ האמנתי
״העו כתב שאל חזן, דני של מותו לאחר

:שרון אלי השופט את הזה״ לם
ל אמרת המשפט שבעת נבון זה ״האם

 רפואי טיפול יקבל הילד כי הילד של הוריו
 לדאוג?״ מה להם אין ופי בבית־הטוהר,

 למשטרה. האמנתי ״נכון. :השופט כבוד
 הילד כי השוטרים, בדברי משוכנע הייתי
 רפואי.״ טיפול לקבל, וימשיך מקבל,

ש לאחר בדקת, ״האם :הזה״ ״העולם
הילד באמת מקבל אכן אם דינו, את גזרת

_______!" המובטח הרפואי הטיפול את
בדקתי." 'לא ״לא. : 'השופט *"כבוד

בתי־הטוהר: נציב
תשובה אין

 ״ת- כתג ביקש חזן, דני של מותו לאחר
 נציב ניר, אריה של תגובתו את הזה״ עולם

 לשלום האחראי והאיש בתי-חסוהר שירות
ישראל. במדינת האסירים
 בזיונות, של במיקרים בעבר וכדרכו כרגיל,
 לענות. הצורך מן הפעם גם ניר התחמק

 אותו, היפנה הכתב, עם לדבר סירב הוא
 קבלת לשם למשטרה מזכירתו, באמצעות
. התשובה.

 ״העולם חשף כאשר שבועות, חמישה לפני
 דני, של סעצרו סיפור את לראשונה הזה״

 לתשובה זכה הנציב, תגובת את אז וביקש
תגובה." ״אין :והרגילה האמיצה

בחיים. דני עדיין היה שאז אלא

תשובה אין המשטרה:
״ה כתג שאל חזן, דני של מותו לאחר

 מפקד לינהרד, בצלאל פקד את הזה״ עולם
:אשדוד משטרת

 חולה היה חזן דניאל שהילד ידעת ״האם
ן״ אנשיך על״ידי נעצר כאשר

 זו לשאלה להשיב יכול ״אינני :לינהרד
בטלפון.״
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 את היפנה בתי-הסוהר ששירות לאחר

ל זה פנה למשטרה, חזה״ ״העולם כתב
 משטרת-ישראל. של הארצי המטה דובר

 לניתוח־לאחר־המוות בקשר להגיב כשנתבקש
 הדובר: השיב דני, של

בתי־הסוהר." לשירות לפנות ״נא


