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רע... יז לא 1
ייאמן. שרא סיפור הו *
 עוד בכלל. התרחש כי להאמין קשה {

 בישראל התרחש הוא כי להאמין קשה יותר
 להאמין, מכל קשה ואולי .1971 שנת של

ה היעילות, סמל בצר,״ל, דווקא קרה שזה
בישראל. וההקפדה סדר

 המוזרה הפרשה כאילו נראה ראשון במבט
 אבל קפקאית. יצירה אלא אינה והמזעזעת
עצמן. בעד מדברות העובדות
 הנער היות בשל בדוי, (שם חזן מנחם

 14 בן במערכת) האמיתי'שמור השם קטין.
 ראשון־ שליד השכונות אחת תושב וחצי

 בבית־ חודשים שלושה במשך ישב לציון,
 אחד ,4 לכלא הגיע הוא כאסיר. צבאי כלא

 בישראל, המפורסמים הצבאיים מבתי־הכלא
 חודשים, עשרה של למאסר שנידון אחרי
סדיר. משירות שערק על צבאי, בית־דין בידי

 גויים שלא רק לא חזן, כשמנחם זה, וכל
ב כמובן, עדיין חייב שאינו אלא מעולם,

גיוס.
כ לכלא הושלך וחצי 14ה־ בן חזן מנחם

השנה, מרץ בחודש 30ב־ צבאי שוטר בידי
 :עבירות של בשורה הואשם חזן מנחם
 גורדון בשיכון מבית־כנסת ל״י 30 בגניבת

 מפרדס קלמנטינות בגניבת בראשון־לציון,
המרכזית. מהתחנה חולצה ובגניבת

 ינואר בחודש 12ב־ להיפתח עמד משפטו
 בית־ לישיבת הגיע לא הוא אולם השנה.

 למשטרה הוראה אז נתן השופט המשפט.
 חזרו השוטרים למשפט. בכוח אותו להביא

 יכולים אינם כי סיפרו הם שבאו. כלעומת
 אינם הוריו גם וכי בביתו, הילד את למצוא
הוא. היכן יודעים

 ממשטרת שוטר הגיע מרץ חודש בסוף
 לחקור בא הוא הצבאי. 4 לכלא ראשון־לציון

 אזרחיות. עבירות בביצוע שנחשד חייל, שם
 הררי. יצחק החייל את לראות ביקש הוא

 הסתבר בפניו, החייל את כשהביאו והנה,
 מנחם הילד אלא אינו הררי יצחק כי לו

מראשון־לציון. הכיר אותו חזן,
לבית־המש־ כך על הודיע שהשוטר מובן

מבית־ אליו הילד את להביא ציווה וזה פט

הצבאית. המשטרה של
 הילד את כמובן זיהו הצבאיים השוטרים

 הררי, יצחק כחייל — שנשא הדיסקיות לפי
 שלמנחם מאחר עריקה. בעוון מבוקש שהיה

 האמיתי, מגילו מבוגר קצת הנראה חזן,
 אינו כי להוכיח אחרת תעודה כל היתה לא

צבאי. למעצר נלקח הוא הררי, יצחק

השוטרים

 לא ״השוטרים שרון: לשופט חזן יפר ץ*
 יצחק לא שאני לטענותי, בכלל התיחסו

 והיכו בי בעטו הם בכלל. חייל ושאיני הררי
אותי.״

 צבאי למשפט הועמד הוא חזן לדברי
 מכדי מדי מפוחד היה הוא עריקה. על

 מלרעוד חוץ משהו לעשות או משהו לומר
הצבאי בית־המשפט לו גזר וכך מפחד.

!!!§§§§!!

 ובית־הדץ הצבאית המשטרה כמובן. טעות,
 לא עריקה, על למאסר אותו שדן הצבאי

 גם אלא האמיתי, גילו את ידעו שלא רק
ל בטעות נחשב הוא זהותו. את ידעו לא

ש מבלי בכלא, במקומו ישב אחר, מישהו
ה המקרה אילוליא הוא. היכן ידעו הוריו
 את צבאי בכלא יושב חזן מנחם היה עיוור,

 בטעות, לו שנגזרו החודשים עשרת כל
 שם יושב הוא כי מגלה היה שאיש מבלי

בטעות.
9בגל

דיסקיות זוג
 זו? מוזרה פרשה אירעה יצר *י*
לקרות? בכלל יכלה היא איך ^

 הגירסה שונות. גירסות שתי יש כך על
 סיפר הוא חזן. מנחם של זו היא האחת
 השופט בפני ברחובות, בבית־המשפט אותה

מלווה לבית־המשפט, הובא כאשר שרון, אלי

 שרון, אלי השופט בפני ואז, הצבאי. הסוהר
 שיער בעל יפה, ילד חזן, מנחם סיפר
 סיפורו, את כחולות ועיניים מתולתל שחור

מאקברית. כאגדה שנשמע
 בשם חייל ידיד לו יש חזן, של לדבריו

 להשאיל מחברו ביקש אחד יום הררי. יצחק
 אלה דיסקיות שלו. הדיסקיות זוג את לו

משמ והן צווארו, על בצה״ל חייל כל נושא
ל נוסף שלו, נוספת כתעודת־זיהוי שות

יפ או בשבי שיפול במקרה החייל, תעודת
 של ומספרו שמו חרוטים הדיסקיות על צע.

שלו. הדם סוג וכן החייל
 של דיסקיותיו את לענוד חזן החל כך
 ערק הררי כי לדבריו, שידע, מבלי הררי,

ה ידי על מבוקש והוא מיחידתו בינתיים
עצ 1971 לינואר בתשיעי הצבאית. משטרה

 כחשוד חזן מנחם את האזרחית המשטרה רה
 חזהו על שנמצאו מאחר גניבה. בביצוע

 לדברי השוטרים, סברו הצבאיות, הדיסקיות
לטיפול אותו ומסרו חייל הוא כי חזן,

ש מבלי עריקה. על מאסר חודשי עשרה
 שופט הוא כי לשופט לומר אפילו יצליח

 חודשי עשרת מלבד נכון. הלא האיש את
 מאסר לשנת גם נידון הוא בפועל, המאסר
נו פעם שיערוק במקרה תנאי, על נוספת
ספת.

 הקטך ״הירי ^
הטיפש" הררי ו״

 אומי אם .4 לכלא הועבר חזן נחם 4*
הז לא מדוע בטעות, לשם הושלך נם

 שיפעלו כדי ידידיו, ואת משפחתו את עיק
 הבלתי־חוקי, מהמאסר וישחררוהו למענו
בטעות? נקלע אליו
 ששיכנע הסבר חזן למנחם היה כך על

 בתא 4 בכלא אותי ״החזיקו השופט: את
 משפחתי עם להתקשר עלי אסרו בידוד.

חברי.״ עם או

 לשהותו מה זמן כעבור הרי חזן, לדברי
המקו הררי יצחק גם נעצר הצבאי, בכלא

 לאותו ונשלח עריקה על למאסר נדון רי,
 משתמע כך, עצמו. חזן ישב בו בית־כלא,
 יצחק שני צבאי כלא באותו ישבו מדבריו,

 לא ואיש צבאי, מספר אותו בעלי הררי,
חזן: הסביר לכך. שם־לב
 קראו ולו הקטן׳ ,הררי שם קראו ״לי
הטיפש׳.״ ,הררי
 באמצע לו התירו חזן, של גירסתו לפי
 לבית־ מחוץ אל מכתב לכתוב מרץ חודש
 לאחד אלא להוריו, כתב לא הוא הכלא.

 .4 בכלא יושב הוא כי לו הודיע מידידיו,
 מנחם של להוריו שסיפר הוא ידיד אותו
 שלושה חיפשו אותו בנם, נמצא היכן חזן,

לשווא. חודשים
 בכר, הוא הפרשה שבכל האכזרי הצד
יל 11ל־ אב ענק, גבר מנחם, של שאביו

 כ־ המועסק צה״ל, עובד אזרח הוא דים׳
)18 בעמוד (המשך

 שתייםהגשנהתי הוסע
מאחיו

 בכלא חודשים שלושה שישב הנער של תיו
 ביתם בפתח השבוע שצולמו כפי הצבאי,

ךלציון, שו  נפשות 13 מתגוררות שם ברא
בלבד, חדרים שלושה המכילה קטנה בדירה
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