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 הייתי עונש־סוות. אצלנו היה אילו :מאסר־עולם להם לתת ״צריכים
 ,25 בת עורד־דין, של בלונדית פקידה אמרה אותם!״ שיתלו זה כעד

גרמניה. ילידת
 זה כשביל אז כחודה. עם שיחקו קצת ז מהם רוצים מה ״ואללה.

 עיראק. יליד .25 כן הצעירים, אחד של הככור אחיו שאל ץ״ הרעש כל
עצמו. מיקרה לאותו התכוונו ושניהם מושגים. של עולמות שני
 :לו לקרוא אפשר השבוע. בל כימעט לאחרונה החוזר מיקרה זהו

המוני״. ״אונס ואפילו קולקטיבי״, ״אונם

כנופיית־ — שלמה כנופייה אלא שניים. ולא אונם, אחד אדם לא
 על מתנפלת — מעשי־כריונות סחיבות, כגניכות, גם העוסקת רחוב
אותה. ואונסים אחת, נערה

 ״תפס הוא הכנופייה. מאנשי אחד על־ידי הנערה מובאת לפעמים
חבריו. את גם במציאה לכבד רוצה הוא ואז לו, הלך חתיכה״,

 הקורבן את הבנופייה מוצאת זה, כמיקרה כמו אחרות, פעמים
עליה. ומתנפלת שלה, החבר את מכריחה כפארק,

 קטינים, ׳תשעה המישטרה עצרה בסמטכןכר 20 ך*
 הנחשדים נערים 14 של כנופיה מבין ומעלה, 14 בני ■4

 רמת־ של הלאומי בפארק משותפת בפעולת־אונס כולם
.19 בן צעיר בן־זוגה, עם שם היתד, 17ה־ בת הצעידה גן.

 הזוג, על הכנופיה איימה המישטרה, גירסת לפי
 לאנסה, הספיקו שניים הבחורה. את לאנוס התחילה
 סיור במקום עבר כאשר מעשה בשעת היה השלישי

שנתפסו. החשודים תשעת את ועצרה המישטרה של
 שני זה מול זה עמדו שוב השופט, מול עמדו כאשר
העולמות.

 !חמורים הם ״הדברים :רפופורט בורים השופט
 גברים, מארבעה יותר משתתפים שבו אונס, של במיקרה,

 להגיד?״ לכם יש מה שנות־מאסר. 12 הוא העונש
 חולצת- בעל ,16 בן דנון,* ישראל 1 זמם הנאשם

 היא פתוחה. היתה ״היא התרגשות: בלי ימאי, של פסים
הראשון...״ הייתי הסכימה. בכלל

 מודה.״ ״אני :דהאן ,מש,ה ,2 מם׳ החשוד
 גמרתי. לא ״אני :לוי ירחמיאל ,3 מס׳ החשוד

המישטרה.״ באה שלי, התור כשהגיע בדיוק
החקירה. להשלמת ימי־מעצר 15 שיגרתי. היה ההמשך

 קטינים, זיהוי למנוע כדי הוסוו, בכתבה השמות כל ♦
לחוק. בהתאם

 סוציאליים, עובדים קציני־מיבחן, אצל בתים, בתשעה
 ושוב — המיקרה על דיברו ועדי־דאייה, חברים שכנים,
עולמות. שני נתגלו

 בית- מזכיר ללישכת בא 1 מס׳ החשוד של אחיו
 פלאחר־יד התעניין הישיבה, שנגמרה אחרי המשפט,

 נכון? קנס, רק יקבל ״הוא :יפה־תואר ,19 בן אחיו. בגורל
 שמעתי בכלל, ? קנס רק שזה נכון הראשונה, בפעם זה אם

מתרוממת!״ היא שהבחורה
 נראה וחצי, 14ה־ בן ,1 מס׳ החשוד של ידידו

 נרדף: כלב של רושם מעורר ביד, פצוע רזה, מיסכן,
 את במישטרה אמרתי קרה. כשזה החבר׳ה, עם ״הייתי

 עליה. איימו לא חמישה. עם לשכב הסכימה היא הכל.
 היא קודם. גם יאותה ראיתי אני בחיי. יפה, חתיכה, היא

 מהצד.״ עמד סתם התנגד. לא בכלל שלה החבר מתרוממת.
 לא כבד אחי ״ישראל : 1 מם׳ החשוד של אחיו

 הייתי מהבית. אותו זרק עצבני. אבי שנה. בבית גר
 איפה בסככה ישן היה ישראל ובגדים. אוכל לו מביא

אבטיחים.״ שמוסרים
 חדר- מסודקים. קירות בביתו. החשוד, של אמו

 רגע. בכל להתמוטט עלול הוא כאילו נראה המדרגות
 והבן הבנות אחת עם יושבת היטב, לבושה ,36 בת האם,

 שאני מה לכתוב יכול ״אתה תרנגולת. יש בתנור הבכור.
 הממשלה רק ? הממשלה נגד לכתוב יכול אתה ? לך מספרת
!״והמישטרה הממשלה רק בחיי. אשמה,

ח  צריכים ? עורד־דין איזזת מכיר אתה ״אולי :הא
אחד?״ לכל אחד או כולם, בשביל עורך־דין
 עכשיו לא אבל חנוך. בעלי, עם ״תדבר ז ׳האם
 יהיה זה וחצי בשמונה ישן. עוד הוא בבוקר). (באמונה

 חנות.״ לנו יש לעבודה. יוצא הוא 10ב־ עצבני. הוא טוב.
העצור. הבן למען דבר המשפחה עשתה לא בינתיים

מיוחדת. התרגשות ניכרת לא עורך־דין. לו חיפשה לא
 אשמה ״הממשלה :מתעורר שהוא אחרי חנוך, האב,

שלנו!״ בשכונה לנוער שקורה במה
 שוטרים שני באו ישראל, את שעצרו ״בלילה : האם
השוט את לחסל רצו בשכונה שהילדים שמעתי בניידת.

השוטרים.״ את סובלים לא בשכונה הילדים אפילו רים.

ם ל ו כו נ ד ג נ םס רי חו ש ה
 מיקרה־ שנים 18 בארץ, שנים 22 .42 בן הוא אס ■*ג

 .8,11,12 (ישראל), ,16,18,19 בני ילדים, ששה סעד. 1 1
 פעמים שלוש־ארבע התקשרתי בכל. אשמה ״המישטרה

אמד לשוטרים. והלכתי באור־יהודה, דגול הרב־סמל עם
 חברים עם מסתובב ישראל, בני, את שראיתי להם תי

 בצריפים נפגשים שהם להם סיפרתי בסמים. שמשתמשים
חשיש. שם ומעשנים ההסתדרות, של העובד הנוער של

תמשבס נית במסדרון והאחיות האמהות המעצר הארנה בעת הכנופיה חברי
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