
לאנסים ירוק אוו מהווה במדינה האונס מקרי במגינה השערורייתי

|י ך ך | ה מ נפלה מאוסטרליה, י *■8**״ תיירת פינקוס, הלן י
 כאשר החמישית, בקומה חדרה חלון

ב שלא אנסים. מצמד להימלט ניסתה
נהר והיא לח, שיחק לא מזלה אביבה,

 שני .1971 בנובמבר קרה זה בנופלה. גה
הריגה. על — שנים 7 קיבלו התוקפים

 דד כעל הצביעה עליהם מקומיים, צעירים
אנסים.

 נעצרו חשודים שני המשטרתי: הטיפול
 עד לשלושה — האחרים ימים, לחודש
ימים. שמונה

 עד כולם שוחררו מכן, לאחר
למשפטם.

ווו1ק רי דבו

 לצריף במכות אותה הכניסו ,17 בת מית
 חשיש, לעשן אותה אילצו בראש־העין,

 הגדול הקבוצתי האונס במיבצע ופתחו
 ישראל. מדינת בתולדות ביותר והממושך

הש שלחו תאוותם, את בה שסיפקו לאחר
 בנוסח הסביבה, רחבי בכל שליחים לושה

חתיכה.״ יש יבוא. שרוצה מי ״כל
 כמה הטובים. החבר׳ה מבין רצה, לא ומי
מסוגלת הקורבן אין — בו השתתפו אנסים

 כתב־האישום את התביעה הגישה — מקרה
החשודים. נגד

סג סירוטה, שרה עורכת־הדין הסבירה
 את המרכז, מחוז לפרקליט בכירה נית

המדהים: המחדל
 שחסרים כמו בדיוק פרקליטים, ״חסרים

פרקלי ארבעה לפחות חסרים לנו שופטים.
 יימשך אונס שמשפט אסור נכון, טים.

גזר־הדין על משפיע שחולף הזמן שנים.

 מצריף לדירה, מדירה הועברה היא לזכור.
 במשך למטע, לחורשה, משדה לצריף,
 נאנסה הזמן וכל ולילות, ימים שלושה

 אפשריות, ושיטה צורה בכל הרף ללא
 במשך לו. התחשק שרק מי כל על־ידי

 חשיש, לעשן מעניה אילצוה זמן, אותו כל
 להיאנס, ולהיאנס, — שונים כדורים לקחת

להיאנס.

שמשפט /,אסור
;/ יתמשך אונס

 ה- את והזעיקה השתחררה אשר 1ך
15 לזהות הקורבן הצליחה משטרה, ^

וחי — לקינאה לנושא השכונה? למלך
בשכונה? החבר׳ה כל מצד — קוי

התקפה

 מתחשבים השופטים הנאשמים. לטובת —
 — בינתיים התחתן שהנאשם בכך בכל.
 בכך משפחתו. תיפגע מאסר, יקבל ואם

 שאין בכך שוב. מאז אנס לא שהנאשם
רבים.״ בדברים קודמות. עבירות לו

 לפני המשפט, נפתח סוף, סוף אוקיי.
 מה רווה. יצחק ד״ר השופט בפני שנה,

? מאז התרחש
 ארכע ישיבות. ארבע התרחשו מאז

 שנח במשך• - מסכנות ישיבות
שדמה.

זאת? להסביר אפשר איך
מ אחד של גלויית־הלב בהערתו אולי

מעוניין לא ״אני :הנאשמים פרקליטי
 יתמזמז שהמשפט כמה יזדרזו. שהשופטים

שלי.״ הקליינט לטובת זה — יותר
שנ במשך הקורבן, לעצמה הושבת מה
 אזרח כל לעצמו חושב מה ? אלה תיים
 להגן חייבים שבתי־המשפט המאמין הגון,

האנ 15 לעצמם חושבים מה הצדק? על
 מאמין האם ? חופשי המסתובבים סים,

 משפט כי בישראל כלשהו שופט באמת
ה ה אכן אם — האנסים את ירתיע כז

 דומים ממעשים — האנסים הם חשודים
? אחרים אנסים־בכוח ירתיע או ? נוספים
 מצחיק רק זה כי שופט כל מבין לא האם

— אנס כל הופך זה כי האנסים? את

מאוחדת
ה של מבחינתו מבהיל, פחות א

 להגן מבתי־המשפט המצפה אזרח /
ו י ל  הוא — הפושעים על ולא — ע
רי.* ציון של משפטו גזו

 בת קטינה שאנס בכך הואשם )22( גזורי
 הקטנוע על טרמפ אותה לקח כאשר ,17

שלו.
 כמשז שנים. שלוש לפני היה זה
 הסתובב שנים, שלוש אותן כל

 הסתיים חודש לפני רק חופשי. גזורי
משפטו.

 כתב־האישום קלאסי: משפט זה היה
 מאז, האונס. אחרי שנה חצי — הוגש

 וחצי, שנתיים לאורך המשפט, התמסמס
 עורך־הדין כשהסניגור, אופיינית, בשלווה

ה תחת תרגיל כל מפעיל ברקאי, אהרון
מסבי וקצינת־המיבחן לקוחו, למען שמש

״התרשמו את ברצינות לבית־המשפט רה
 לבוא אפשרות ״קיימת כי העמוקה״ תה

לו.״ ולעזור הנאשם לקראת
!לאנס אלא לקורבן, לא — לעזור
 שהרבני, עורכת־הדין התביעה, נציגת

או המאוחדת, ההתקפה נגד לעמוד ניסתה
 כבר נמשך המשפט עזר. לא מאומה לם

 רווה, יצחק ד״ר — והשופטים מדי, יותר
 כבר רצו — אולסקר ואהרון דבורין חיים

סופו. את לראות
הש בתחילה, הידוע. התרגיל חזר ושוב

 אודות על ורעמים ברקים השופטים מיעו
הפושע. של פישעו חומרת

 ה־ ונשמע ושב הטונים, ירדו אחר־כך,
 יכולים אנו אין ״...אולם המוכר: הימנון

 אותנו מניעות אשר מנסיבות להתעלם
)27 בעמוד (המשך

ו התחתן בינתיים כי הוסווה, שמו ־)
בת. הוליד

רווה
 שפלים בפושעים הרחמנית, המלאה, בות
המת המוחלט, ההתחשבות חוסר ואת —

 אתמול, של הקורבנות — מהקורבנות עלם,
 שיהיו מחר, של הקורבנות מכך, ויותר

ל — מחר קורבנות ל ג  ה־ העונשים ב
המחו קבע מקרים איזה עבור רחמניים?

 מקרים עבור המקסימלי? העונש את קק
תר? המורים  חמור עוד להיות יכול מה יו
תר? יו
זאת? כל להסביר אפשר איך
לחסביר. אפשר אי

אנסים
חופשיים

•  במדינה השופטים שמגלים הרכה, יד ך
מקרית. איננה אנסים, כלפי 1 1

 מקרה כמעט היה לא שיטתית. היא
 האנסים חטפו בו לאחרונה, במדינה, אונס

 כל נמצאו תמיד מקסימאליים. עונשים
 בהם. להתחשב עליהם, להקל סיבות מיני
בהם. אלא — בקורבן לא

:לאחרונה שאירעו מדהימים מקרים שני
בחו צעירים 15 אנסו שנתיים, לפני •

 נגד הוגש תמימה שנה לאחר רק אחת. רה
 שלמה שנה כתב־אישום. החשודים 15

 פי■ה־ האנסים היו האונס, אחרי
 את לטשטש הקורבן, על לאיים ייס

 לחזור אפילו אולי - עקבותיהם
להם. יתהשק אם אותה, ולאנוס
 החשודים 15 האונס, לאחר שנתיים היום,

שה משום — חופשי עדיין מסתובבים
 נמצא הוא כיום, נגמר. לא עוד משפט

ישורונו. מי וסופו פתיחה, בשלבי רק
 יצא — 17 בת קטינה שאנס צעיר 9
ל״י. אלפיים של בקנס

:יותר מזעזע מקרה איזה להחליט קשה
 של זה או — נגמר שלא המשפט של זה

שנגמר. כמו שנגמר המשפט
 הוא במיוחד. נורא היה הראשון המקרה

 מראש־העין צעירים שלושה כאשר התחיל
מקו־ צעירה הקורבן, את תפסו והסביבה

 ניצלה שירי אביבהניצולה
 כאשר קבוצתי מאונס

 על- נכלאה שם רביעית, מקומה קפצה
אותה. לאנוס שרצו צעירים קבוצת ידי

 מאז, בדיוק, שנתיים לפני אירע האונס
חופשי. להסתובב האנסים ממשיכים
 היה זה, זוועתי באונם המשפטי, הטיפול

ה־ אחרי חולש 14 רק פחות: לא נינוח

 הקיבוצי האונס בביצוע החשודים 15 מבין שנייםסוד בלי מישפט
 למעלה שנמשך מעשה״זוועה — בראש״העין

 בפתח-תקווה לבית-המשפט במשאית מובאים — רצופים ולילות ימים משלושה
 עדיין המישפט היום, משנתיים. למעלה לפני אירע המזעזע האונס מעצרם. להארכת

23בתב־אישום. הוגש המיקרה אחרי חודשים 14 רק נראה. אינו וסופו בניחותא, מתנהל


