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הר■ שרה של
רב. שלום בן״עיתו, הדסה השופטת כבוד
באוני סוציאלית לעבודה ב׳ שנה סטודנטית אני,
טת  ומ־ מפוליטיקה להישמר המנסה — תל־אביב ברסי
במייוחד. הבולטים למאורעות רק ונכנעת עיתונים,

ת בעבודתי, מעורה, אני במיקרה  נוער של במוסדו
ת וכו׳. קציני־מיבחן עבריין,  אחת, לא שמעתי שמך א
 אבל הסורגים. מאחרי כיום שהם וממבוגרים מילדים

 ריג־ את איתך לחלוק עצום צורן מרגישה אני היום
 — סטודנטים עשרות כמה לעוד ביטוי שהם שותי,
 ״אנשים להרבה ועוד — וללימודים לעבודה חברי

לכתוב. יודעים שאינם פשוטים״
 אנא, הרי. שרה נגד שלן לפסק־הדין מתכוונת ואני

תוחו אחרי עיקבי ם אותי ותקני פסק-הדין, של ני  א
טועה. אני

 : 29.3.77ה״ מן אחרונות״ ״ידיעות מתוך ציטוט
 עם פעולה לשתף הרי שרה התחייבה ההסכם, ״על־פי

ק ובבית״המישפט במישטרה ולהודות חוקריה, ל ח ב  
ן ת מ ו מ ש א ה לה. שיוחסו ה

ם עמדה הרי ״שרה הסכ  ,העברתי : הודתה היא ! ב
מחי למאיר  חברת מכספי במזומן לירות אלפיים קי

קן כתב־האישום הגשת עם ,ביטוחים׳.׳ תו  הוקפא המ
 בסך שוחד בהעברת שעסק הרי, שרה נגד נוסף אישום

 השופטת ידלין. לאשר אליסון ממרדכי דולר(!) אלף 30
 הודאתה על־פי הרי שרה את הרשיעה בן־עיתו הדסה

באשמה.״
ם אחרי רבה. תודה הסכ ה ל עדיין יש החשאי״ ״
לטעון החוצפה שורר, מרדכי הרי, שרה של סניגוריה

 באמצעי- בה שהוטח הרפש וכל מעצרה אחרי ״כי
ק הרי שרה הורשעה התיקשורת,  בסך שוחד במתן ר

לירות.״ 2000
ם מובן, הי  ששרה השופטת, כבוד או אדירים, אלו

 של פעוט שוחד במתן ק ר הורשעה מיודעתנו הרי
 שאר כל הוקפאו לפני-כן רגע הרי — לירות אלפיים

ת באלפי הדנים הסעיפים, מאו ת. לירות ו היה זה אחרו

ת ידעתי ואני בן־עיתו. השופטת כבוד של האדיבה הו מ  א
ם ואבות  לבתי-סוהר רגליהם שמשרכים וחולים זקני
טובוס, לנסוע גם ואפשר רבים. ם באו רוצים. א

■ ■ ■ י !
 השופטת מצאה ומשמעותיות מעניינות סיבות שלוש
הקל בחיפושיה הנכבדה,  :ציטוט) (וזהו העונש מעל ל
ה כאן היתה לא — ״ראשית טיי  השוחד השורה. מן ס

 עובד־ציבור, של חריגה לפעולה לגרום כדי ניתן לא
בזכות.״ שניתן משהו להשיג כדי אלא

 מתוך למדים נמצאים פשוטי״העם, אנחנו, ולפיכן
 משהו להשיג כדי הניתן ששוחד הדגולה השופטת דיברי

ה אינו בזכות, ה מהוו  כמובן, וזה, השורה. מן סטיי
 גם אולי בראשי. אפלות מחשבות ומעלה ליבי, את מרנין

ן בחיים אצליח עוד אני
 מכך להתעלם יכולה אינני ״שנית, :הציטוט המשך

 הנאשמת כנותני־שוחד, הזו בפרשה המעורבים שמתוך
 ספסל־הנאשמים, על בודדה עצמה המוצאת היחידה היא

 מאידך, עדי־מדינה... של מעמד ניתן לשותפיה־לעבירה
ן י י א ק ל פ א ס י ה ה ש ת י ה ה פ ת ו  ש

ה א ל ע מ ש פ ם — ל  שהאחרים בכך משהו יש אול
לבדה.״ כאן יושבת והיא מעונש, ונמלטו זכו

 העולם־ של כללי-המישחק בוודאי. בכך. משהו יש
 עידוד. מוצאת אני אלה בדברייך גם נפגמו. התחתון
ה האנשים יכולים כאן כי השופטת, כבוד זהירות,

ם שלימדי שכל פשוטים, ת  לגנוב לשדוד, היה החיים או
 למה !נכון כן ואולי נכון. לא אותך להבין ולפשוע,

ם ן תחנת-דלק נשדוד שלא  מאיתנו שניים ניתפס, א
חם והשלישי יודו, תו השופטת, על-ידי ינו  היהידי בהיו

 מעונש״ ונמלטו ״זכו האחרים בעוד הנאשמים, כס על
לפשע... מלא שותף הנותר האחד היות למרות

ת זה נימוק לאור האם  לשבט או לחסד — שופטת א
!! השנייה ישראל בני את גם —

ט: ומוסיף  שלא למרות כי לי נאמר ״לבסוף, הציטו
 הנאשמת משתפת עדת־מדינה, של המייוחל במעמד זכתה

ם, עם פעולה ב להם שסייעה עדות ומסרה החוקרי

הרי שרה נאשמת
ם מן חלק סכ ה  הנכבד שהסניגור מוזר כמה המפואר. ה

 אנשים יש אבל כל-כך. מהר חשובים, כה דברים שוכח
כל״כן. מהר שוכחים שאינם

 ״אמה : השופטת כבוד על שהשפיעו הסניגור מטיעוני
ת עוד תראה שלא חוששת 80ה״ בת  הנמצא בנה א

 ״1 בתה את גם ממנה לשלול יש האם בבית־הסוהר.
 כבודם השופטת, כבוד הסניגור, כבוד שלא, בוודאי

מים. של ם לשלול אין האורים־והתו ת 80 בת מא  בנה א
רחמנא-ליצלן. מזה. הומניסטי רעיון אין ובתה.

ת הקצרים בימי־חיי ידעתי ואני מוזר. מהו  רבות א
 ובתם, בנם את מהן ששללו פחות, ואפילו ,80 בנות
בעזרתה ואפילו — ״זוג״נעליים״ בעבור אחד, בנם ועוד

ה שופטת ס תו הד ־עי בן
 הנאשמת מקבל־השוחד. להיות שאמור מי נגד חקירתם

 ספק ואין קשה, מישפחתית טרגדיה ועוברת, עברה,
 עד רב זמן יעבור עליה, שיושת העונש בלי גם כי

שתקם.״ שתצליח לה
תו גם האם טהורה. נדיבות־לב  זכה שלא בחור או

 וה- בישראל, היהודי״ העם של בניו ״מבחירי להיות
ת בצריף מתגורר ח  עירנו של שכוחות־האל השכונות בא

תו יזכה תל־אביב, ס באו ח  עם פעולה ישתף כאשר הי
ב לזכות תמיד תהא שכזו התנהגות האם ן חוקריו
! עינייך

 טרגדיות אשת-לפידות. בך. רואה אני דגולה אשה
רבים אנשים עבודתי. בגין מכירה אני רבות מישפחתיות

 ומפליא כמעט, לצמיתות וילדיהם מנשותיהם שנלקחו
. בטרגדיות התחשב לא שאיש הדבר ם ה ל ש

ת חשה אני בדבריין אבל אחרית־הימים, משב א
ת ם. העתיד מעוף א קסו  ודבר תצא מציון תורה ״כי ה
חנו מירושלים.״ ה׳ ם. אנ מתקרבי

 רק ולא בדרכייך. ישראל שופטי שאר יילכו רק לו
 הכבד לצער ותדאגי הנאורה, שלך בדרכך את תתמידי

 — בפנייך הנשפטים האחרים אוייבי״הציבור על שיורד
ם שם, להן שאין זונות אותן ת  להם שיש שודדים או
ת תמיד זיכרי שם.  שאין חייהם ואת הטרגדיות, א

בן־עיתו. הגברת זאת, זיכרי לשיקומם. תיקווה
:1§ ■ י

הרי, שרה הנאשמת אמרה גזר־הדין חריצת לפני
שקרה. מה על צער להביע רוצה ״אני : מצטטת ואני

תי שהביא חולשה של רגע היה זה  של למעמד או
נאשמת.״

 הרי. הגברת כלפי טינה בליבי אין כימעט. מזהיר.
כל״כן. מזלה התמזל באשר קינאה, קצת אולי

ת שהביא חולשה של רגע זה היה לא האם תה א  או
ת ללדת שהרתה בת״בלי״שם הזונה  לשפוך ילדה, א

 להגיד ידעה לא אולי היא ז חברתה על־פני חומצה
 כי מהו, רגע״של-חולשה יודעת אינה אולי היא זה, את
ויהיו. היו חולשה של רגעים חייה כל

 האם !! הבנת לא וחכמת־הלב, הדגולה את, אבל
ה אינה זונה אותה ם חי  אותה האם ז טרגדיה של חיי

 שאליהן מאסר, שנות שתי אחרי חייה את תשקם זונה
תה שלחת ת ללדת את, או  שתי ן! סורגים בין תינוקה א
י חולשה של רגע בעבור — מאסר שנות

ה האנשים מזיעת המדינה, מקופת לירות אלפי
 צוחק השטן חולשה. של אחד רגע — והטיפשים ישרים
1 השופטת כבוד אותו, שומעת את האם בפתח.

 יצא שקלונה היחידה האשה הינה הרי שרה האם
ז בעונש מקילה נסיבה זוהי האם !ברבים
ש צעירים, בחורים שלושה זוכרת שאת להניח יש
 אשר בחורים שלושת בפנייך. לדין עומדים אלה בימים

ם מסע-השמצות עברו סי ק  שפרעה העיתונות, ״בעזרת״ מ
ת בם  אורח־חיים של לפירטי־פרטים עד תיסכוליה כל א

לקו רוצחים של תוויות וסיגנון־לבוש.  :רחבה ביד חו
ת ״הכנופיה כנ  חשודים שהיו הם, בארץ." ביותר המסו

ם ברצח ה מודעה רק כאשר אשמה, מכל נוקו והיו  קטנ
זיכויים. את מאשרת בלתי-נראית, כימעט בעיתון,

ם אינם הם מישפחתיות. מטרגדיות סובלי
ם אינם הם חולשה. של מרגעים סובלי
עדי־מדינה. של המייוחל במעמד זכו לא הם
ם הם ם להם אין — הם בפשע. מודים אינ  בת א

לאבדם. לה שאסור 80
כלי־התיקשורת. להילולת מותרים הם
הרי. שרה מהגברת שונים הם
אחר. עולם בני הם

תם, לרמוס מותר ת להרוס או חייהם. א
תם. לכלוא ה. לבקש ולא או ח סלי

ה יש אך קוו  ושל היום של ישראל במדינת !תי
ת לגנוב, לפשוע, מותר המחר ח ק  לרצוח ואפילו שוחד ל

 ,80 בת ואם מישפחתית טרגדיה לך שיש בתנאי —
ת לשקם לך שקשה  כיסא- מול אל בא ושאתה חייך, א
בן־עיתו. הגברת של הכבוד

 הינו דבר כל שכימעט ההבנה היה מהתבגרותי חלק
יופי. שכל, אמת, ריח, טעם, — יחסי

 ושאיע- קבועים, שהם לתומי, חשבתי, דברים שני
ואלוהים. — הצדק :עליהם עבד לא שטיין

ם. רק נשאר עכשיו הי חסי. הצדק כי גם האלו ל י
הכל. מותר יהודים

תד־אביג שוחט, אורנה
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 )11 מעמוד (המשך

 לחיילי־צה״ל דם לתרום התעכבו הם מהעבודה חזרו
ם את להעלות לבנק נכנסו או מגן־דוד־אדום, בסניף  חלק
מילווה־הביטחון. לקרן

 שזה מפחדת ואני שהיה, למה שייך זה כל והיום
ם איך יודעת ואינני מפחדת. אני עוד. יהיה לא  להקי
ת את ת ואיך ההריסו אחו ת ל  יודעת אינני השברים. א
ב מכיתותיהם שנסו בית-הספר לתלמידי להגיד מה

 ואינני ליבם אל לדבר מה בשם יודעת אינני בהלה,
מה. ולא להם, להגיד איך יודעת

 כי בושה, לאותה ואוי מתביישת אני אחי, ג׳לאל
תה, לי אמור מלבדה. כלום ולא לי אין  האם :ג׳לאל א

 ז שאחריו המחר יום ואת המחר את אתמול קברנו
 במיס־ ובא יוצא היית שהרי ג׳לאל, אתה, לי תסביר

 אמור — לא-קרוא כזר גם ולו הפוליטיקאים דרוני
ה, לי ת ן בא לא !מחה לא ששר־החינון הייתכן א

!להעניש דרש לא !מחילה ביקש לא
ת מבקשת אני אחי, ג׳לאל,  יותר אבל סליחתך. א

ם רציתי עזרתך. עכשיו לי דרושה מזה ח תן, לנ  או
 ג׳לאל, אנא, אצלך. ועידוד ניחומים מחפשת ונמצאתי

ה לי אמור ת  ביום נקבר הכל שלא אבוד. הכל שלא א
ה. אבדה לא שעוד לי אמור ליום־האדמה. השנה קוו התי

, ■ואלה פי ש חל־אב־ב הר־
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