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 דודתו וצח ער 15 בגיר שנדון קרב, שמואר שר גרוי־הדב דויו,ו
שבע שוב ושנשבס סו שנות ל א ס ער מ ה אונ צ ו כבורה כו

הועויס בכלא סדוס
שמו האסיר של ביומנו השני הפרק

 מיס- בתובו כולל (קירשנבוים) קריב אל
מזעזע. מן

 )2136 הזה (העולם הראשון נפרק
 אמו מות את ילדותו, את קריג תיאר

 של הרצח נסיבות ואת חולת־הסרטן
 שביצע ביפו, בית״הספר מנהלת דודתו,

 השבוע .1968 בשנת חבר״ילדות עם יחד
 חוויותיו של גלוי־לב לתיאור קריב עובר

תל-מונד. בכלא צעיר כאסיר
ה מערכת־היחסים את מסביר קריב
ובי עצמם לבין האסירים שבין מורכבת

 מע־ על ומספר הכלא, טימסד לבין נם
 במו חזה שבהם המזעזעים, שי-הסדום

 הרב העניין מילבד מתבגר. כנער עיניו
 תיאוריו מעוררים חייו, תולדות שבעצם

הר מתון כלל נכתבו שלא — קריב של
 — הכלא שילטונות כלפי מרירות גשת

ה הישראלית, לחברה נוקבות שאלות
 לבלות הצעירים עברייניה את שולחת

 דיווחו זה. במוסד התבגרותם שנות את
 חייב^עורר קריב של והמפורט הענייני

 שתפקידם וגופים, מוסדות מתרדמתם
בפשיעת־הנוער. הטיפול בתחום ועיסוקם

־ ו'

מואל אסיר ב ש רי ק

 שבע בן מאסר עונש קריב מרצה כיום
 לפני והורשע, לדין שהובא לאחר שנים,
 יצאניות שלוש אונס של בפרשה שנה,

 המחוזי בית־המישפט תל־אביב. באיזור
 וגזר אחד, ממיקרה-אונס אותו זיכה
 שני עבור שנות־מאסר 15 של עונש עליו

 חסר־תקדים עונש — האחרים המיקרים
או זיכה בית-המישפט-העליון בחומרתו.

 ממיקרה-אונס אחדים, שבועות לפני תו,
ממאסרו. שנים שמונה והפחית נוסף,

 נפתלות בדרכים הגיע קריב של יומנו
ו קוד, עופר הזה״ ״העולם כתב לידי
אחדים. בהמשכים כלשונו מתפרסם היא

 האינטימיים ותיאוריו קריב של כנותו
 של אישיותו מיבנה על לעמוד מאפשרים

 מעשי־פשע בשני שהסתבך 24 בן צעיר
ביותר. מהחמורים
 נבדקו המישפטיים והעובדות הפרטים

המציאות. את תואמים ונמצאו
הס שבו במקום מתחיל השבוע פרק

ו קריב ששמואל אחרי :הקודם תיים
 בשעה כוונה, בלי דודתו, את רצחו חברו

הביתה. וחזרו מביתה, גניבה של

בנעוריו קריב
מין היא העיקרית הבעייה

ענו ך* ה. נ ת כי  לביתו הלך חברי ה
 מישהו למצוא ציפיתי לא לביתי. ואני 1 י

 במישמרת לעבוד צריך חיה אבי שכן בבית,
 שנכנסתי לאחר אחדות דקות אך לילה.

 והאור נפתחת, הדלת את שמעתי למיטה
 אתה ״מה, אותי: שאל אבי נדלק. בחדר

 לא שאתה יודע אני לרמות? מנסה עוד
 שלך, החבר של ההורים אצל הייתי !ישן

 למגן־דויד־אדום למישטרה, טילפנו וכבר
 שהכל ״טוב הוסיף, אבל,״ ולבתי־חולים!

בסדר.״
 אבי בלילה. שלוש כבר היתד, השעה

יכול לא אבי לישון. והלך האור את כיבה
 בעצם מה לשחזר ניסיתי להירדם. תי

 לא קופחו שחיי־אדם העובדה שם. קרה
 זאת, ידעתי אולי לתודעתי. עדיין חדרה
 במיטה המציאות. עם להשלים סירבתי אבל

חמש בשעה שנתו. את אבי ישן השנייה

יום. כבכל לעבודתו, והלך קם הוא בבוקר
 זאת תחת לבית־הספר. ללכת צריך הייתי

 ליל־נדודים, אחרי ממיטתי, בבוקר קמתי
 בחצר, לו חיכיתי חברי. של לביתו והלכתי
העניי ״מה :ושאלתי אליו פניתי וכשיצא

 על לשמוע היתה כוונתי ?״ קרה מה ? נים
 הוא אך הוריו, בבית ליל־אמש אירועי

 בוא כסף, הרבה לנו יש ״שטויות, :לי ענה
לתל-אביב.״ ניסע

 שתי קנינו ושם הגדולה, לעיר נסענו
 וסי־ נעליים מיכנסיים, לסיגריות, מציתים
 הוא נפרדנו. מסע־הקניות אחרי כת־זהב.

לביתי. ואני לבית־סיפרו נסע
 שאל הגיע וכשהוא בבית, לאבי חיכיתי

 שהכל עניתי בבית־הספר. היה איך אותי
 ארוחת־הצה־ את לחמם והתחלנו בסדר,

 ומרק מבושל בשר־עוף — החד־גונית ריים
עוף.

נש לסיים וכשעמדתי להתקלח, נכנסתי
 פתח דקות שתי כעבור בדלת. צילצול מע

 ״שמוליק, ואמר: דלת־המיקלחת את אבי
 דחוף.״ באופן לנסוע צריך אני לבד. תאכל

 כרגע, הודיע ששכן ענה ואבי לאן, שאלתי
בדחיפות. שיבוא ומבקשת חולה שהדודה
תמו בדמיוני וצפה עלתה רגע באותו

 גרמנו וחברי שאני ידעתי ליל-אמש. נת
 איתך!״ בא אני ״חכה, :לאבי אמרתי זאת.
נסענו. ומייד הסכים הוא

 המישטרה
רצח! קבעה:

 הת- ראיתי האוטובוס מחלון וד **
ע  בתל- הדודה בית ליד גדולה קהלות י

ואמבולנס. מכוניות־מישטרה אביב,
ל מיהרנו ואני אבי עצר, האוטובוס

 ניגש שוטר קרה. מה התעניין ואבי מקום,
 עצמו, את הציג אבי לזהותו. ושאלו אליו
נפטרה. שאחותו נתבשר הוא ואז

 נתנו לא אך בדירה, עדיין היתה הגופה
 מה למישהו לספר רציתי להיכנס. לנו

 להסביר זה, לכל גרם ומה קרה בעצם
 כילד, בכה אבי אך התכוונתי. לא שבעצם

 לכן אלי. ליבם נתנו לא הסובבים ושאר
שתקתי.

עב לא האלונקה הגופה. את הוציאו
 מהחלון. הוצאה היא ולכן הדלת, דרך רה

 ידידים עוד עם יחד אחי, הגיע בינתיים
להר השתדלו הם המנוחה. של ושכנים

ניראתי ממני. והתעלמו אבא, את גיע

הנורא. הסוד את נשאתי בליבי אך שקט,
ויאמ אותי, שיאשימו כאלה ודאי יהיו

 היחידי ההסבר מייד. התוודיתי לא מדוע רו
 את להעמיד לרגע שינסו הוא לי שיש

 בתוכו הנושא ,15 בן נער :במקומי עצמם
מתגו פחדתי אחד מצד שכזה. איום סוד
 להרוג עלול שהוא חששתי אבי׳• של בתו

 או עצמו את אם ידעתי לא אך מישהו,
ה מבחינת ממני, רחוק היה אחי אותי.
 פחד־ פחדתי וסהמישטרה האישיים, יחסים
בסוד. נשמר שהכל שכך מוות,

 מתה שהדודה הדיעה רווחה בתחילה
בבי היה והמוות מאחר אך טיבעי. מוות
 לבדיקה הגופה נשלחה עדים, ללא תה,

 שיש למחרת, נתגלה, ושם הפתולוגי, במכון
 מצלעו־ שתיים גופניים. סימני־חבלה עליה
 סימני- היו צווארה ועל שבורות, היו תיה

 — בוודאות נקבעה המוות סיבת חניקה.
רצח.

 חוקרת. והחלה לתמונה נכנסה המישטרה
 עשרות ונחקרו מיוחד, צוות־חקירה הוקם

 מיש- בני גם היו הנחקרים בין אנשים.
בתוכם. ואני פחתי,

הרא בשלב אבי עלי חיפה משום־מה
 שובי שעת את בחקירתו הזכיר ולא שון,

 על כשנשאלתי מוצאי־שבת. באותו הביתה
 בסרט. שהייתי עניתי הרצח, בערב מעשי

 לחפות לאבי גרם מה יודע איני היום עד
 ביני קישר לא שהוא משער אני אך עלי,
 ממני למנוע רצה ופשוט המיקרה, ובין

מיותרות. אי־נעימויות
 שבו ליום עד עלי, עברו סיוטים ימי 21
ב מוקדמת. בשעת־בוקר הדלת על נקשו
 צוות־ההקירה־המיוחד, אנשי עמדו דלת
 היתה טענתם בדירה. חיפוש ערכו והם

 בבית. הנמצא גנוב רכוש על מידע שקיים
 לתחנת־ אותי לקחו החיפוש תום לאחר

החקירה. החלה ושם המישטרה,
 קודם התנסיתי לא מעולם מאד. פחדתי

 כזה, אופי בעלת מישטרתית בחקירה לכן
 מ־ שאבתי בעניין שלי המושגים כל ואת

 היה זו מבחינה ומסרטי־מתח. ספרי־בלשים
 ולשבור אותי להפחיד לחוקרים מאד' קל

נפשית. אותי
 כעת אבי. גם נחקר לחקירתי במקביל

 חזרתי שעת על לחוקרים כבר סיפר הוא
 החוקרים גורלי. לילה באותו המאוחרת

 שממנה בצורה העובדות את לפני הציגו
 אפילו הכל, יודעים להסיק'שהם היה ניתן
 כל את פרקתי לכן חברי. של שמו את

הב־ שפעו מצידם החוקרים ליבי. על אשר

ידידה* עם קריב
מלאך היתה קצינת־המיבחן

 אספר אם שרק לי, שיעזרו אמדו טחות,
 מיני ועוד הביתה אותי ישלחו האמת את

 בלעתי בתמימותי, ואני, וורודות. הבטחות
 ב־ עצמי מצאתי מהרה ועד הלוקש, את

חו בתי־המישפט. של ובישיבות בתי־מעצר
 קשר ללא באבדכביר, ישבתי ימים דש
 מכן לאחר עורך־דין. עם או מישפחתי עם

 נפגשתי שם תל־מונד, לכלא אותי העבירו
שותפי-לפשע. הוא — חברי עם לראשונה
העצו באגף נפרד בחדר אותנו שיכנו

 אופי בגלל והן הרך הגיל בשל הן רים,
המיקרה.

 הזה העולם לפרשה. קשורה שאינה *
 עם בתמונה שהופיעה הצעירה שגם קובע
 לפרשה קשורה אינה שעבר בשבוע קריב
 מן מובן היה שאכן כפי שהיא, צורה בכל

הכותרת.


