
״אף
הענבר

ששאג!״
 שטמוה, הסוחרת מצהירה
 רניסוויה בה הסי ני השענת

 עם ■חס■־מין דק״ם סירובה היה
שחת בניו עציו  בתיהסוהו. נ

זו תלווה בודק המדינה פרקליט
הת־ לא כתי־הסוהר רות ^
■  שניחתד, מהמכה עדיין אושש י
 בית־המעצר מנהל רצח עם עליו

מאיי וכבר — ניצן רוני ברמלה,
 את לזעזע חדשה שערוריה מת

שלו. הסיפין אמות
ב בבית־הסוהר לשעבר סוהרת

ש טוענת אשקלון, תושבת עזה,
 סירובה בגלל מעבודתה פוטרה
 בכיר קצץ עם מיניים יחסים לקיים

 זו תלונה עקב בתי־הסוהר. בשרות
ב פנימית ועדודחקירה הוקמה
 נציב־קבילות- של בפיקודו שרות,

 מרגלית, זאב השוטרים־והסוהרים,
 ב־ המתלוננת את לחקור שהורה

 שהסו־ הוברר בבדיקה גלאי־שקר.
ה תיק אמת. דוברת אכן הרת

 בתי- שרות לנציב הועבר חקירה
 ל- להעבירו הורה והלה הסוהר,

בך. גבריאל פרקליט־המדינה,

" י - י י י
 גיהינום. ,נוברת

 ולסו״מיס ברגעים
 אפיון חשבת״ אני

והתאבד

גרו ׳38 בת היא, מעזה הסוהרת
לילדים. ואם שה

 ל״העדלם סיפרה השבוע
הזה״:

ב שנה. לפני התחילה הפרשה
 ב- כסוהרת עבדתי תקופה אותה !

 היכר־ בתפקיד בעזה. [בית־הסוהר
 בתי- בשרות הבכיר הקצין את ןתי

 העלאה לי הבטיח אשר הסוהר״,
בדרגה.

 הטלפוניות. ההטרדות היו תחילה ,
ה בשעות אלי מטלפן היה קצין
 שאלות כשבפיו המאוחרות, ולד,

ת רו עב־ ישנה ״את :כגון |ז

ל שלא החליט הזה העולם
המת שמות את זה בשלב וס
הבכיר. והקצין ות
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 בגדים עם ישנה את האם י שיו
ליז או מ בגדיך את הורידי ב

 תאונני!״ שדיך, את לטפי עליך׳
כאלה. מיניים מישפטים ועוד —

לד ״תפסיק השבתי: דבריו על
מדב — חולנית בצורה אלי בר

 !סוטה־מין שאתה משתמע ריך
 היה ואז במנוחה!״ אותי תעזוב

 לקידומי אישית דאגה לי מבטיח
בתפקיד.

 בחורה /;אני
הגונה״

 משיחות־טל־ באחת אחד, ום *
 שאת לך ״תדע :לו אמרתי פון,

 קסטה, על הקלטתי השיחה כל
 לך כשאעשה נגדך תשמש והיא

 הקצין הפך לפתע אז !״צרות
 לו לתת ממני וביקש מאוד, חביב

 הייתי ״הרי המוקלטת. הקסטה את
לי. אמר טוב,״ כל־כך אליך
 הבכיר הקצין הופיע אחד יום

 את ללבוש ממני וביקש בביתי
ש אחרי בית־הסוהר. שירות מדי

 אותי שראה וברגע לרצונו, ,נענית
 לעבר לפתע אותי דחף במדים,

ה על אותי הפיל חדר-השינה,
אותי. לנשק והתחיל מיטה

 לו: ואמרתי מעלי אותו דחפתי
 מאוד מהר ובאת הבטחות ״הבטחת

 ממנו דרשתי המחיר!״ את לגבות
דירתי. את מיד שיעזוב

 במישטרה, המשרת אח לי יש
 במיקרה אלי בא הוא פקד• בדרגת

מ יורד הבכיר הקצין את וראה
 בחקירה העיד גם על־כך דירתי.

המישטרתית.
 בתי־הסוהר בשרות הבחורות כל

 הזה. האדם של אופיו את מכירות
 לעבור שנאלצה הראשונה לא אני
 ומוכר ידוע הקצין הזה. הסיוט את

ה כרודף־שמלות, בחורות לעשרות
 לסיפוק מעמדו את לנצל יודע

תאוותיו.
לתבי להיענות שסירבתי אחרי

 אחד יום לי קרא המיניות, עותיו
 שאת־ ממני ודרש לחדרו הקצין

ב כסוהרת מעבודתי מרצוני פטר
 כמובן, סירבתי, בתי־הסוהר. שרות

 בטריקת־ מחדרו ויצאתי להצעתו,
 אותי פיטר שבועיים כעבור דלת.

מתפקידי. הקצין
למיש־ באתי הפיטורץ בעיקבות

הסי את שערוריה. והקמתי רדו
 הפקד, לאחי, במלואו סיפרתי פור

 במיכתב־תלונה לפנות ילי יעץ אשר
בתי־הסוהר. שרות לנציב חריף

 נענית הייתי שאילו מאוד יתכן
ה הקצין של המגונות להצעותיו

 גבוהה בדרגה היום הייתי בכיר,
 אבל בתי־הסוהר. בשרות מאוד

נע הייתי אילו הגונה. בחורה אני
 עד אותי רודף הדבר היה נית,
ימי. סוף

ה והגונה, ישרה בחורה אני
 לי יש מחדש. חיי את לבנות רוצה
 מיש- איתי להקים הרוצה חבר,
לו גיליתי קצר זמן לפני פחה.

 זזבזזוזות כל
 מניוית !כשלוח
 אוניו את
■הזמין של

 ללכת אותי עודד והוא הפרשה, את
הסוף. עד הזה העניין עם

כ כבר נמשכת הזאת הפרשה
שנה.

 למצוא התקשיתי שפוטרתי, אחדי
 לפני רב. בעוני וחייתי עבודה,

 לעבוד התחלתי חודשים כשלושה
 לאט־לאט במלון. במספרה כספרית

עצמי. את משקמת אני
 מסו- וברגעים גיהינום, עברתי

להתאבד. אפילו חשבתי יימים
 ומכונת־ במישטרה, אותי חקרו

דו שאני פעמיים הוכיחה האמת
 קצין שאותו לי ידוע אמת. ברת

במכונת־האמת. להיבדק סירב
 הזה העניין עם ללכת מוכנה אני

 שיבוא עד אשקוט ולא הסוף, עד
 הוא עונשו. על הבכיר הקצין

 רוצה, שהוא מה עלי להגיד י יכול
 גם ומכירים אותי שמכירים אלה
להאמין. בדיוק למי יידעו אותו

 נפלתי אני שהיום יודעת אני
אח בחורה תהיה זו מחר קורבן,

 הן שגם לפני הודו חברותי רת.
 המיניים יצריו את לספק התבקשו

ב קידום תמורת קצין, אותו של
 אחת אף אולם כביכול, תפקיד

להתלונן. העזה לא מהן
מקווה אני ששאג. העכבר אני

 אני הזס
 קורבן לחי31

 תהיה ומהו
אחות זאת

 תפחדנה לא תלונתי שבעיקבות
 כאשר להתלונן, אחרות בחורות

במצבי.״ תעמודנה
ד הסוהרת. של סיפורה כאן ע

 אחד הוא מדובר, שבו הקצין,
הבכי התפקידים בעלי הקצינים

 בתי־הסוהר. בשירות ביותר רים
 זה נמשכת זו בפרשה החקירה

 שהמיש־ להניח ויש לשנה, קרוב
 הבריאותי במצבו התחשבה טרה

 שחלה קצין, אותו של המיוחד
ממארת. במחלת

 בך, גבריאל פרקליט־המדינה,
 כי החליט בחומר־החקירה, שעיין

 ולגבות החקירה את להעמיק יש
 בחקירה שהופיעו מאנשים עדויות

בפרשה. כעדים הפנימית
 ;,התיק :בתי-הסוהר שירות דובר

״בבדיקה נמצא י■ גיל נירה !

במדינה
ח״י!אדם

כסף ל*1ז ה פ קד■ מכה
 ומצא לנקום רצה הגברתן

במעצר♦ עצמו
 הרוסים חבורת של ״בית־הדין

 עונש עליך גזר בפתח־תיקווה
 סטרו־ יעקב את שתקפת על מיתה,
 אלף מאתיים של כופר ורק לסקי,
 שני אמרו להצילך,״ יכול שקל

גרשונוביץ. לבורים הגברתנים
 מאוד מוזרים נשמעו הדברים

כמ הוא מראשון־לציון. לתעשיין
 שעליו המיקרה את כבר שכח עט

 כי לו הזכירו הם השניים. דיברו
כשנ לפני שקרה בעניין מדובר
נפ וסטרולסקי הוא כאשר תיים,

 שתו בבת־ים, דלק בתחנת גשו
ופת הסתכסכו התיידדו, לשכרה,

 שסטרו־ ולמרות במהלומות. חו
 מכות ספג הוא כגברתן, ידוע לסקי

ש גרשונוביץ, של מידיו חזקות
 כאשר קנים קוטל אינו הוא גם

דרכי נפרדו מאז במכות. מדובר
יותר. נפגשו לא והם הם

 שספג המכות של זכרן אך
ידי מחבורת נשכח לא סטרולסקי

לאח עת. בכל קינטרוהו והם דיו
 כי לו ואמרו הסיתוהו גם רונה

 כבודו על יוותר שהוא יתכן לא
 יוסף כגמולו. למכה ישיב ולא

מרו חדש עולה הוא גם פנחסוב,
 חברו, של קלונו על ששמע סיה

 את להכות במקום כי לו הציע
 את לגאול לו כדאי גרשונוביץ,

 השישי ביום זה היה בכסף. כבודו
רו יוצאי החבורה, בני בשבוע,

 ליבם וכטוב לרווייה, שתו סיה,
 ופנח- סטרולסקי החליטו בוודקה

 ולגמור לראשון־לציון לנסוע סוב
גרשונוביץ. עם החשבון את

 הגיעו כאשר־ .המרה♦ הטיפה
 בראשון־ הבשר למיפעל השניים

 היו לגרשונוביץ, השייך לציון,
 ידעו ולא כהלכה, שתויים כבר

 מגרשונוביץ. רצונם מה בדיוק
להכו התעקש שסטורלסקי בעוד

 יש כי דעתו על פנחסוב עמד תו,
 ודרש בכסף, הכבוד את להמיר

 לירות מיליון שני מגרשונוביץ
כפיצוי.

 גר- הזמין ואז התארכה השיחה
 לבוא אורחיו שני את שונוביץ

 שם. הוויכוח את לסיים כדי לביתו
 ואכלו וודקה שתו שוב השלושה
 לתיג־ הוויכוח הפך ואז מעדנים,

 יריבו את תקף סטרולסקי רה.
 התנפל פנחסוב וגם באגרופים,

 השיב גרשונוביץ מאחור. עליו
 עליו גברו הם אך במכות, להם

במ הופיע אז ארצה. והפילוה,ו
ה את שתפס קרוב־מישפחה קום

מישטרה. והזמין תוקפים
התוק שני ישבו אוגוסט מאז

האשי הפרקליטות במעצר. פים
 בכוח ובסחיטה בתקיפה אותם מה

ש חמורות עבירות — ואיומים
באש הודו השניים כבד. עונשן

 סטרולסקי, של סניגורו אך מה,
ש טען מקרין, דרור ״הדין עורך

 אופי בעלי חיובי אדם הוא שולחו
 הביאה המרה הטיפה שרק טוב,
ומק פעמית חד להסתבכות אותו
 חיים לשופט סיפרו עדים זו. רית

 שעלה סטרולסקי, כי שטיינברג
הת שנים, שמונה לפני לישראל

 במיפעל עובד בארץ, יפה אקלם
ובחרי במסירות מתכת ליציקת

 למופת, חיי־מישפחה מנהל צות,
בצה״ל. משרתת ובתו

 הנאשם של היחידה ״חולשתו
 המרה, הטיפה אחרי להיטותו היא

 קבע לכאן,״ אותו שהביאה והיא
 של בעונשו להקל והחליט השופט,

 עונש עליו הטיל הוא סטרולסקי.
 שחפף חודשיים, של בפועל מאסר

ית במעצר. ישב שבו הזמן את
 יהיו מאסר, חודשי 22 העונש, רת
 הטיל הוא השופט. קבע תנאי, על
כספי. קנס גם הגברתן על

המסית, הידיד פנחסוב, אבל
 החמור. העונש את שקיבל הוא

לפנח־ כי התגלה בבית־המישפט

התבי עשיר. פלילי עבר יש סוב
 למיק־ לצרף מהשופט ביקשה עה
 תיקים ארבעה עוד הנוכחי רה

 פנח־ נגדו. פתוחים שהיו אחרים
מא שנות וחצי לשלוש נדון סוב
 מאסר שנתיים ועוד בפועל, סר
תנאי. על

מישפט
ד <דכל ̂לץון1 ח ^

חדרים המשכיר מלון
וגם לאורחים

■ב7 הופך אי;ו ע י̂ח

 מ ^11/ברחוב,* גלים מלון
 ג מלון־יוקרה. פעם

 הוו אותו ניהלו קטנה
 וולפוביץ־ור. בלה רת

 השנים אולם בעושר.
 גי ולמלון אלנבי רחוב

 מ פעם שהיתה הסביבה,
 ומקור עשירים, לתיירים

הפכה הראשונה, העברית עיר

ולך שופט
זונות רק לא

 תל-אביב. של האדומים האורות
הסביבה. עם הידרדר המלון גם

 הוא כי חשדה המישטרה
 ה־ זונות את המשמש מלון הפך

בעבודתן. איזור
 מיחלק־ ראש אפל, שלום פקד

 המלון. על תצפית הציב המוסר,
ל אנשיו פרצו 1977 יוני בחודש

ו ספר־האורחים את בדקו מלון,
 במלון. ששהו אנשים כמה חקרו

 במלון שהו כי העידו מהם שניים
עליזה. בשם פרוצה בחברת

 ועדותה אלה, עדויות בעיקבות
 אל־ פניה בשם נוספת פרוצה של

 בעלת־ נגד כתב־אישום הוגש קובי,
 פקיד־ ונגד ורבה, הגברת המלון,

 מנהל־המלון, גם שהיה הקפלה,
 מיש- ניהל לא אגבי אגבי. אברהם

 וקיבל באשמה הודה הוא ארוך. פט
נחר ורבה הגברת אך עונשו. את
 שירשה המלון ושם הטוב שמה דה.

סיר היא לכן בסכנה. היו מהוריה
 מ־ וביקשה באשמה להודות בה

 להגן בכר עזריאל עורך־הדין
עליה.
 עורך־הדין פעם. מדי רק

 השופט, לפני העלה בכר עזריאל
 בראשונה טענות. שתי ולך, דוד

ב נמצאה לא הגברת כי הדגיש
ו השוטרים פריצת בעת מלון

 בספר־האורחים, היתה לא חתימתה
 עבדה לא כלל היא קהל. כמקבלת

 לאגבי, אותו השכירה אלא במלון,
 וכדין. כדת אותו שינהל בתנאי

ידי ללא דברים במלון נעשו ואם
אח היא אין הסכמתה, וללא עתה

 היתד, השניה הטענה להם. ראית
ל אמר הסניגור מישפטית. טענה
 שהמלון שהוכח מכיוון כי שופט
 ואורחים, תיירים בעיקר שימש
 פעם מידי ורק בו, להתגורר שבאו
 של לזוגות חדרים הושכרו בפעם
 המלון כי הוכחה שאין הרי רגע,

בזנות. עיסוק לצורך ונוהל הוחזק
 הטיעונים משני התרשם השופט

 ורבה והגברת שניהם את וקיבל
אשמה. מכל זוכתה
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