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בקהילה תפקידו בתוקף דולארים מיליוני מתגלגלים

 בעילוי שהמדובר האב, לגירסת בניגוד
 לעולם הפוזל פוחז הוא הנער כי —

 בלתי־רתיח, סיפרות קורא החילוני,
 רירה שכר ואף מהבית, אחת לא ברח

 (בערבית: חדיר השם תחת ברמת־גן
 מישיבות נזרק אפילו הוא ברזל).
שונות.

 ראשי לתמונה נכנסו זה בשלב
 לורינץ, שלמה הח״כים אגודת־ישראל.

 הקואליציה, ויושב־ראש בני־ברק, איש
 אחרי מקרוב עקבו שפירא, אברהם

 ויצאו נכנסו הם הפרשה. השתלשלות
 שהחקירה ראו וכאשר ברזילי, מבית

 אלא לטפל צורך שאין רמזו מסתעפת,
 להניח נטו הם בלבד. החטיפה בעניין
 לצורכי בחטיפה כלל המדובר שאין

כספית. סחיטה
 אחרי שעות 48 השישי, ביום כבר

 נראה לפעולה, הוזעקה שהמישטרה
 כנראה אך מביתו, נעדר אומנם שהנער

נחטף. שלא

 דווקא לאו שונות, למטרות סכומים
שמים. לשם לפעילות

 שבה תמונה, התבהרה לאט־לאט
 בבני־ברק, נוספים חרדים נחשפו
 בסכומים מטבע־זר מגלגלים כשהם
 ללא במיסחו־ עוסקים או ענקיים
כנדרש. רישיון,

 של רוחה את עודדה לא זו חשיפה
 חשף הסורר הבן ברזילי. מישפחת

 לדבר מרבים אין שבבני־ברק סודות
 הזה העולם פנה כאשר לכן, עליהם.

 פעם מהאם, שמע הוא המישפחה, לבני
 בריא נמצא שהנער אחרי גם פעם, אחר

 על-ידי נחטף. כן ,הילד ושלם:
 שכנראה וערבים, יהודים גורמים
לנו...' מוכרים
 בעיר הופצה בזאת, די לא ואם
 אב הוזעקו רב לא זמן שלפני שמועה

 לפרדס אלמוני, לבקשת שבאו ובנו,
 רכב להם המתין בפרדס העיר. בשולי
מהשטחים זיהוי מיספר שנשא

 אחרי מייד גאסביס רבים חרדים
המיש־ בית ליד ,החשיפה", דבר היוודע

האדמו״רים. חצרות בין במאבק שהמדובר האמינו בבני-ברק רבים פחה.
מוחו בני־בוק

 השערת לחרדים התבררה כאשר
 שומרי־החוק בין נתק נוצר השוטרים,

 כדי הכל עשו הם עתה המקומיים. ובין
למישטרה. לעזור שלא

נחטף, לא ^
נחטף כן

ר ו!ז ןיץ פו  טילפן הבן ידוע: הסי
 עם לנתניה לבוא מאביו וביקש

 השוטרים על־ידי שם נתפס הוא הכסף.
 מוקדמת, הודעת על־פי לו, שהמתינו

שלו. התרגיל ימי תישעת תמו ובזה
נזק. בלי התרגיל הסתיים לכאורה,

 את במעשהו הנער חשף למעשה, אך
 רבים חרדים ושל אביו של עסקיו
שבשתי ובירושלים, בבני־ברק אחרים

 את ובלשים לובשי־מדים חקרו הן
ה״חטיפה', פרשת

 מישכן ראש־ישיבת הוא האב
 עובדת בת־שבע, האם, שימעון.
 אותה. מנהל הבכור והבן בישיבה,
 אך חסר־פרוטה, הוא האב לכאורה
 סכומי־עתק מגלגל הוא למעשה

 החרדית. בקהילה תפקידו במיסגרת
מהאב סוחב הבן היה אחת לא

מאסון ניצלו הם .ובנס הכבושים,

 הגברת
לציבור שהזיקה

ס, חרי̂  תפ  הרי רבים: שאלו שנ
א הו £  לעשות אפשר מה קטין. \

ברזיליז למשה
 המישטרה פעולת את שזוכר מי
 יכול ירדן, אורון של חטיפתו בעת

 והכוחות המשאבים את להעריך
 זו, חקירה לרשות המישטרה שהעמידה

 שלם צוות החטיפה. על ההודעה מאז
 הקצין בראשות מעולים, חוקרים של

 של החוקרים מטובי רז, יעקב
 במשך ולילה, יומם טרח המישטרה,
הפשע. פיענוח על כשבועיים,

 לדין הנער את להעמיד אפשר האם
ה על כ

 משה ,16 גילו, מבחינת ראשית,
 לעמוד ויכול בר־עונשין הוא ברזילי

 אם היא השניה השאלה פלילי. לדין
 המתאים סעיף־עבירה בחוק קיים

הנער. שעשה למעשה
 בחוק קיים לא כי מייד, לומר יש

ביום האוסר מפורש סעיף הישראלי

סגדול'.

^1 ח1ך |1ד| | |1ך11|  הישיבה, ראש דירת בבני־ברק. 52 עזרא ברחוב ברזילי מישפחת של דירתה ך
^1  שנחטף, לו טיפר עליו- ״עבד' משה בתורה" ,העילוי שבנו ברזילי, שמריהו 1111-1111 #111 1

כלי־התיקשורת. נציגי לפגי ביתם דלת את לפתוח בעקשנות סירבו המישפחה בני השלישית. בקומה נמצאת

 מתברר, מפתיע באופן אולם חטיפות.
 סעיף — שלנו כחוק אחר סעיף כי

 מיקרה על מתבסס — מאוד כוללני
 בשנת באנגליה שהתרחש מאוד דומה
לתקדים. הפך ואשר ,1933

 מנלי גברת התלוננה 1933 בשנת
 שאת גבר, כי באנגלית הסישטרה לפני

 אותה עצר לחוקרים, מסרה תיאוח
 את ושדד בפניה אגרוף שלח ברחוב,
 ברצינות התייחסה המישטרה ארנקה.

 סיורים בעיר ערכה למיקרה, רבה
 כמה השודד. את לגלות וסריקות
 שמסרה לזה התאים שתיאורם אגשים,

ונחקרו. נעצרו אף המתלוננת,
 כל את בדתה הגברת כי התברר אז

מעולם. דברים היו לא מליבה. הסיפור
 את העמידה הזועמת המישטרה

 ארכאית, עבירה על לדין האשה
 לציבור'. נזק .גרימת שנקראה

 אומנם הנאשמת כי קבע, בית־המשפט
כאשר וכי במעשיה, זו עבירה עברה

 במפורש מדבר ,1977 העונשץ לחוק
 על ידיעה לשוטר המוסר ארם על

 של רינו כוזבת. היא כי בידעו עבירה,
מאסר. שנות שלוש הוא כזה אדם

 שנחקק היחיד הסעיף זה היה אילו
 להעמיד אפשרות היום היתה לא אז,
 פנה לא שהוא מכיוון לדץ, משה את

 להוריו טילפן הוא למישטרה. כלל
 אשר והם החטיפה, על להם ומסר

 הנער את כמישטרה. התלוננו
 מכיוון לדין, כך על להעמיד אי־אפשר

 את לשוטר. ידיעה כל מסר לא שהוא
 מכיוון לדץ, להעמיד כמובן, אץ, הוריו
 כי בחושבם בתוכדלב, התלוננו שהם
נחטף. אמנם כנם

 הוא שנחקק הנוסף הסעיף אולם
 לחוק 189 סעיף כיום הכללי, הסעיף

 לאקונית: אומר הסעיף .1977 העונשין
 לתקלה להביא העלול מעשה .העושה
 שנים'. שלוש מאסר — דינו ציבורית,

שופטים בידי רבות שהותקף זה, סעיף

 הביעו השופטים אומנם, בו. להשתמש
 של הרחב מהיקפו מורת־רוחם את

 בו לעשות שלא והזהירו הסעיף,
 למחוקק המליצו ואף רב שימוש
שלנו. מספר־החוקים למחקו

 מאוחר שנה שלושים היזע אולם
 ועוד וקיים זה סעיף חי עריץ יותר,
 הישראלי בחוק חרשה מתכונת קיבל
.1977 משנת
 גרם משה כי נראה זה סעיף פי על

 שעשתה כפי לציבור, תקלה במעשיו
 המיעוט שופט ואפילו מנלי, הגברת

 אותו. מרשיע היה אשד בפסק־דין
 את לפרש שניסה זילברג, משה השופט

 ביותר, מצמצמת בצורה העבירה סעיף
 הוא מנלי. בפסק־הדין כדוגמה נעזר
 זד. סעיף פי על לציבור, תקלה כי קבע

 לציבור הנגרמת תקלה שפרושה
 על־ידי ולא עצמו, הציבור מרשויות

 מנלי שהגברת וכיוון פרטי. אדם
רשות שהיא המישטרה, את הפעילה

 סיפדות קורא החילוני. לשלם הפוזל פזחז
שונות מישיבות נזרק ואפילו ברתי־דתית

 ממרצה להקדיש למישטרה גרמה
 תלונת־שווא, לבדיקת החשובים וזמנה
 של מעצרם גם לציבור. היזק גרמה

 זו תלונתה סמר על מפשע חפים אנשים
ציבורי. היזק בית־המישפט בעיני היווה

 מנלי, פסק־דין אחרי שנים שלוש
 ספר בפלשתינה־א׳י לתוקף נכנס

 שני המנדטורי. הפלילי החוקים
 של ממישפטה נבעו זה בחוק סעיפים

243 סעיף כיום האחד, מנלי. גברת

 הכללי הסעיף הוא ,1954 בשנת עוד
לדין. הנער את להעמיד ניתן שעליו

 ח׳ פד׳י ,53/54 אשד(ע׳פ במישפט
 התחבורה חברת הועמדה )785 עמי

 את שהשביתה כך על לדין, אשד
 של מותו עקב שעות לחמש שירותיה

הקהל. מלחץ נגרם שלדעתה — סדרן
 חמישה של מעמיק דיון אחרי
 סעיף כי ההלכה, נקבעה שופטים
ואפשר וקיים שריר הציבורית התקלה

 לשם וגם חיפוש־סרק לשם גם ציבורית
 יש — חפים־מפשע אזרחים הטרדת
לציבור. תקלה גרימת משום במעשה
 ברזילי משה של המיקרה כי יתכן

 שבהם נדירים מיקרים מאותם אחד הוא
 כדי הכוללני, בסעיף להשתמש רצוי

 הפלילי, בחוק פירצה לסתום
 את להטריד לאנשים המאפשרת
 לציבור ונזק הוצאות ולגרום המישטרה

פרטית. כהלצה
53^


