
אותו שהפך למוסד שהגיע עד למוסד,
של אירגון יוזמת אמו מועד. לפושע סופית
הסורגים מאחורי הנעשה על שיפקח הורים,

ם י ר ע ר — נ ה ז י מפל ;ה

ממוסד התגלגל הנער מהחיים: סיפור זהו

אבא..." כמו אותו שיכו מהשוטרים ,ביקשתי

 ממול שגר לזוג אתו לבוא מוכן הוא אם
 יחכה שששון אמר הוא חנות. להם ויש

 יפרצו אחרים ושניים וישמור, בחוץ
 היו האחרים לילדים ויגנבו. לבית

צעצוע. אקדחי
 על לחשוב הספיק לא אפילו ״ששון

 לפני עצמו את מצא כאשר העניין,
הזוג. גר בו הבית

 המיקרה, אחרי חודשיים נתפס ״הוא
 האחרים, הנערים משני אחד כשנעצר

ששון." על הלשין והוא
 ששון של דרכו תחילת היתה זו

הסגורים. המוסדות לעולם
 בעלת אשה היא ששון, של אמו חני,

 קלים. היו לא חייה עז. ורצון נחוש אופי
 שתי אחרי השלישי, ילדה הוא ששון
 וחולה אלכוהוליסט היה בעלה בנות.

 ואת אותה מכה היה שנים בסכיזופרניה.
הילדים.

 חני התגרשה ,4 בן ששון היה כאשר
 ילדיה את לגדל המשיכה היא מבעלה.
 בעלה את שפטרה אחרי עצמה, בכוחות

מחובת־המזונות.

 ועם מוכר־האבטיחים של הסוס עם
השכונה. של הכלבים

 פיתאום ורואה כביסה תולה ״הייתי
 הכלבים,״ עם ברחוב מטייל ששון את

 לששון היו ג׳ מכיתה כבר חני. מספרת
ופסיכולוגית. חינוכי יועץ

 אומו דווקא
תפסו ©

 היה לא גירושיה, למרות <^ולם
י חנ ל £  גר שבעלה זמן כל שקט, \

 בבית מופיע היה הוא העיר. באותה
 את פורץ המוקדמות, הבוקר בשעות
 לפעמים בני־הבית. את ומעיר הדלת

 לעיני חזקות מכות חני את מכה היה
הילדים.

 כי הוחלט ,8 בן ששון היה כאשר
 מפגיעות המישפחה את להציל כדי
 אחרת, בעיר לגור חני תעבור האב

 הבת אומנת. למישפחה יעברו והילדים
ב־ ללמוד עברה המחוננת, הבכירה,

 אחרי אבל אביו. עם שנה חצי ובילה
 הוא כי ואמר טילפן.לאמו שנה חצי

ארצה. לחזור רוצה
 מנטליות עם ,15 בן חזר ״הוא

 ווקמן עם יפים, בגדים המון עם אחרת,
 אנגלית שם למד גם הוא ואטארי.

 קשה נורא. סגור ילד הוא אבל נהדר.
מילה." מפיו להוציא
 או עבודה עבורו חיפשה שוב חני

המ ובינתיים עבר, הזמן אך בית־ספר,
 חוזרת והיתה קשה לעבוד חני שיכה

 ידעה שלא וכמעט ,7 בשעה רק הביתה
הארוכים. בימים בנה עושה מה

 מאחר החל כאשר בשינוי חשה היא
 לוקחת היתה לעיתים בערבים. לחזור
 על אותו לחפש ונוסעת ספיישל טכסי

 בזמנים הסנוקר. ובמועדוני שפת־הים
 ובוכה בנה את מחבקת חני היתה כאלה

 תסתבך שלא ״רק ואומרת: צווארו על
 מעמד אחזיק לא אני המישטרה, עם

 וששון אותי!" יהרוג זה כזה, במיקרה
יסתבך. לא כי עונה היה

 סלוולטית ^
לעבריינות ט

שו על אותו עצרו אחד ^ום
 חבול. הביתה חזר והוא טטות,

 מכות במעצר אותו חיכו ״השוטרים
הפנים. על סימנים לו ונשארו חזהות.

 צו־ היה בידם מישטרה. אנשי שני
 את עוצרים שהם אמרו והם חיפוש,
 איתם. הלכתי לא ״בכוונה ששון.

 השוטר את הזהרתי שמע, לא כשהוא
 אבא, כמו אותו תכו חזק, לו להרביץ לא

 ושמעתי להם, אמרתי תגזימו! אל אבל
 אמא!׳ מהרחוב,אמא, לי קורא ששון את
 אני אבל לניידת, להיכנס רצה לא הוא

 למירפסת, אפילו יצאתי ולא שמעתי
לקח." וילמד שיידע כדי

מסו בנה כי לחני נודע כך אחר רק
 מזויין. שוד של חמורה בעבירה בך

 מי יגלה שששון הציע המישטרה קצין
 ואז מעשיהם, על ויספר שותפיו היו

 הסכמתי! לא אני ״אבל אותו. ישחרר
 שיהיה שלי הילד את גידלתי לא

 על להלשין יכול שהוא שיידע מלשין,
 בגלל העניין!" מכל ולצאת חברים
 בית־ לפני ששון נידון העבירה, חומרת

 ולמרות בבאר־שבע, המחוזי המישפט
 אותו שלחה האם, של תחינותיה
סגור. במוסד לשנה השופטת
 במעצר שהיה וחצי החודש ״את

 שם נווה־חורש. במוסד ששון בילה
 עבר־ כל את ופגש בהסתכלות היה

 שם המדריכים שבמדינה. ייני־הנוער
 אותם מקללים הנערים, את מכים

 חני. אומרת בני־זונה,״ להם וקוראים
 החשיפה נגד הן תלונותיה עיקר אך
 ענקית לאוכלוסיה צעירים נערים של
המעצר היה ״זה עברייו. נוער של

מיב ״זה בהרצליה. ים, מיצפה למוסד
 המנדאט בזמן עוד ששימש ישן נה

 סדקים ויש מתפורר כמישטרה.יהכל
 הים, ליד צוק על ניצב המוסר בקירות.
 נראה הכל נורא. קור שם שורר ובחורף

ועלוב. ישן
 הן הסוציאליות העובדות ״אבל
 בצעירים מתעניינות הן נהדרות.
 כבר עזבו כאשר גם אחריהם, ועוקבות

 הם מהמדריכים חלק גם המוסד. את
 טובים," פחות גם יש אבל טובים,
חני. מספרת

 לצאת ^
המעגל מן ^

 שלושה יש ״מיצסדדים״ מוסד ף*
למח נכנס חדש נער כל שלבים. *1

 הוא אם וחצי, חודש אחרי הסגורה. לקה
 למחלקה לעבור יכול הוא יפה, מתנהג

 אם חודשים, שלושה ואחרי הפתוחה,
 להוסטל. עובר הוא עצמו, את הוכיח

 למוסד מחוץ עובדים הנערים שם
בערב. וחוזרים היום בשעות
הסגו במחלקה היה שששון זמן כל

 החלו שלו הצרות הסתבך. לא הוא רה,
 אחד ״יום הפתוחה. במחלקה דווקא
 במחלקה שוב שלי שהבן וראיתי באתי

 למד־ התחצף שהוא לי סיפרו הסגורה.
)38 בעמוד (המשך
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 אז גיבוי, לו לתת רציתי לא אבל
 שהוא על לו מגיע שזה לו אמרתי

בלילות." מסתובב
מהמד חני ירדה כאשר אחד, בוקר

לדירה הגיעו לעבודה, בדרכה רגות

 מעורה היה לא עוד הוא שלו, הראשון
 שם שהיה אחרי אבל הפשע, בעולם
 כמה עבר כאילו זה וחצי, חודש

 האם. אומרת לעבריינות,״ פקולטות
ששון נשלח פסק־הדין, אחרי

 עברו השניה ואחותו ששון ואילו מוסד,
 חני אומנת. מישפחה בבית ביחד לגור
 סוף וכל יום, בכל אותם מבקרת היתה
 לא היא אבל בחברתם; בילתה שבוע

 בעלה כאשר שנה, שבתום עד שקטה
 הישנה לדירתה חזרה הארץ, את עזב

ילדיה. כל את אליה והחזירה
 בעייתי ילד עדיין היה 9ה־ בן ששון

 ללמוד, רצה לא הוא בבית־הספר. מאוד
 מבית- מתחמק והיה בשיעורים הפריע
 במישפחה שהיה שנה ״אחרי הספר.

 שהוא אופן בשום רציתי לא אומנת,
 לבית־ספר ויעבור הבית את שוב יעזוב

 בבית־הספר,״ לי שייעצו כפי מיוחד,
חני. מספרת
 אך שלמה, שנה במשך נאבקה היא
 חזר לא ששון מצליחה. איננה כי ראתה

 ושלחה לבסוף נכנעה והיא ללמוד,
 בית־ קריית־יערים, לבית־הספר אותו
ירוש ליד קשיי־חינוך, לילדים ספר
 שאני אגואיסטית שאני לי ״אמרו לים.

 אותי,״ שיכנע וזה בבית, אותו שומרת
חני. אומרת

 יש קריית־יערים בית־הספר ״ליד
 היו הילדים כל לממתקים. בית״חרושת

 הבנות, אפילו ממתקים, שם גונבים
 אותו דווקא מזל, היה לא לששון אבל

או מבית־הספר," אותו והעיפו תפסו
אמו. מרת

 בנה, עבור מוסד חני חיפשה שוב
 בקלות. מצאה ולא ,13 בן כבר שהיה
 וגם ומנומס, טוב ילד היה הוא בבית
 לו היו אבל אלים, היה לא מעולם בחוץ

 ששון הגיע וכך התנהגות. בעיות
 הוא נשים. לספרות לבית־ספר לבסוף
 בבית־ אך המיקצוע, את אהב דווקא
 נזרק כי פעם מדי לו מזכירים היו הספר
 מכך. סבל והוא אחרים מבתי־ספר כבר
 המיק־ בית־הספר את עזב שלבסוף עד

צועי.
 הסוציאלית. בעובדת התייעצה חני

 לשלוח הציעה וזו במישפחה, שטיפלה
 האב לאביו. לארצות־הברית, הילד את

 אשה עם וחי סרטן ניתוח שם עבר
 הוא לנסוע. שמח ששון בו. שתמכה

באמריקה, תיכון לבית־ספר נרשם

ת ח ש מ
מגורים!
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בי־ ,השופטת לפני תחננתי

 לבני שתיתן ממנה קשתי1
 הראשונה העבירה היתה זו כי צ׳אנס,

 לה אמרתי וחצי. 15 בן רק והוא שלו
 שלא רק הכל לעשות מוכנה שאני

 לא היא אבל סגור, למוסד אותו ישלחו
 צריך שלדעתה אמרה היא לי. שמעה

 אחרת עכשיו אותו ולנער לטלטל
 פסקה היא בבית־סוהר. חייו את יגמור

 חני(שם מספרת סגור,״ במוסד שנה לו
שהורשע). בקטין לפגוע לא כרי ברוי,

 על נשפט בדוי) (שם ששון ״בני,
 שזה יודעת אני מזויין. שוד של עבירה
 קצת היה זה במציאות אבל נורא, נשמע
 אז שהיה ששון, ילדים. ממישחק יותר
 גדולים ילדים עם בסנוקר היה ,15 כבן

אותו ושאל אליו ניגש מהם אחד יותר.

 החום, כל את לילדים לתת ״רציתי
הכי על לחפות כדי והפינוק, האהבה

 היא מספרת. היא בחייהם,״ שראו עור
 שגדלו הבנות, שתי עם מאוד הצליחה

 ונחת. אושר לאמן מביאות והן ולמדו
ששון. לה עשה הצרות את

 תמיד ומקסים. יפה ילד היה ״הוא
 המורות של ליבן את לקנות ידע

 הוא ״אבל האם. מספרת והמחנכות,״
 היו בכיתה. והפריע שובב ילד היה

 והמורים מהכיתה. הרבה אותו מוציאים
 בלחץ, מרגיש הוא שכאשר לו, אמרו

 יצא וששון חופשי. מהכיתה שייצא
 רחוקות לעיתים ורק חופשי, מהכיתה

חזר.״
 משוטט ששון היה ב׳ בכיתה כבר

לשחק כדי מבית־הספר ובורח ברחובות


