
 בבית־המיש־ אולם־המעצריס ך•
 הרבה נראו כבר בתל״אביב פט *1

 נראתה לא כזו עצירה אבל עצירות.
 לכלא,״ לחזור רוצה ״אני זמן. הרבה
 ״אם שיטרית. (״אסתי״) אסתר יבבה

לשם!" אחזור אני אותי תשחררו
 באולם־המעצרים הבאים ותיקי

 הראשונה הפעם זו אין אותה. הכירו
 גם להארכת״מעצר. מובאת שהיא

 עורר־ ששום ביקשה קודמות בפעמים
 לשוב לה ושיאפשרו אותה ייצג לא דין

 בערבות ששוחררה פעם בכל לכלא.
 לאולם־המעצרים חזרה היא עצמית,
קצר. זמן כעבור

 חדשה עולה ,23ה־ בת שיטרית
 שלוש רק בארץ הנמצאת ממארוקו,

 עוררה קרובים, או מישפחה ללא שנים,
 השני ביום באולם רבה התרגשות

 כל־כך רבה היתה ההתרגשות האחרון.
 ),26( בליקר יצחק שצלם־העיתונות

 התערב בבית־המישפט, קבוע .מצלם
 ארי התורן, לשופט־המעצרים ופנה

 מבית־המישפט ביקש הוא זיו־אב.
 להסתכלות, שיטרית את לשלוח שלא

 על חתם ואף בשיקומה לעזור הבטיח
 שקל, אלף 150 של אישית ערבות

גם ״אני שיחרורה. את שאיפשרה

 יכולה כן שאני ראו ושם ברבנאל
 אותי והחזירו שופט, אצל לעמוד
לכלא.

 וב־ חודשיים ישבתי באבדכביר
 על־ אותי שיחררו חודש. נווה־תירצה

 בכיכר לסופרמרקט הלכתי תנאי.
 רוזמרי. שוקולד ולקחתי אתרים

 כסף. לי שאין ואמרתי לקופאית באתי
 עוד לקחתי להתלונן. רצו לא הם

 ניידת באה ואז התלוננו, הם שוקולד.
 עצרו לא למרחב־ירקון. אותי ולקחו
 שאלך ואמרו אותי שיחררו אותי.

הביתה.
 ברחוב התחנה ליד ואז, משם יצאתי

מכונ בה שמוכרים חנות יש הרכבת,
 החלון־ראווה את שברתי חדשות. יות

 ברירה היתה לא למישטרה ואז שלהם,
 שופט. לפני אותי והביאו אותי ועצרו

 שיחררו בבית־המישפט הבחורים שני
אותי.

שנ שיטרית, של דבריה כאן עד
והולכת. גוברת בהתרגשות אמרו

 הרה־ נערת אותה מכנה בן־יקר
 השווייצי השוקולד סוג על־שם מרי,

לגנוב. נוהגת שהיא
ולחפש יוזמה ליטול החליט בדיקר

רבית־ להגיע שוב רצתה השבוע נעמיס. כמה נכלאה שיטרית אסתר
לעזרתה נחלצו ובוקליט, צלם בית־המישנט, מבאי שניים אר הסוהר,

 התלויים התיקים ששיבעת אפעל
 אחר אמר יסגרו,״ — נגדה ועומדים

הערבות. על חותם בעודו כך,
 צעיר, עורן־״דיו בעזרה אליו הצטרף

בליקר. של חברו ויור, (.יוסי״) יוסף
לבית־המיש־ .באתי בן־יקר: סיפר

 היומית. עבודתי את לבצע כדי פט
 אחת עבירות מבצעת שאסתי הבחנתי

והח לכלא, לשוב כדי השניה, אחרי
 לשם. תחזור שהיא ייתכן שלא לטתי

הח אבל להתחתן, עומד אומנם אני
 הטיפול את עצמי על לקחת לטתי

 בין נפלה שהיא חושב אני כי באסתי,
 חדשה, שעולה ייתכן לא הכיסאות.

 נאשפז אליה, ליבנו את לפתוח במקום
 הבחנתי לכלא. אותה נשלח או אותה
 היחידה ובעייתה אינטליגנטית שהיא

בארץ." התאקלמות היא
 ויור: הרמת־גני המישפטן הוסיף

 אצל חודשיים לפני כבר אותה ״ראיתי
 היתה לא היא זיו. ראובן השופט כבוד

במע אותה לייצג והסכמתי מיוצגת,
סירבה. היא אבל צרים

 אליי פנה שלי, חבר שהוא ״בן־יקר,
 לה שאעזור אישית, טובה ממני וביקש

 כמה לה יש בוודאי כי איתו, ביחד
 שצריך פתוחות מישפטיות בעיות
 מישפטיים לגורמים ולפנות לפתור

מוסמכים."
 לינה

שכר תהת
 שבתם־ לצלם־העיתונות, גרם ה ץץ
 כבר בוודאי בבית־המישפט קירו 1*

הצ ולמישפטן טרגדיות, הרבה ראה
 ואף חסרת־ישע לצעירה לעזור עיר,

 אם כספית אחריות עצמם על לקחת
לסורה? תשוב היא

 לשניים תודה מלאת שיטרית,
 עתידה לגבי פסימית אבל לה שעזרו
 הצעירה לכותלי־הכלא. מחוץ האישי
 שנמשים והמתולתלת, הקומה גבוהת
 ניאותה פניה, את מעטרים גדולים
 התא־הצר את מעדיפה היא מדוע לספר

 הפתוח. האוויר על־פני
שיטרית: סיפרה

 כל לבד, מקזבלאנקה. ארצה עליתי
 הנוער, כל היום שם. נשארה המישפחה
רק ממארוקו. בורחים הצעירים,

 לפני שם נפטר אבי נשארים. הזקנים
 חיה. עדיין חושבת, אני אמי, שנה. חצי

 היום נמצאים חושבת, אני ואחי, אחותי
בפאריס.

 לאולפן אותי שלחו לארץ כשבאתי
 הייתי אחר־כך שדה־אליהו. בקיבוץ
 גירשו הם אבל מכון־מאיר. בישיבת

 את להם לתת רציתי לא כי משם, אותי
 ואמרה איתי שלמדה הבחורה של השם

בישוע. מאמינה שהיא
 הזאת הבחורה אותי, שזרקו אחרי

 איזה אצל עבודה מקום לי נתנה
 שישה שם עבדתי בירושלים. אלמנה

 המשכורת שם. גרתי וגם חודשים
 לדמי־ רק קטנה. מאוד היתה שקיבלתי

כים.
 עם טובה יותר עבודה חיפשתי

 העיתון דרך מצאתי גדולה. משכורת
 שלמדה אמריקאית, אצל עבודה

 אצלה עבדתי בירושלים. באוניברסיטה
באמ אותי גירשה שהיא עד חודשיים,

 איתה הסכמתי לא כי הלילה, צע
 מנקה הייתי אני שלה. לתנאי־העבודה

הזמן. כל אצלה
 הסתובבתי לתל־אביב. באתי אז

 מקום ולא כסף לי היה לא ברחוב.
 וחיפשתי לחנות מחנות הלכתי לישון.
 במיי עבודה מצאתי בסוף עבודה.

 בבר שם הייתי פרישמן. ברחוב פאב,
 לישון, איפה לי היה לא אבל ומלצרית.

 כסף וקיבלתי בפאב לישון לי נתנו אז
 בלי ברח, המנהל אחר־כך מספיק. לא

 נשארתי ושוב אחד, לאף ששילם
ברחוב.

 הארץ, בכל להסתובב התחלתי
 שילמו אבל מקומות, מיני בכל ועבדתי

לישון. מקום גם לי נתנו כי גרושים, לי
 חזרתי האחרון נובמבר בחודש

 עם בדיזנגוף, הסתובבתי לתל־אביב.
 עבודה וחיפשתי הגב, על שק־שינה

 את שמעה אחת אשה לחנות. מחנות
 למישרד־ אותי ולקחה שלי הסיפור
 שם עשתה היא בתל־אביב. הפנים
 במרכז לגור מקום קיבלתי ואז בלגאן,
 בשבילה. ועבדתי באשדוד קליטה

 דיזנגוף, בסוף בגדים חנות לה היתה
 היא לי עזרה שהיא זה בגלל אבל

 לה אמרתי אחד יום גרושים. לי שילמה
שילמה לא היא אז לעזוב. רוצה שאני

ד ב ו מ ו ש ת

 בלי ונשארתי עבודה שבוע בשביל לי
כסף.

 הלוואה קיבלתי פעמים שלוש
 אפילו לקיום. ממישרד״הקליטה

 לא תפוזים, של בבית־אריזה עבדתי
 במרכדהקליטה אנשים זמן. להרבה

 לא לי כי בחדר, אצלם לאכול לי נתנו
ואוכל. כסף היה

געית
הרוזמרי

 נכנסתי לאכול. מה לי היה א ^
אכלתי שם באשדוד, לסופרמרקט /

 ר ושוקו, שוקולד לחמניה, ושתיתי, 1
 יעצור שהוא וביקשתי למנהל באתי
 אותי עצרו לשלם. כסף לי אין כי אותי,

אותי. ושיחררו פעמיים
 סופרמרקטים שני רק יש אבל

 אז להיכנס. איפה לי היה ולא באשדוד,
 בעשר אכלתי למיסעדות. עברתי

 רצו לא המנהלים אבל מיסעדות,
לתל־אביב. עברתי אז עליי. להתלונן

 ברחוב צמרת, בבית־הקפה ישבתי
 המנהלת ואז שילמתי, לא אבן־גבירול.

 לאבד אותי לקחו למישטרה. קראה
להי יכולה לא שאני אמרתי כביר.
לא להסתכלות אותי שלחו שפט.

 שהי משום ומגורים, עבודה מקום לה
 למרכדהקליט לשוב מוכנה אינה

 ללכו מוכנה אינה וגם באשדוד,
 1״א בדיקר. של עצתו על־פי לקיבוץ,

 שיטריו אומרת וכסף,״ בגדים צריכה
 שלבש החם הטרנינג על ומצביעה

 היחי הבגד שזהו באומרה קיץ, ביום
ברשותה. שיש

 רחו לאורך איתה סייר בן־יקר
 שיחת חנויות מבעלי וביקש דיזנגוף

 הו בגדים. לה ויתרמו הצעירה על
 א להשיב מבקשים ויור והמישפטן

 וה הנורמאליים, לחיים שיטרית
בכך. שיצליחו מאמינים

^1״;4אחויהשיחוווכ״״
שחתם בן־יקר, יצחק וחברו ויור(בחליפה) יוסף פטן

 חית שיטרית מבית־המעצר. בערבות שיחרורה על
 אחו לדין, ולעמוד להסתכלות להישלח אמורה

מחנויוח דיברי־מזון של שורת״גניבות שביצעה
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