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לחייל טרמפ תן

_ קטינות שעשועי ^
)27 מעמוד (המשך

 ומבין. סבלני היה בתחנה הקצין
 ולקח ההורים של עדותם את רשם הוא

 למישפט. כראיה היומן את מידיהם
 עדות וגבה לצאת מהם ביקש אחר־כך

מאורנית.
 הגהיית

המישפטי היועץ
 קצר זמן מכן, לאחר שנה חצי ף*
 הוזמנו שנת־הלימודים, סיום לפני ^

 נפגשו הם לפרקליטות־המחוז. ההורים
 נראתה שלא חיננית תובעת עם שם

מבתם. בהרבה מבוגרת להם
 עצמה את הציגה חגית,* ״שמי
 אתכם ״הזמנתי ההורים, בפני התובעת

 כאלה שבמיקרים יודעת אני כי אליי,
 מעורבים רגשות מאוד הרבה יש

את לכם להסביר רוצה אני בעניין.

 15 בן ילד באמת, העונשים. בעניין
 הראשונה המינית החוויה את העובר

 פי על צפוי בגילו, ילדה עם יחד שלו
 יותר הרבה חמור לעונש היבש החוק
 של תמימותה את המנצל מבוגר מגבר
 יש הזה אב^לחוק וחצי. 16 בת נערה
 שתיקנה סייג איננו אומנם זה סייג.

 היועץ של הנחיה אלא הכנסת,
לממשלה. המישפטי
 היועץ הבין 1971 בשנת ״כבר

 יכפו אם יווצר אבסורד איזה המישפטי
 בגיל נערים שהוא. כפי היבש החוק את

 שלהם, החברה עם ששכבו העשרה,
 למקובל ויותר יותר ההופך דבר

 לעונש צפויים יהיו שלנו, בחברה
 בכך שאין ראה המישפטי היועץ חמור.

 כזה במיקרה והנערה הנער הצדק. מן
 עוול ויהיה מידה, באותה אשמים
 אפילו או מאסר, עונש להנחית
כזה, נער על מישפט, של טראומה

המיוחדות [סיבותיו לני נבחן נרתיק
 מדוע שתבינו כדי המישפטי, המצב
שננהג. כפי לנהוג עומדים אנחנו

 נפגעתם כמה היטב מבינה ״אני
 את שיתפה הוללים של שחבורה מכך

 רוצה גם אני אבל באורגיה, בתכם
 אחרי קרה שהדבר מכיוון כי שתבינו

 אפשרות כל אין ,17ה* יום־הולדתה
 גיל אחרי הללו. הגברים את להאשים

 גבר עם לשכב להסכים יכולה נערה 17
 בכך תהיה ולא שלושה או שניים או

 לכת מרחיק אפילו החוק עבירה. שום
 טובה סיבה היתה לגבר אם כי ואומר,

 ,17 מגיל למעלה היא נערה כי להאמין
 הדבר לו ישמש כזו, היתה שטרם בעוד

טובה. כהגנה
 שכל הרי אורנית, של ״במיקרה

 ידעו ג׳קי, כולל באורגיה, הגברים
 שהיא מכיוון היא, כמה בת היטב

 יום־הולדתה את חגגה כי להם סיפרה
 את לקבל יכלו ולכן אתמול, רק 17וד

 שביצעו בלי איתה ולשכב הסכמתה,
עבירה." כל

 דבריה, את לסיים הספיקה לא חגית
 ממקומו: קפץ אורנית של אביה כאשר

 האלה, הסוטים כי לי לומר רוצה ״את
 אתה ועשו בית־ספר, ילדת שלקחו
 לדין? יעמדו לא כאלה, נוראים מעשים

במדינת־ישראל?" החוק זה
 היא ״האמת בראשה. הינהנה חגית

 גיל היה רבות לא שנים לפני כי
 מגיל קטנות ילדות ורק .16 ההסכמה

 אחרי אבל הגברים. על אסורות היו 16
 כמה היו החוק. תוקן המדינה קום

 גם כי כך על שעמדו חברי־כנסת
 תקבלנה 17ל־ 16 שבין בגיל נערות
 את לנצל העלולים גברים מפני הגנה

 על שהעונש בעוד אבל הסכמתן.
 14 הוא 16 עד שגילה בעילת־קטינה

 נערה הבועל שגבר הרי שנות־מאסר,
 בחמש רק ייענש ,17ו־ 16 הגילים בין

מאסר.״ שנות
 אבל לדבר, להמשיך רצתה חגית

 ״אם בשיחה: התערבה אורנית של אמה
 את רק לדין להעמיד תוכלו אתם כך,
 אורנית עם ששכבו וזיו, ארז מיקי, דני,

 שנות 14ל־ צפויים והם ,16 גיל לפני
 ששכב שג׳קי, בעוד אחד, כל מאסר
 ,17ה־ יום־הולדתה לפני קצת אתה
 ושני בלבד, מאסר שנות לחמש צפוי

 באורגיה איתה שהשתתפו הסוטים
 שאלה עונש?״ לכל צפויים אינם

בתימהון.
 ואמרה: ראשה את השפילה חגית

מסתדר לא שמשהו רואים ״אתם

 בעולם הראשונים צעדיו את שעשה
מבית־הספר. חברתו עם האהבה,
 חוזר המישפטי היועץ העביר ״לכן

 אני הנה במדינה. הפרקליטויות בכל
 חגית שם.״ כתוב מה לכם אראה

 על מונח שהיה עב־כרס כרך הוציאה
לפניה. השולחן
 ״כל רם: בקול וקראה הביטה רות

 הנסיבות פי על המתייחס תיק
 על ייבחן הנ״ל, לסעיפים בו הכלולות

 ניתן אך המיוחדות, נסיבותיו פי
 מדובר בהם במיקרים כי מראש לקבוע

 גיל; קבוצת מאותה (א) ונערה: נער על
 (ג) בהסכמה: נעשית הבעילה כאשר (ב)

 (ר) תרמית: או לחץ, איום, ללא
 וללא (ה) רגילים: רעות מיחסי כתוצאה

 כפיפות כגון עדיף, מעמד ניצול
 לסגור ניתן — בזה וכיוצא בעבודה

ציבורי." מחוסר־עניין התיק את
 וסגרה העבה הספר את לקחה חגית

 הולך מה שתבינו רוצה ״אני אותו.
 עם ששכבו הגברים את לקרות.
 להעמיד נוכל לא באורגיה אורנית

 היא לכם, שהסברתי שכפי מכיוון לדין,
 הנערים את .17 לגיל מעל היתה

 והיו בבית־הספר, אורנית עם ששכבו
 על־פי לדין, נעמיד לא גילה, בני

 מכיוון המישפטי, היועץ הנחיות
 מלאה, בהסכמה נעשה הדבר כי שברור
 אותה בני בין ידידות יחסי מתוך

גיל. קבוצת
 הוא לדין, נעמיד שאותו ״היחיד

 שהעידה מה ועל־פי היומן, פי על ג׳קי.
 מרצונה ג׳קי עם שכבה היא אורנית,

 17 לה מלאת לפני פעמים, וכמה כמה
 אחרי נעשה שזה מאחר אבל שנים.

 הצפוי שהעונש הרי ,16 לה שמלאו
שנות־מאסר. חמש עד הוא לג׳קי

 מאוד יתכן כי שתדעו רוצה גם ״אני
 היא שאורנית ישתכנע שהשופט

 קורבן נפל ג׳קי וכי הקשר, את שיזמה
 כי לומר אי־אפשר הרי לקסמיה.
 חסרת־ נערה היתה ,16 בגיל אורנית,

 היא אחרת. מעיד שלה היומן נסיון.
 יותר, בוגר גבר לאהבת צמאה היתה

 חפץ. בלב ההרפתקה לקראת והלכה
 ג׳קי שיקבל שהעונש מאוד שיתכן כך

לגמרי." סימלי יהיה
 של ממישרדה יצאו ההורים

 שותקים שניהם שחוח, בראש התובעת
 שלא טוב יותר ״אולי ומהורהרים.

 הזה,״ הארור היומן את קוראת הייתי
רות. אמרה
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