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מסוגלת למחוץ זבוב׳ הציתה משק ,תבעה
האם הסברים מקצין החקירות בנפת פתח־
תקוה .בבקשה לראות את בתה ,אישר קצין
המשטרה את שליחתן של הנערות ,כולן
למטה מגיל המותר לחוק ,למכלאת כפר
סבא ,הרס חלק נוסף מן האשליה האימהית,
בהודיעו  :בתו ועוד אחת הודו בהצתה.
בסכמה את שיחתה עם הקצין ב״לא יכול
להיות״ מוחלט ,יצאה אגנס האן לכפר סבא
בה פגשה את השוטרת זיוה בראז ,18 ,בת
פרדסן פתח תקואי עשיר שהסתגרה עם
הבנות כשליחת המשטרה.
״ כ תי אינ ^ ה מ סוג ל ת .״ כנסות א״ס
האי לראות את בתה ,הצליחה רק להבחין
בראשה השחום והיפה להפליא של שושנה
שנשקף בין סורגי האשנב הקטן בחדר ה
מעצר• אמרה האם לבתה  :״הגידי לי את
האמת ,הנכון מה שמספרת המנהלת ,ומה
שמוסרת המשטרה — את עשית את זה ?
אם כן ,עלינו לדעת .אבא ואני נעשה את הכל.״
ה״לא״ הנעלב והמתיפח אותו השמיעה
שושנה מטובל בדמעות רבות ,העביר צמר
מורת של אושר בגוף אמה שהודיעה לה :
״בלבי האמנתי כל העת שבתי אינה מסוגלת
למעשה שכזה.״
למחרת השכימה אגנם תאן לשמור על דלת
נפת פתח־תקוד ,דרכה עמדו להשלח תשע
בנות אל שופט שלום פתח־תקואי .בשוב
השוטרת זיוה בראז משליחותד ,כזקיף לכלא
כפר־סבא הודיעה שמאורעות הלילה האחרון
לא היו נוראים ,סיפרה כיצד מבלות אסירות
ירוקות לילה ראשון בבית־כלא  :בזכרן את
אזהרת ההורים שתקו הבנות כל הלילה,
לא שוחחו על שריפות בכלל ,על משק הפוע
לות בפרט.
בשמרן על הסוו ,הפיקו תועלת מיחס
מיוחד בו זכר ,גילן הילדותי ,העבירו מיד
ליד את חסנובה והסוד הגדול ,ספרו הנפוץ
של יגאל מוסינזון ,בו עלעלו הבנות בתורנות.
אחר סבלו ,בהפסקות ,מהתקפות בכי קולק
טיביות ביהוד לאחר שאחת הבנות ספגה שתי
סטירות־לתי מצלצלות מאביה שהודיע לה
בקול אימים ש״זד ,בכלל לא מצחיק.״
״כל ה ע נ ץ מ צ חי ק !״ לבסוף ,ביום בו
שוחררו עבריינים צעירים על־ידי שופט שלום
תל־אביבי מחוסר מוסדות תיקון במדינה,
יצאו תשע ילידות הארץ ,שזופות ולבושות
מכנסים קצרים וחולצה חקלאית ,ביניהן בל
טה שושנה בשמלה וורודה ,בדרכן אל ה
שופט ,הועלו לטנור המשטרתי ,בו התמרמרו
והצטערו על כל העסק.
סיפרה אחת הילדות במבטא תימני חלש :
״בעצם מה קרה לנו ? כל העניין מצחיק מדי.
במטבח צעקו :״נעשה שביתות!.״ ,כעסנו
על המנהלת והמדריכים ,ישבנו בחוץ על
הדשא .אחת אמרה ,״בואו נעשה קומזיץ
אמיתי !״ ,רצה להביא תפוחי אדמה ,שנייה
הביאה גפרורים ,שלישית הציתה.
הבעת פניו של קצין המשטרה ,שהורידן
בפתח בית־המשפט ,החדירה לראשן של ה
נערות את ההבנה שאנשים מבוגרים אינם
נוטים לראות בהצתה קטלנית של משק
חקלאי ,רק תעלול נעורים מצער .לדעה זו
הצטרפה קבוצת הורים ,שעשתה רושם כאילו
התעוררה מחלום בלהות ,תפשה עמדות ליד
קירות אולם בית־המשפט המלא מפה לפה,
שלחה אצבעות מאיימות אל תור הבנות שעמד
מול השופט.
אל אגנם האן ששלחה מבטים רוחשי אמון
לעבר בתה ,הצטרף עתה כוכב האופרה העמ
מית לשעבר ,הטנור סטיפן סיץ׳ .היה זר,
אביה של שושנה ,הגרוש מאמה .אך הנשו
אים שנית בנפרד התאחדו ליד הבת שנשלחה
למשק חקלאי ,בו לא נקלטה היטב משך שנה,
בגלל תנאי משפחתה.
״ עוד מ ל ה א ח ו ז ו...״ בתבוע קצין
המשטרה את שחרורן של חמש הבנות בער
בות ושלושה ימי מעצר נוספים לארבע ה
נותרות ,בלטה שושנה סיץ׳ בין הארבע ,הצ
טיינה מרובו בשקט חיצוני,
סטיפן םיץ׳ קם ,הודיע לשופט בשם יתר
ההורים על התנגדותו הנמרצת למעצר נוסף
לבנות הרכות  :״התנאים הסניטרים המיני־
מלים הדרושים לילדות האלה אינם קיימים
בבית־הסוהר .אין להן אפשרות להתרחץ —
קיימת גם ההשפעה הפסיכולוגית — בעיני
החוק אינן פושעות ,כיוון שתהיינה בנות 18
רק בעוד שלוש שנים.״
שופט השלום יהודה טרייביש שהיה בין
הפטיש והסדן ,נכנע לדרישת המשטרה ,הו
דיע שאילו נקט בנוהג הרגיל היה עליו לפ
סוק מעצר של  15יום ,לחקירת עבירה מסוג
זה .טיץ׳ לא נכנע לדברי השופט שניסה
להסביר לו שתנאי משטרת פתח־תקוה ,בבג־

יינה משתכנות משפחות קציני משטרה ,הול
מים יפה גם נערות.
בקבלו לחישה מאשתו .לשעבר ,עבר סיץ׳
להתקפת נגד ,גילה לשופט סוד בלתי ידוע
לו  :הבנות ישבו הלילה בבית הכלא בכפר־
סבא .השופט המופתע שלח מבט תמה אל
קצין המשטרה שאישר את העובדה בניד
ראש .המשיך סיץ׳ בקול מתגבר שהפך לצ
עקה עצורה  :אפילו בארץ־ישראל לא היה
תקדים לכליאת בנות בגיל רך לפני המשפט.
הוא הרחיק לכת בהמשיכו  — :״אני לא
מבין את המשטרה ואת בית־המשפט.״ באן
הזכירו קצין המשטרה שהוא יהיה מיד בחוץ.
השופט הנפגע מן הפגיעה בכבוד בית־
המשפט ציין באדישות  :״עוד מלה אחת
ואני נותן פקודה לעצור אותך.״ התישב סיץ׳,
הפליט  :״זאת אומד שאסור לומר את האמת
בבית־המשפט ?״ השופט לא הגיב .קצין ה
משטרה הורה לאחד השוטרים להרחיקו מן
האולם.
זמן לסיים את ״חסמגה.״ השופט
הטיל על המשטרה לבצע את רצונה ,חייב
אותה להחזיק את הבנות במעצר נוח בבניין
משטרת פתח־תקוד״
בהתרוקן האולם ,התלכדו הד,ורים לתת
יעצות שיתופית ,השתאו על אי־הופעתה של
מנהלת משק הפועלות בבית־המשפט ,ראו
בכך פגיעה בעקרונות התינוך לפיהן חייבת
מחנכת להתיצב לימין חניכותיה בשעת
משבר.
רביעית הבנות הובלה למשטרה ,התכוננה
לסיים את חסמבה בתורנויות תוך שלושה
לילות נוספים .אותה שעה ישבו מאות בני־
נוער אחרים ,חזו בהצגת הבכורה של חססבה
המומחז ,באולם אהד התל־אביבי.

פשעים
שגייס רופיס מס שו!
באחד מימי הסתיו שעבר ישבה העולה ה
פרסית הומליין ברוך באד,לה במעברת בית
שאן וטיפלה בתינוקה .לפתע שמעה את צע
קות בנה נג׳אד בן העשר מתעלת המים המ
יועדת לרחצה וכביסת בגדים .מחשש שתי
נוקה יישמט מידיה לא רצה אל בנה ,שלחה
את בעלה זכריה שנמנם באוהל אחר שחזר
מעבודתו.
כעבור דקות ספורות נכנס הבן /אוהל
נפחד ורועד כולו .הוא סיפר כי שני זרים
ניסו לעשות בו מעשה סדום .אברהם צפניה
ואשר טורתי ,שני עולי פרס ,אשר הנער
הצביע עליהם■ נאסרו ונכלאי' למשך שמונה
חודשים עד תום משפטם ,כיוון שלא הייה
בידיהם כסף לשחרור בערבות עצמית.
עכודת נמלים .עורך הדין עמירם חי־
לף ,בן  ,25בעל שפם בלונדי ועיני תכלת,
קיבל את ההגנה לידיו שוכנע אחר שיחו,
עם הנאשמים שהם חפים מפשע.
סיפורי עדי התביעה היחידים במשפט ,האב,
האם והבן ,התאימו כגלגלי שיניים בשעון:
הבן נג׳אד בא להתרחץ ונכנס ערום למי
התעלה ,צפניה ומורתי קראו לו לשחק ענד
הם ,תפשי בפרקי ידיו וניסו לבצע בו מעשה
מגונה .לקול צעקותיו הגיע אביו ,השניים
הכחישו את סיפור הילד והחלו מכים אותו.
מחוסר עדי הגנה ובגלל אי־ידיעת הנאשמים
עברית נאלץ תרלף לעבוד עבודת נמלים .הוא
נסע פעמיים למקום המעשר .חיטט בעדויות
המתלוננים שנמסרו בתחנת המשטרה המ
קומית ,עסק בבלשות שרלוק הולמסית.
כשמצא לבסוף עד הגנה )המתורגמן ב
משטרה בזמן מסירת התלונה( התערער סיפור
משפחת ברוך והוכח כעלילת שמטרתה היתר,
לנקום בנאשמים שהתלוננו במשטרה על ש
זכריה ברוך היבם ופצעם .הסיפור האמיתי:
נג׳אד ברוך ניסה לגנוב את בגדי הנאשמים
והם איימו להכותו .הוא קרא לעזרת אביו,
העליל על השניים כי רצו להתעללל בו.
השופט המחוזי אברהם וולטר שאל קיבל
את עדות המתורגמן ואת סיפור השניים ,דחה
את עלילת המשפחה ,זיכה את שני הצעירים.
אולם הם לא יכלו לחזור לבודתם )כפועלים
בסולל בתה( עד אשר הוציא להם עורך הדין
חולף תעודה רשמית המאשרת את זיכויים.

האדץ
״אני אינני מדבר בשם רוב העם״.״
קרא לעומתו סנה ,לקול צחוק כלכלי.
)מעריב(

בנו לוין,

חדרה

נ מ ה הוא עלה ?
*

הציע לו למכור מספר פרות חולבות
בצינורות רשמיים )ידיעות אחרונות(.
נ תן זקס ,תל־אביב
מה הקוטר ?
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