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 הוא הבעיה
מיוחד■□!״ ות

 לנציג כפיתו הראשי השלום שופט
 הקטעים ניתנים להלן הנדונה. עיה

הבעיה. ולפתרון ן

 • בביודהסוהד הנמצאות האסירות את מיין
 על שנשפטה אשה אחד בחדר למצוא פשר
 קנס, לשלם אי־אפשרות על היושבת אשה נח,
 והפכה הדרך מן שסטתה 18 בת צעירה ;רה

 באוירה אמם. שדי עוד היונקים ותינוקות ־וצה,
 בחדר אמו עם שנה כבר הנמצא ילד אף יש

אסירות. עם חד

 שהוא דבר הכביש, ליד נמצא זה סוהר בית
 אחרוה, בארצות לראותו ואין בהחלט, !תי־רצוי

 כאן גדר. או גן מוקף מבודד, ביודהסוהר זן
 החלונות, מן ידיהן את מוציאות פעם לא :שים

ושבים. עוברים מידי משקאות אפילו קבלות
? רוצה היית מוסד מין כאיזה

 בפרוצות הטיפול את מחלק הייתי כללי באופן
סוגים. ילושה

 לכתלי מחוץ טיפול מספיק קלים למקרים
 מתאימות, סוציאליות עובדות ידי על ת־הסוהר,
 על תעמודנה המשפחתי מצבן את ■זחקורנה

 לרחוב. לצאת אלה צעירות שדחפו :ורמים
 על־ידי להצליח זה טיפול יכול המקרים מן ולק

 הדרכה מגורין, מקום מתאימה, תעסוקה :•■את
 הצעירה בהעברת צורך יש לעתים וכד. יעוץ

אחרת, לסביבה נמצאת היא בה הסביבה
 להיתקל מבלי מחדש, חייה להקים שתוכל י

רווחיה. על שחיו ובגברים וברותיה
י כפיה על־ידי

 קורה אחת לא סוציאלי. טיפול ידי על לא,
 המבחן קצין המשטרה׳ לקצין פונה כזו :עירה

 בבקשה גרונה, את חונקות כשדמעות השופט,
אחר, למקום או הכפר, אל העיר מן עבירוה

״ידידיה״. מהשפעת תצא :ו
הצליחו? כאלה :סיונות

כן. לפעמים
 למקרים באשר הקלים. המקרים על חל זה :ל

בהם, להצליח סיכויים שיש אך יותר, שים
 את לשלוח יש פתוחה, במסגרת דווקא <ו

 תקופה תשתינה שבו חצי־פתוח, למוסד אימת
 תקבלנה ושם אחת, משנה פחות לא של ,מיכת

 לימוד חינוכית, הדרכה ופסיכולוגי, רפואי ׳ים'
 המוסד מן כזו צעירה להוציא אין וכד. :קצן

 בכפר, או בעיר מתאים סדור עבורה ירממצא
וכד. מגורים מקום תעסוקה, היי
 יש המוסד, מן הצעירה שיצאה לאחר אן

 עוב־ על־ידי ממושכת תקופה במשך עליה פק1
 שהצעירה כדי ואנשי־ציבור, סוציאליות זח
 יתגלו שאם לכך לדאוג יש לטורה. וחזור א

 מ־ד לפנות תוכל נפשיים, •משברים :צרה
מקיימת היא שאתו אדם לאותו והדרכה עז
4ך

 כהם הקשים במקרים תעשה ימה
? טיפול דבל תקווה ן

 לאחר לטיפול, ניתנות שאינן לזונות נאשר
 יש הרי זה, בשטח מתאימים נסיונות עשו
בלתי־מוג• לתקופה סגור במוסד לבודד יתי
 אין כי המוסד מנהלי יחליטו לא עוד כל ז,
 יש כמובן כך ולשם לחופשי. להוציאן ש
החוק. את קן

 המקסימלי המאסר עונש ביום :זה
? ינה

הסעיף עונש. כל אין עצמה לזונה !מעשה,

 בית־ עתה מתכננת בתי־הסוהר שרות הנהלת י
מעשיה! מזזנה־המאסר מול לנשים, חדש זר

 שידול הוא למשפט, כיום אותה מביאים שלפיו
 שעליו ציבורי, במקום רק וזה למעשה־זנות,

 קנם. לירות חמש או מאסר חודש הוא העונש
 המחזיק לאדם כמסייעת אותה מביאים לפעמים

 אשד, הבאת אולם .23 סעיף לפי בית־בושת,
 אין כזה דבר כשלעצמו, מעשה־זנות באשמת

בכלל.

 למאסר צעירה תדון אשמה איזו לפי
סגור? במוסד

 קטן חלק רק ברחוב. תופסים הנשים רוב את
 להם לתת אפשר לכן בבית־זנות. תופסים מאד

בלתי־מוגבל. פסק־דין

עבירה? איזה כאשמת
 סעיף להרחיב כמובן אפשר שידול. באשמת

 שכל ולקבוע זו, מטרה מתוך ורק אך זה,
 לשם בעבירה תיאשם בזנות העוסקת אשה

 בית- סוציאלית. היא הבעיה הזאת. המטרה
 הוא זו, בתופעה להילחם יכול אינו המפשט

 תסרבנה אחרת מתאימים. לכלים לעזור רק יכול
 הכוונה אבל החוק. זרוע את להפעיל צריך ללכת.
להש והעלולות פעמים עשרות שנשפטו לזונות

 שהדבו .חושב גם אני אחרות. רבות צעירות חית
 אם האחרות, הצעירות את מפחיד היה הזה
 במוסד אותן יכלאו דבר של שבסופו יודעות הן

שנים. של לתקופה סגור

 לזונות טיפול לתת חושב אתה האס *
 על מאסר בעזרת לטיפול הזקוקות

? מכהן פיקוח או ערכות תנאי,
 אפשר לבית־המשפט. שתגיע צורך בכלל אין
 אם לבית־המשפט, שתגיע לפני עוד בה לטפל

 בעבודה, אותה לסדר אפשר לכך. נוטה עצמה היא
 מזמן לא היה לקיבוץ. או לכפר, אותה לשלוח
 לה שהיו חוקי, בלתי ילד עם אשה, של מקרה
לתיקון. פתח פתח וזה בקיבוץ, אחיות שתי

המא עונשי את להרחיב רוצה אתה
? המועדות לפרוצות פר

 מאסר לתת לשיטה העולם בכל עוברים עכשיו
 60 שעבר אדם מועדים. לפושעים בלתי־מוגבל

 הטעם מה הועיל, לא דבר ושום עבירות, 70 או
במ אותו לשים אפשר ? בחוץ אותו להחזיק

 אפשרות לו לתת טובים, תנאים עם מבודד, קום
 אך בסדר, שיוכל כמה עד חייו את לחיות

שנות מקומות יש ברוסיה מבודד. אותו להחזיק
 משפחותיהם עם לחיות אפילו כאלה לאסירים נים
בית־הסוהר. כתלי בין

......................... י

 המבוססות, השכבות מן נשים הפרוצות בין
 והסביבה העוני מפרברי באות הן תמיד כמעט

כאלה. לחיים אותן דחפה גדלו בה
 עונש מטילים היו לו השופט, אדוני
 זונה, אצל המבקר הגבר על גס מקביל

המצב? את משנה היה זה ,לדעתך האם
 שאלה על לענות מפקפק אני היום של במצב

 זה המקרים מן שבחלק יתכן תלוי. זה זו.
 חושב אני המקרים ברוב אולם משפיע. היה כן

זו אצל המבקר האנשים סוג כי ישפיע, לא שזה
 בלתי• מעשה שזה ידע אפילו בכך מסתכן היה נות

חוקי.
 כעיסקה אחד צד שרק רגיל זה האם

לא? והשני בחוק, מואשם
 את מעניש החוק ספסרות, למשל הנה כן.

 אתה הקונה. את לא מופקע, במחיר המוכר
 החוק רוצה. שאתה מחיר באיזה לקנות יכול
המכירה. את רק אוסר

 אסירים עשרות כמה של קהילה על מאד
 בין לטיפולו שנמסרו בדעתם בלתי־שפויים

 היה לא רוזנר ד״ר רמלה. בית״סוהר כתלי
כלל. אופטימי

 את הדוחפים המניעים את להבין ״צריכים
״הגע הרופא. אמר הפריצות,״ אל הצעירה

 ביל־ ממנה שנשללה לאהבת־האב גועים
הל מנת־השכל העצמי, חוסר־הבטחון דותה,
 וכו- הזולת השפעת מפני חוסר־ההגנה קויה׳

לרו ההשתעבדות כוונותיו, לגבי שר־הש־פוט
ךא _ מרות וגם מאהב גם שהוא עה  י

?״ לתקנם אפשר
— בתכלית פשוטה רוזנר של התשובה

 הגון, בחור :התרופה אחת. תרופה ישנה
לאשה. •הפרוצה את שישא

 דווקא בשפע. מצויה אינה זו תרופה אולם
זה. מסוג בחורה בנקל יבין לא הגון בחור

הבחו מעטים הרומנטיים, הספרים כל אף על
 החטא מידי פרוצה הצלת כי הסבורים רים
לנשואין״ טובה מטרה היא

 האב את לבחורה לתת יכול החוק אין
המפ במשטר ואפילו בילדותה. לה היה שלא
 לא ישראל, במדינת השורר הרקוב לגתי

 לבוחריה אחת מפלגה אף עוד השמיעה
 אם בחורה לכל חתן לספק ההבטחה את

בכנסת. לרוב המפלגה תזכה

ה בבוח סיפול הכפי
 טיפול של ביעילותו מפקפק הפסיכיאטר

 הרבה יהיה הטיפול הבעיה. לחיסול סוציאלי
 כמו קטנה שמדינה מכדי גדול מדי יותר

תקציב, יהיה לא — אותו לתת תוכל ישראל
סוציאליים. כוחות די גם יהיו לא

 פסיכו- טיפול היה יכול בהם מקרים ישנם
 לכך כוחות די אין אך לעזור. טיראפויטי

 אינן גם הפרוצות של גדול חלק בארץ.
 שהן מפני כזה לטיפול בחשבון כלל באות

הנפשי. בכושר לקויות דביליות,
באפ חמור ספק מטיל רוזנר כמו איש
 סוציאלי או פסיכיאטרי טיפול לכפות שרות

 בפיה. של במוסד החוק, בכוח פרוצה על
 דטיפול בכוח־כפיה. אדם לרפא אי־אפשר

 של לנפשן, ללבן, הקרוב כדבר יתקבל לא
 כוח מראש משולל• יהיה לכן הבחורות.
השפעה.

 יוכלו לא יהיה, כאשר יהיה מוסד, בכל
 להם שהתרגלו כפי תנאים לבחורות להיות
 לחודש לירות מאות המתיחה האשד, בחוץ.
 לתנאים ברצון תסתגל לא •מותרות, חיי וחיה

החדשים.
 יהיו החיצוניים התנאים מן חשובים אך

משלה בעולם חיה הפרוצה הנפשיים. התנאים
לרועה־הזונור״ אהבה־מדומה של עולם —
 ונד למקצוע חברות עם ורעות ידידות של

 כושר־השפעה, בעל עולם זהו המאהב. נופית
 אמיתי. בסים על מבוסס אינו אם אפילו

 זה עולם יוסיף במוסד, הבחורה כשתיכלא
 לה לקרוא ההכרה, לסף מתחת לה לקסום

 מבחינה לתת יוכל לא מוסד שוס החוצה.
 הבחורה את שילהיבו תנאים ואנושית שית א

 ברצון תוותר למענם אשר הנאים ממש,
המדומה. העולם על

שלם. עולם לעצמה מדמיינת הפרוצה כי
 אחד יפה שביום לחלום תמיד יכולה היא

 וימשיך הבוץ מן אותה שיוציא הנסיך יבוא
ושופעי־המוחרות הנוחים החיים את איתר,

 יהיו נשואה, אשה כשתהייה שאז, אלא —
 לתת אי־אפשר במוסד מכובדים. חיים אלה
 מציאות רק אלא כזה, מדומה עולם לה

הדעת. על מתקבלת אינה הצלחתו קרה.

רוצה אינו הוגבא
 המצב את מעט לתקן היה שאפשר יתכן

סו עדה, רב־סמלת של הצעתה נתקבלה לו
 הריפוי בכושר המאמינה בנווה־תרצה, הרת
שחורת־ צעירה עדה, הצבאי. השרות של

 בצבא שנים ארבע ששרתה ונאה שיער
 שעולמה סבורה בצה״ל, שנים וחמש הבריטי

 נזרקה לו משתנה, היה הצעירה הפרוצה של
 יישכח בה לגמרי, חדשה חברה לתוך פתאום
הגונים. בחורים עם במגע ותבוא עברה
 ״שייכת״ תהיה היא תפקיד, לה יהיה בצבא

מחדש. להתחיל תוכל למשפחה,
 מסרב לעצמו, כל קודם י דואג הצבא אבל

 מפוקפק. עבר בעלות צעירות לגייס בהחלט $
מן חזק פוליטי לחץ תחת ממילא בעמדו

 צעירה גיוס כי חושש הוא הדתי, האגף
שמו. את יכתים כזאת

ב המוסד קו ביותר הו
 לכופף ״אפשר מאד. עדה צדקה אחד בדבר

אמרה. צעיר,״ כשהוא רק השתיל את
 בטוחה דרך רק שישנה ספק אין עד ברור

 הזנות. לקראת לצעוד ילדה בעד למנוע אחת
ביותר. צעיר בגיל המונע, הטיפול זהו

סו עובדת גבריאלי, אסתר בתוקף אמרה
 חברותיה ככל המצטיינת׳ וותיקה ציאלית

 הבנה של מאד רבה במידה זה, במקצוע
בנות כשהן בהן לטפל ״אפשר :אנושית

 אחרי מאד. מאוחר כבר זה 14 בגיל .12
גב גברת לעשות.״ מה בכלל אין 14 גיל

 לטיפול המדור כראש : לדעת חייבת ,ריאל
 היא בתי־הסוהר בשרות אינדיוידואלי ומיון

אסירות. של זה סוג על רב נסיון אוספת
 טיפול של דקה רשת פרושה המדינה על

מו עם פעולה משתפים שעובדיו סוציאלי,
 ידיהם את לשים לעתים יכולים והורים, רים
 את לנתח מאד, צעיר בגיל הצעירה על

 אותה לכוון והמשפחתיות״ האישיות בעיותיה
 הוא כזה טיפול הנכונה. בדרך מועד בעוד

 המעסיקה הפרוצה, :יחסי באופן מאד זול
 מנגנון את עוזריה, עם יחד הימים, ברבות

 אשה היא ובית־הסוהר המשפט המשטרה,
למדינה. מאד יקרה

עוב של בקבוצה מצטיינת ישראל מדינת
 התופסים לתפקידם, מסורים סוציאליים דים

 בתי־ שרות נציב אף חשובות. עמדות כמה
 אולם מהם. אחד הוא חרמון, צבי הסוהר,

 מאות בעלת המדינה, של לצרכיה בהשוואה
 עדות פרברים׳ בני חדשים, עולים אלפי

 הוא זה כל נחשלות, ומשפחות מקופחות
וכאפס. כאין

 ודווקא המדינה, של המיוחד מזלה רצה
 הרקובים ממוסדותיה אחד הוא משרד־הסעד

הממ המשרד זהו הדעות, כל לפי ביותר.
 הארצי בשיא שנים כמה זה המחזיק שלתי

 בין לחלוטין מפוצל הוא חוסריעילות. של
 אגודת־ איש של מפלגותיהם בני ה״רבנים״,

 אחד שקיבלו הפועל״המזרחי ואיש ישראל
 הקואליציה, •מעוגת זה צימוק השני אחרי
.הרב האמיתיים. המקצועיים הכוחות ובין

מנה בר־סלע, הכללי המנהל ובראשם נים״,
נח להשקפות כפופים הם העסק. את לים

 פחד־מוות פוחדים מתושלח, מימי שלות
 מיטב את מקדישים הציבור, עם מגע מכל

 חיסר־מע־ (או מעשיהם להסתרת הדל כוחם
 זאת, לעומת המקצועיים, הכוחות שיהם).

 השולטים ״הוותיקים״, קומץ בין מפוצלים
 החדשים, הכוחות ובין חזקה, ביד בכיפה

להש שיוכלו מבלי ורעיונות, מרץ השופעים
 בריחה החלה זמן כמה מזה בכלל. פיע

למש ממשרדהסעד אלה כוחות של גדולה
אחרים. רדים
 בידים הפריצות בנגע הטיפול יישאר אם

 ויתרחב שיתפשט ספק אין אלה, כושלות
 הציבור את הימים באחד יעמיד יותר, עוד

ממאיר. מצב בפני

ת חקירה ועדת פרלמנסרי
 קל פתרון שאין היא הפשוטה האמת

 קוי־ כמה ישנם בישראל. הפריצות לבעית
 אפשר זה. את זה הסותרים עקרוניים, פעולה

 זאת, לעומת אפשר, חוקי. הכשר לה לתת
 שהם החורים את ולסתום החוק את לשנות

 וכה, כה בין המחסומים. מן כיום, גדולים,
 מצד ומתוכנן מרוכז אדיר, •מאמץ דרוש
החקי כל את לכוון שיוכל סוציאלי, מוסד
 לפי המרפא והטיפול המונע הטיפול קה,
אחיד. קוו

 מטרת לשתים־עשרה. השעה קרובה לדעתנו
 וביחוד הציבור, את לעורר היתה זו סידרה

 קשה, הנושא המצב. לחומרת המחוקקים, את
 באופן בו לטפל כדי רב אומץ־לב ודרוש

 יאנשי־ לרוב, החסר, אומץ־לב — אובייקטיבי
 תפתור לא פחדנות אולם ולעתונאים. ציבור

 מחלת אין העגבת מחלת וכמו הבעיה, את
עצמה. את מרפאה הפריצות

 לבעיה לגשת לכנסת כן על מציעים אנו
 שאינה ביותר, והתכליתית הפשוטה בצורה
 יעד.ת־ למנות : פוליטיים בסיבוכים כרוכה
 שתחקור ציבורית, ועדת־מומחים או כנסת׳

 תציע למעמקיה, הבעיה את סגורות בדלתיים
 יסודי לשינוי הצעות סודי בדו״ח לממשלה

הבעיה. לפתרון מוסד ולהקמת החוק של


