
במרינה
)5 סעמח־ (תמשו

 מה היו! שלא משום — עדויות הביא־ לא
ש הדייסה זוהי דייסה. רק היתה שהיה,

לבשל.״ הבטיח אתרוגי

המשק
צבעו:״□ כדחדים

 הבמה על מקצועי. סם ק להצגת דמה הכל
 שיחק שהק־סם צבע־ניים, כדורים התנופפו

 התווכח מרותק, ישב הקהל בקלות. בהם
 איש הכדורים. של המרהיבים הצבעים על
 אלא כלל, כדורים אלה היו לא כי ידע לא

הסירסומת. בזרקורי מוארות בועות־סב׳־ן,
 כל את ש,יים משרד־האוצר, היה הקוסם

 ערב הקהל, לעיני להעלות כדי נו כשר.
המו שנת־בחירות) ערב (ואולי שגת־העשור

 הבטיח הוא המשק. מצב של וזיודה נה
 על־ כביכול במסים, מרחיקות־לכת הקלות

 לכת, הרחיק החודש כלכליים. נתונים סמך
 בטענו לפיתיוז, נוסף תקציב לכנכת הגיש

 נשאר לא לקהל למימונו. הכנסות יש כי
 על עלו הממשלה הכנסות כי לה.יק אלא

פוריה. ה בצוו ציאן לה ויש המשוער,
 לגמרי. שונה היתה האמת מאין. יש

 של יבש כספי בדו״ח חבויה היתד, היא
 הוכיח הוא השבוע שהופ-ע משרד־האוצר,

השו הכספית השנה של הראשון בחצי כי
 הכנסות הגיעו )1957 ואפריל־ספטמבר טפת

 השנתי ■ער המש מן 480ל-״/ רק הממשלה
 רק הגיעו ישירים במסים ).50ס/־ (במקום

הממ הוצאית גדלו זאת לע-מר, .40,7סל־ס/
במח ה-רעין היה אמנם לאומדן. מעל שלה
 זאת גם אולם ל״י. ממיליון פחות זו צית

התק למסגרת מחוץ בלבד: הסוואה היתד,
 — נוספות ל״י מיליון 102 הוצאו ציב

התקציב. מכל 25ל־,/״ לרוב
 ב־ הגדול הקוסם ים הכסף? נלקח מנין

 מאין. יש ליצור ל יכ אינו משרד־הא־צר
 ורם מביקי־ז, הלוד־זית בצורת נלקח הכסף

 ל״י. מיליון 78ב־ הממשלה חובות לגידול
 אזרחי אשר כסף הוצא אחרות: במלים
בעת־ד. אותו לשלם יצסרכו ובניהם ישראל
 להגיש משרד־האוצר מעז זאת בכל איך
ה הגרעין? את יגדיל שעוד נוסף, תקציב
 ש־טת־המשק לכל אופיינית היתה תשובה

 סוף־סוף לקכל קיוד־ צר הא הישראלית.
 והייבוא הייצוא מבנק המיבטחת ההלוז״יה את
 דולאר, מיליון 36 בסך ארצות־הברית של

הת־ציב. של הוכית לצד הוכנס שכבר
 אישו־ וזטו .ה־-ימריקא־ת לממשלה יש כד
ה ממשלת־ישראל. פעולות כל על מטי

 את עיככו היסה, ואת יודעים אמריקאים .
 עדיין נתנו לא וחצי, שנה מזה ההלוואה

תתקבל. אמנם מתי רמז כל
 יהיה לא לאו, ואם ההבטחה תוגשם אם

 ומריון מסים. מהידלת מנוס דבר של בסופו
 המסים יעלו ישירים, במסים הקייה שהיבסחד,
האינפלציה. ובעקבותיהם העקיפים.

אדם דרכי
ה השוף עד שבית

 ועדות בנכים, לטיפול השיקום ועדות את
מר הכיר הבטחון משרד ומשרדי הערעורים

 ,1949 שגת בסוף לראשונה שטיינברג דכי
בח-פה. הצבאי בית־החולים את כשיצא

קר פצוע שטיינברג, הוכנס לבית־החולים
 העצמאות. למלחמת השני ביום הנגב, בות

מל של מה בעיצ שעלה ,24ה־ בן הצעיר
 מ־ ה׳ה ישראל, לארץ השניה העולם חמת

הנגב. בחטיבת ושירת הפלמ״ח וזתיקי
בז הפצוע לשטיינברג קבעה ת ד,נכ ועדת

 אחוז 55 פעמים, מעשר יותר שנותחה רועו,
 מחוסר־הבית שטיינברג׳ היה כנכה, נכות.

מיידי. לשיקום זקוק והפרנסה,
 שייני לש פניו את להאיר מיהר לא השיקום

 גלי־ניל, בבריכת הלונה־פארק פינת ברג.
 דמי את השקיע בהם הכימי, ובית־המלאכה

הרגל. את סטו פ שקיבל, התגמולים
בהת הג״א קצין ילדים, לשני ואב נשוי
 המשיך הצבא, מן שיחרורו ת למר נדבות,

מש פקידי בין מזלו את לחפש שטיינברג
 טיפול מ־בל שאני לי ״אמרו הבטחון: רד

שטיינברג. סיפר בזכות,״ ולא בחסד
 — שביתת־רעב של יום 13 אחרי השבוע,

 שטיינברג הועבר — לנכה הפך מאז השניה
מיי ״אני לים. בית־הח אל והתשוש החולה

 ינאית רחל כתבה מזה,* לחדול לבעלך עצת
שטיינ לבלה המדינה נשיא אשת בן־צבי,

 התשובה זו היתד, ו~*־ת• של אשתו ברג,
שובת־הרע:. זכה לה היח־דה, הרשמית
 את שאקבל או הסוף. עד אשבות ״הפעם
 כך בין שאמות. או לי, המגיע השיקום

 שטיינברג אמר לאכול,״ מה לנו אין ובך,
לבית־החולים• לאספו בא שהאמבולנס בעת
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 את לשכנע בר״אור יעקוב המחוז פרקליט
 של בדינם שישבו השלום שופטי שלושת

הג׳יפים. גונבי
 ברור היה המשכם אולמות בשני לנאשמים

 ״קצת חומו. עד החשבון עמם יערך הפעם כי
בר־אור: הוסיף סטאטיסטיקה,״

 באשמת שהורשעו נאשמים 2710 ״מתוך
 מתחת תם צע 1149 היו ,1955 בשנת גניבה
 פליליות הרשעות 15860 מתוך !18 לגיל

 מורשעים 2958 היו שנד״ באותה בכלל
 קנחה הצעירה העבריינות .18 מגיל צעירים

 רק ההיתר. את לבטל יש היתר. כאילו לה
 אותה.״ יבטל חמור עונש

★ ★ ★
בכלא גומריב בגייפ, מתחילים

* קו לא .<*ש.,ים ך ח  חיוורים יותר. צ
 של הר,עמים לדבריו הקשיבו חודים | |

 נכנסו בו ברגע כבר הכיפה. חבוש התובע
 המחוז, ים בפרק; והבחינו המשפט לאולם
 אסר המשטרה סמל של מקומו את שתפש

מצבם. חומרת את הבינו בתיקם, תבע
 מחשבה, מתוך לא שעשינו מה ״עשינו

 בניגוד היה שעשינו מה פזיזות. מתוך אלא
הממוש שמיר יוסף אמר שקבלנו,״ לחינוך

 ברכיו, פיק את להסתיר מנסה כשהוא קף,
צדדי.' מקרה היד, ״זה

ב המחוז פרקליט מ.פיע יום בכל לא
 כמשפטם פעוט כה •במשפט ובעצמו כבודו

 להופיע, משהחליט אולם ג׳יפ• גונבי של
 את ולתמיד אחת לסתור כדי רק זאת עשה

 בניגוד שנעשה צדדי״ ״מקרה של התיאוריה
ה אורך לכל בהתקפה שקבלנו״. ל״חינוך

 מצבם את כל קודם בר־אור ניתח חזית
השניים. של והמשפחתי הסוציאלי

 תיכון־עירוני בית־סבר תלמיד שמיר, יוסף
 רעבה משפחה של בנה היה לא בתל־אביב,

 ממעבדה חדשים עולים או ,התקווה בשכונת
 חל-אביבי, חנות בעל של בנו יוסף, רחוקה.

 לחינוך־ בססיפגדיה שזכה מצטיין תלמיד הוא
 לגרעץ ומשת־יך נוער בתנועת חבר תיכוני,
וחב ה.א לכשיגיעו לנח״ל להתגייס העומד

.18 לגיל ריו
משפחת בבית מעולם חסר לא הלחם

 תי־ שמ הגיעו ולציבור לעתונ׳ת ם ך
 שופט מקרה. בדרך ויואב יוסף של הם ^

הת בתיקם, שדן ן, זליקס אליעזר השלום
 אחד פלט לפתע דינם. את לגזור כבר כונן

 את ״לקחנו : הצטדקות בדברי השניים, מן
ספורט.״ מתוך ככה, סתם הג׳יפ

 מבט העיף הוא מעבודתו. פסק השופט
 הקריא לפניו, שעמדו הצעירים בשני חמור

ה לשופט לפנות החלטתו: את הכתב מן
 ב-מכותו ישתמש שזה כדי הראשי, שלום

 שובטי־שלום שלושה של בית־משפט וירכיב
 שני רק שהם השנים, של במשפטם ן לד

 נוער של גדול כלל מתוך בודדים פרטים
הישר. מדרך סוטה
מו כך ויוסף וחצי) 16( בן־יוסף יואב ה

נן־טובים
בין (במרכז, מלאך

נגו ואמידה, טובה למשפחה בן מלאן, עמוס של הנוראה הטראגדיה
 עמוס יושב וחשודים, פושעים שוטרים, עשרות בין בבית־המשפס. לה
בשופט. נעוץ כשמבטו הצבא, במדי עדיין לבוש שוטרים) שני

 אחרי שתים בשעה לבתיהם שהתפזרו הנערים החטא. חיה כראשית
 של בדירותיהם היטב שנשמעו צווחניים, קולות עוד השמיעו חצות
 חלקם מנת שהם ולהמולה לרעש בבר התרגלו אלה יד־אליהו. דיירי

 שכל אחרי גם החשמל, לפנס מתחת נשארו ויואב יופןז ששי. יום מדי
 ״גם לחברו. מהם אחד אמר ליש*!/" חשק לי ״אין התפזרו. חבריהם

השני. התוודה לי,"

 שנתפשה עד הארץ, ברחבי אחדים חדדשים
המשטרה. בידי

הט זה, מול זה המשפט, אולמות בשני
 העימדים התיקים רצינות את התובעים עימו
ה את לעצור ״יש השופטים. בפני לדיון

 ע.מ.כט המחוזי, התביעות קצין סיכם מגיפה,״
 זוהר מהשופט בתובעו ן, וזלפס יהושוע

 וישראל מלאך עמום לנאשמים חמור עונש
 אישום סעיפי בעשרות שנאשמו גיידרמן,

 היטב ידעו ״הנאשמים בכולם. כמעט והודו
 עונשם על לבוא חייבים והם עושים הם מה

הדין.״ חומרת במלוא
 הנאשמים את לשלוח צריך ״בית־המשפט

ביקש אחרים,״ להרתיע כדי לבית־הסוהד,

לבית-וזסוחר, בדרך טבית־המשפס, יוצאים ניידרמן וישראל מלאן עמוסהנידונים
סדיר, בשירות חייל מלאו, עליהס.1 שהוטלו המאסר עונשי את ירצו בו

חודשים תשעה בעוד רק השבוע בת בתו את יראה ישראל ואילו מהצבא לגירוש עתה מועמד

 בנדחותיהם מש־תף רעיון נצנץ דקות תוך
 בג׳יס,״ קצת נטייל ״בוא השניים. של

מד. השני הסכים ״מצויין,״ האחד. הציע
ג׳יפים. בעלי היו לא יוסף וגם יואב גם

 אולם כלי־רכב. היה לא להוריהם אפילו
בג׳ים, הטיול סוד את היטב ידעו שניהם

כזה. כלי בעל להיות מבלי גם
 ואחדי־כן יד־אל־הו, בסימטות קצר סיור
 יואב כרי. נשא הסמוך, מפ״ם בשיכון

 ליד שחנה הז׳יפים אחד לתוך נכנסו ויוסף ,
 אותו חיברו המצת, כבל את חתכו השיכון, |
 הלילי. לטיול בדהרה ויצאו לכפתיר ץ מח ;ן

 מקרה. לגמרי בדרך, נתפשו ויואב סף י. 11
 את להחזיר מהם מנע בלתי־צפוי קלקול
בשנים, שחשד אורח, ועובר למקומו. הג׳ים

 בעוון אותם עצרה היא המשטרה. את הזעיק 1
רכוש. גניבת 1

★ ★ ★
לפשע היתר לביטול עונש

הת אשר הדרמה של לגיבוריד. )17( שמיר
ה בבית־משפט האחרונים בשבועים חוללה
 הגיבורים היו לא השנים בתל־אביב. שלום

 חמישה חיכו מלבדם דרמה: תה בא היחידים
 יוסף השופט מידי לגזר־דינם אחרים צעירים

 בני־הסובים כנופית של במשפטה שדן זוהר,
במשך שהשתוללה ומתל־אביב, מהרצליה

ינל.{.

בכל רחתיחס השעח הגיעה ני התובעים עם הסכימו השופטים

בני־הטובים תעלולי




