
הנועד לפשעי הרן ית

ועונשם
 ראשונה, ממדרגה מקצוע, בעל האב, שמיר,

 המשגתה בני כל בכבד. ממקצועו התפרנס
 אחד אף היטב. מחונכים השכלה, בעלי הם

 הגבוה שיוסף החינוך מופרע. אינו מהם
 בבית היחם טוב, היה לו זכה וד,ממושקף

מש של בנה היה ר שמ סף י מצויין. היה
טיפוסית. ישראלית פחה

 אמו פנקסים. מנהל א ה יואב של אביו
 ואחיו, יואב עם יחד שניהם, הארץ. ילידת

 החינוך למופת. ישראלית משפחה מהווים
 .החינוך מצוין. היה מילדותו קיבל שיואב .

 אותו הביא המאוחדת- בהתנועה המשלים
 זכה בה רתיכון, לחינ ספיפנדיה על לוותר

הע כבית־הספר בלימודיו הצטינותו בזכות■
 בחר עירונית בגמנסיה ללמוד במקום ממי.
 לומד הוא בו שגם חקלאי, בבית־ספר יואב

ומחנכיו. מוריו רצון לשביעות ומתחנו
 לגנוב השניים את כך, אם הביא, מה
 בהפקרו-ת זרים, ברכוש ולחבל להם לא ג׳יפ

ה שלושת למצוא ניסו זו תשובה פושעת?
 פרקליט כמו הם׳ גם בדין. שישבו שופטים
 ה־ צדדי. מקרה שזהו סברו לא המחוז,

ומש יר־אור בפניהם שהביא סטאטיסטיקה
 באולם שהת־הל בנופית־הרצליה של פטה

 תהום רק כי למסקנה אותם הביאו הסמוך,
 ,שנגנב דד הב הג׳יס בין מפרידה קטנה

 ומעשי הרריצות עשרות לבין מפ״ם, בשיכין
 החלו הם שגם צעירי־הרצליה, שביצעי השוד

בלילה. ג׳־פים בגניבת הנלוזה דרכם את
★ ★ ★

מבחן קציני או פאר בדגי
*  אליהם למבוגרים, המבחן ציגי ך
 פקודת לפי הנערים, י ש בתחילה נשלחו 1/

 למעשה ואחת סיבות אלף מצאו השופט, י
ו רגשות־התבגרות מחלות־ילדות, שביצעו.

שמ המשפחתי, הדווי מתוך בודדים מקרים
 כשם שהוגשו, הדו״חות בתוך בערבוביה שו

הנא על תיהם דו״ח בתוך בשפע שנמצאו
 מתוך גנוב, רכוש והחזקת בפריצות שמים

בני־הטובים. כנופית
 הג׳יפים גונבי במשפט, בר־אור של דעתם יי

 היתד. הרצל־ה במשפט וולפסון הקצין ושל
ן לגמרי: אחרת אי . . ב מקריות שום ״.
 מעשה היד. ״זה בר־אור! אמר זד״״ מקרה

 את למציא התקשו לא השניים מתוכנן,
 17 בני נערים שני אם .,שגנב הדיס

 שידעו סימן,הוא בו, ומטיילים ג׳יפ גונבים
 כיה.״ מעשה לבצע כיצד בדיוק

 ב־ ולבר־אור. לוו.'פסון הצטרפו השופטים
 השופט התקיף במיוחד, החריף פסק־דינו

 המחנכים ציבור הוריהם, הנאשמים, את זוהר
 כאחד: לם כ המדינה, ומוסדות

 גזירת בשעת עומד אני שלפניה ״הבעיה
 אליה מת־חס ואני מאד, קשה בעיה היא הדין
.לה הראוי הראש כובד בכל . ה ריבוי .

ה מצד לציבור, הסכנה על מעמיד מקרים
 הישרה.״ מדרך הסוטה נוער

 מש״רה קצין זוהר׳ הכניס אישית נימה
 עוקב ״אני באומרו: מנוסה, ושופט לשעבר

 בארץ העבריינות אהרי רבות שנים זה
 בפרס. הנוער בין עבריינות יאחרי בכלל,

 ולא רושם עשה לא הנוער) ןעכריינית זד.
״ אף על השפיע ד... ח  א

שלפניו, בבעיה כי ספק שום אין לשופט
 ״קציני הדין: חומרת במלוא לטפל עליו ד,־ה

 מצומצמים אמצעיהם קטן, מספרם המבחן
 קטנות. הן לעזור ואפשרויותיהם אפסיים או

.למבחן ערך ואין פיקוח אינו הפיקוח .לכן . . 
 האחרונה השעה הגיעה שכעת לי נראה
 להראות לזה ונוסף חמורה, זעקה לזעוק

שבתי לסטיה קרוב או שסטה הנוער לכל
 ברצינות זו בבעיה לטפל אומר גמרו המשפט ,

היסום.* וללא
״עבר זוהרבאימרו: הגיע החריפות לשיא

 שבין העמוקה התהום היא הנוער יינות
.הבנים. זיני לבין האבות דיני  ירידת בעת .

 הפחד כלל בדרך נשאר האזרחי, המוסר
 אינו זה גם אצלנו, והשלטון. החוק מפני

 גדול.״ אינו לחוק הכבוד פועל.
 זוהר קבע כל, קודם כך. אם לעשות, מה

 עבור כסף שיש ״נמצא לעשות: לא מה
 אולם ומטרות, מוסדות בניני־פאר, מיני כל

 שום אין. לנוער־סוטה מתאימים למוסדית
 גם אין רציני... באופן נעשה לא דבר

 הנוער.״ עבור ראויים סדות־עינשין .מ.
שלפניו: ד,.אשמים את רק שפט לא זוהר

״שמנהיגי בפסקנות, קבע. .להצטער,״ ״יש

 שסרח תלמיד נמו ורחימו, בדחילוהג״בים גונבי
 בן־יוסף יואב ניצבים רו.1מ לפני

על טוזיח החיוך בתיקם. הדנים השופטים שלושת בפני שמיר ויוסף

 מה עפ)ו כי למעון ם במק נגוז. המשפט, תחילת בעת שפתותיהם,
 בלבד. צדדי״ ״מקרה זח הי׳ה כי עתה מענו ספורט״, ״מתוך שעשו
הנועד חינוך כשלון את לראות שבאו ומחנכים, הורים מלא האולם

 את מ־פיק באופן החשיבו לא והדת הרוח
 אצלנו, מרובה עבודה אמנם הזאת. הבעיה

 אומר וההגיון האומה עתיד הוא הנוער אבל
מלע העתיד, דור את להציל יותר שחשוב

המדבר.״ דור של ת בקסנטג סוק
 לעמוס חמור פסק־דין המתבקשת: המסקנה

ב ש״ידון כנופית־הרצליה, מנהיג מלאך,
 מאסר. ת שנו לארבע זוהר השופט פקודת
 ילדה יום שלאחר ניידרמן, ישראל חברו
מאכר. חודשי לתשעה נידון בת, אשתו

 השופט הפנה בפסק־הדין אחרונה מלה
 ההורים. על לי ״צר הנאשמים: להורי זוהר

 ר,ט,־א- כי תמיד שי,כרו מהם לבקש ברצוני
 העבירות ביצוע בעת נגרמה שלהם גדיה
בבית־המשפט.״ כאן ולא בניהם, בידי

★ ★ ★
ומורה סורר כן

 גזר־דינם להינתן צריך היה בו יום ף■
בית־ אולם היה הג׳יפים, ג׳ינבי שני של *4
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בנישזטוביס. למשפט כונס כזה נכבד שהרכב סמלי זה היה זליקסון. ואליעזר מגורי־כהן

 ופרקליט וולפסון יהושוע ע.מ.ס. תל־אביב, מחוז של התביעות קציןהתזנעיס
 בתוביעם חריפותה. בכל הבעיה את העמידו בר־אור, יעקוב המחוז

הציבור. בפני העבריינות ■פרשת• את שימחו אחרים, בני־נוער הרתעת לשם חמורים עונשים

 ומוריה־ הוריהם לפה• מפה מלא המשפט
 העתונות כתבי על עטו ד,׳אשמים שני של

 השמות פרסום על לוותר לפייד,פ התחננו
בדין. העומדים וזהות

 הכללית התביעה גם היתד. הפעם אולם
ל מוחלט בניגוד רחב. בפרסום נינת מע

 ד,מ השמיניות כ.ופית של משפטם פרשת
 לאסור המחוז פרקליט השתדל בד, פורסמת,

 בר־איר הפעם דרש פרסום, של צל כל
 השופט גם לפרשה. רח: פרסום ינתן כי

 ויי■' לאסיר ״נתבקשתי זו: בדעה היה זוהר
 מטרת זה שבמקרה לי נראה הפרסום...

 רח פיסום דורשת אלה בתיקים העונשין
וישמעו.״ יראו למען ביותר
 במכתב לעשית• הגדיל אף ד,אבית אחד

 בתל־אביב הראשי השלום שופט אל אישי
 בו־.. יואב של אביו ביקש ידיד־הלוי, עמנואל

א בנו. משפט פרסום את למנוע יוסף ל . .  ״.
 הזולה,׳ לעתווות טרף בני את לזרוק אסכים

 שהוא העובדה מן בהתעלמו בן־יוסף, כתב
 אל הגיע שבנו בכך לא־מעט אשם בעצמו
הנאשמים. ספסל

 המכתב את צרף השופט עיל. ד, לא הדבר
 את לאסור כרבו השופטים שלושת אך לתיק,

 ברורות במילים הסבירו בפסק־דינם הפרסום.
 של נוסף מקרה ״לפנינו זאת: עשו מדוע

 פריקת־העול הישר. מדרך שסטו צעירים
 להי!ת הפכה הנוער בקרב המוסרית והירידה

 אש, ביותר, ורצינית כאובה ציבורית בעיה
 הציבור ואת ומחנכים הורים להטריד צריכה

בכללו.״
המש בהישמע עוד החווירו. ויואב יוסף

 שהוקרא פסק־הדין, של הראשונים פטים
י אב של מפיו וברור צלול בקול י ד ל  בי
 יםסק־ כי השניים הבינו מגורי־כהן, יוסף
 מע<• זולגות החלו ת דמע חמור. יד,־ה דינם

 שהם׳ אחרי לעונש, השופט כשהגיע ניר,ם,
 לבלור דבר לעשות עלינו ״שומה כי ביר

 זה מ־וג עבריינות של נוספת התפשטות
״ המדינה ועתיד הנוער עתיד הציבור, לטובת

 שנה מאד: חמור העונש היה ואמנם
 כבר מעלים סף וי, יואב בעוד אולם מאפר.
הק בשנה להם לקרות העתיד את בדעתם

 מעל אבן נגולה ביתיהסוהר, כתלי בין רובה
ב' לקרוא, השופט המשיך ״אולם,״ ליבם: . 

 ה־אשונד הרשעתם שזוהי בעובדה התחשב
 בפנינו הביעו שהנאשמים בעובדה ובהתחשב

כ לנו שנראית הנדון, המעשה על חרטה
על־חנאי.״ מאסר העונש יהיה מה,

 אחרי מזועזעים אך חוץ, כלפי מחייכים
 גזר־ בשעת עליהם שעברה המחרידה החוויה

 לאיש מבית־המשפם. ויוסף יואב יצאו הדין,
 נרחב פרסום כי ספק, היה לא הנוכחים מן
עתי בהם הכלולים והעונשים פסקי־הדין של
 בני־הטובים מבין אלה כל את להרתיע דים

ב ללכת עתידים שהיו והלא־כל־כך־טובים,
ת. הדיר ופורצי הג׳יפים גונבי של דרכם

 העוו•״ כנגד לטעין המשיכו שעדיין ולאלה
 דברי את בר״אור יעקו: התובע ציטט הקשה,

 7ש טימר ט זה שאכל מפני ״וכי הגמרא:
 אלא לההרג. ייצא יין, של לוג ושתה בשר

 סורר בן של דעתו לסוף תורה שהגיעה
 ואחרי אביו משל ניטל הוא שתחילה ומורה,

הבריות.■* את ומלסטם יוצא הוא כן




