
במדינה
עתונות

ם ד א ש• ה שלי ה
 היומון עיניהם. את פקחו הארץ קוראי
 .הגון״ להיות כוחו בכל המשתדל המתון,

 העובדות שמטבע בידיעות גם ו״מגימן״
 מגדרו אחת בבת יצא כאלה, אינן שבהן

 בשם שכונתה ארוכה, בסידרה וממנהגיו.
 כתב גילה ורועיהן", הרחוב ״נערות המבטיח

 של מכובדים רובעים כי שיף, זאב העתון
הבל שלטונם איזור לאחרונה הפכו תל־אביב

היצאנ ושמספר רועי־זונות, של מופרע תי
לשבוע. משבוע בהתמדה עולה בעיר יות

בזהי כתובות שהיו הארוכות, הכתבות
העוב מרבית גילויים. שפעו לא רבה, רות
 מתיקיה נלקח חלקן מראש, ידועות היו דות

 עם פעולה ששיתפה המשטרה של האחרונים
 הבילוש חוליית את לרשותו העמידה שיף,

ה של בראשותו בזנות, למלחמה המיוחדת
 אוצר ואת הצפונית, הנפה מן סירקים סמל

המחוז. קציני של ידיעותיהם
 שמטרו בידיעות ביניהם התחרו הקצינים

במ לזעזועים צפויים היו בהם בימים לשיך.
 רצו למחוז, ממחוז ולהעברות שירותם קום

ההש רב העתון כתב של בעיניו חן למצוא
מבוקשו. כל את למלא פעה,

 בעת שעבר, בשבוע המזעזןן. הסיפור
 בטידרה, השלישית הרשימה את שפירסם

הסי אחד את מפרסם הוא כי שיף ידע לא
גבו משטרה שקציני ביותר, הנוראים פורים

 ומסרו אתו ששוחחו כאלה גם מהם הים,
להס מעונינים היו עשירה, אינפורמציה לו

 שרצתה יצאנית על הסיפור זה היה תירו.
למוטב. לחזור

 ארע חמור ״מקרה בכתבתו: שיף סיפר
 בתהליך עתה ונמצא האחרונים בחודשים

״משפטי . .  שאת נערה, על סיפר שיף .
 מחוץ הרתה אשר כמובן, פירסם לא שמה

 זונות רועי של לידיהם נפלה לנישואין,
 מונית, נהג למענם. לרחוב לצאת שאילצוה
 ולהכריחה מידם להצילה ניסה בה, שהתאהב

 רועי־ אך עיר־מולדתה. לחיפה מתל־אביב
 הוריה, בדירת השתוללו השיגוה, 'הזונות

 והעמידה המשטרה אותם אסרה שלבסוף עד
בקרוב. שיתקיים למשפט אותם

 לשיף, המרתק הסיפור את שסיפר הקצין
 הזונות רועי אחד: פרט רק ממנו הסתיר

 התערבותו למשפט. הועמדו ולא יועמדו לא
ה לסגירת הביאה גבוה משטרה קצין של

 זה משטרה קצין הסופית. לגניזתו תיק,
השי לתוכנית שבהתאם מאלה, אחד הוא

 להלחם בקרוב יצטרך נחמיאם, של נויים
וברועיה. בזנות

 הנערה כפרדס. לוהטות סיגריות
 רועי־ שני את הכירה הסיפור סופר עליה

 כמה למענם עבדה היא בתל־אביב. הזונות
 שרצה צעיר מונית נהג שהכירה עד חודשים,
 מאימת לשחררה לה הבטיח לאשה, לשאתה

רועי־הזונות•
 הם הנערה. את השיגו רועי־הזונות אך

 איימו העיר, בסביבות הפרדסים לאחד גררוה
 ורגליה ידיה כפות את חרכו במוזת, עליה

ב התלוננה אמנם היא לוהטות. בסיגריות
 אותה, ביטלה קצר זמן כעבור אך משטרה,

ואיומים. לחץ תחת
 בין להשלים לבסוף הצליח המונית נהג
 לחיפה, עבר הצעיר הזוג להוריה. הנערה
 עד עליו עבר אשר כל את לשכוח החליט

 קראו הם שכחו. לא רועי־הזונות אולם כד״
 של הידועות הדמויות אחת את לעזרתם
 ורע ידיד בעצמו התל־אביבי, התחתון העולם
ה מערכת ופעיל גבוהים, משטרה לקציני

לחיפה. בג׳יפ נסעו מפא״י, של בחירות
 הנערה הורי של לביתם נסגר. התיק

 באקדח. מזויין מהם כשאחד השלושה, פרצו
סיפ למשטרה, הגיעה לברוח, הצליחה הבת

 הוריה על ברצח מאיימים הפורצים כי רה
 את עצרו למקום שהגיעו השוטרים ובעלה.

 שהיד, השלישי האדם ואת רועי־ד,זונות שני
 באשמת פלילי תיק נגדם פתחו אתם, יחד

ואיומים. תקיפה
 נטלו הם בחקירה. פתחו חיפה חוקרי

 האדם מן לא אך השניים, מן טביעת־אצבעות
 פלג יואב תל־אביב מחוז מפקד השלישי.

לח כדי הגבוהים, מקציניו אחד את שלח
 כי חיפה מחוז של ההאשמות בפנקס תום
 האצבעות לטביעת ערב תל-אביב מחוז מטה
 נאמר ההאשמות בפנקס השלישי. האדם של

 לרשותו, התיק את קיבל הופשטטר שרמ״ח
ל איש הועמד לא היום עד בקשתו. לפי

משפט.

חיים דרכי
תי ת מ*טות ש דו ר פ ו
 השומר שאל את?״ פעם עוד זאת ״או,
בתל־אביב, הצפונית הנפה במשטרת התורן

 שטינ־ עדינה לתחנה התפרצה אחד כשערב
 כותונת כשרק ואדומה, פרועה )24( סקי

חד פנים היתד, לא עדינה גופה. על לילד,
 נמאס הצפונית הנפה לאנשי בתחנה. שות
שטינסקי. הזוג בעניני לטפל מזמן כבר

 2ה־ד בן צבי לבעלה נשואה היתר, עדינה
 מתוך חדשים שמונה אולם וחצי. שנה רק
 מסתיימים שהיו תמידיים, ריב חדשי היו זה

שוטרים. ובד,זעקת במכות לרוב
 בעלי,״ עם יותר לחיות לא ״החלטתי

רו כשהיא המשועמם, לשוטר עדינה גילתה
 באיזה גם לו סיפרה היא מפחד. כולה טטת

 מכיוון בעלה: עם לחיות לא כדי נקטה אמצעי
 אחת, כפולה מיסה רק בדירה היתה שלזוג

 'בין האשד, הפרידה חלקים, משני המורכבת
החדר. קצות בשתי ששכנו המיסות, שתי

 שנתו, באמצע הבעל התעורר לילה, אותו
ה המיטה את לי נתת ״מדוע רוגז. אחוז

 הגבוהה?״ המיטה את לך ולקחת נמוכה
 הסבר בפיה היה כשלא אשתו. על צעק

 אלימות, מכות אותה הכה זה למעשה הגיוני
המשטרה. אל שהביאוה
 היו לא לדבריה עדינה שהוכתה המכות

 השאירו לא עדינותה למרות אולם עדינות,
ה החליטה זו עובדה אף על סימנים. בה

ל לדין, המכה הבעל את להעמיד משטרה
 המשפחתי הריב את ולתמיד אחת הפסיק

הבלתי־פוסק.
ה בפני שטינסקי צבי כשניצב השבוע

 ״כבוד אחת: בקשה רק לו היתד, שופט,
מב אני העסק• כל נמאס לי גם השופט,

 השלום שופט בינינו.״ שיפריד מכבודו קש
 הבקשה, את לרגע שקל טרייביש יהודה
 מקבל אני מה, יודע ״אתה לנאשם: הודיע

 מיטה על יישן מכם אחד כל בקשתך. את
 לישון שטינסקי צבי את ושלח נפרדת,״
בבית־הסוהר. לבד ימים חמישה

משפט
ת ב סי רווקי□ מ

 צבי אליעזר היה שעות גבי על שעות
 בככר גזית, מלון ליד מסתובב )32( קהן

 המלון, חדרניות שתי בתל־אביב. דיזנגוף
 מטריפולי אחדות שנים לפני שעלו צעירות

 בעל קהן, לבו. תשומת את משכו ומסוריד״
 לא מכשול שום כי סבור היה פלילי, עבר
 הבחורות. לשתי מלהגיע בעדו לעכב יוכל
 שאיפתו: את לבצע כיצד ומצא חשב הוא

 כי אמר השוער, בפני התייצב הימים באחד
 שאת האורחים, אחד את לבקר רוצה הוא
 במקום, הרבים בסיוריו לאתר הצליח שמו

השלישית. הקומה אל לעלות הצליח
 הצעירות. שתי את קד,ן פגש במסדרון

 עצמו את הציג ברוסית, אליהן פנה הוא
הצ ברמת־גן. הסובייטית הקונסוליה כנהג

להס ניסה קד,ן רוסית. הבינו לא עירות
 להן אמר מגומגמת בעברית עצמו: את ביר
 לשמוע ישמח וכי נשף, עורך הוא כי
באור זה בנשף להשתתף מסכימות הן כי

חותיו.
 המלון ליד חיכה קד,ן הסכימו. הצעירות

ה מכוניתו כי על התנצל העבודה, בתום
מ מקרבת מונית הזמין מקולקלת׳ פרטית

 דקות אחרי כתובתו. את לנהג ונתן קום
 ״כאן שפירא. לשכונת המונית הגיעה אחדות,

 ״ד,כ־ ,לצעירות קהן הסביר שלי,״ החבר גר
בבקשה.״ נסו

 היה לא החבר סימפאטיה. בלי תה
הת מהרה עד תה. לבשל החל קד,ן בבית;

ל אינטימי הוא הנשף כי לחדרניות ברר
של היחידות אורחותיו היו הן חלוטין:

קריז•
 שתי הגיעו הנשף תחילת אחרי שעתיים
ה תורן אל מאד, נרגשות כשהן הצעירות,

הו אותנו,״ לאנוס ״ניסו הדרומית: נפה
ב הציגו דבריהן, את להוכיח כדי דיעו.
מלבושן. קרועים חלקים פניו

 התה שתית אחרי השתיים: מסרו בעדותן
נאב הן מיני. במגע אתן לבוא קר,ן ניסה

 להתגבר שהצליח אחרי רק אך אתו׳ קו
 קהן נפשן. על השתיים נמלטו מהן, אחת על

 המחוזי בבית־המשפס לדין הובא נעצר,
רווה. יצחק ד״ר השופט בפני

 של פרקליטו טען משקרות,״ ״הבחורות
 נכנסו ״הן סנובסקי, משה עורך־הדין קד,ן׳

 לכך. אותן שיכריחו מבלי קד,ן של לחדרו
 בחדר.״ מתקיים אינו נשף ששום ראו הן

 יכול כיצד השאלה: באויר ריחפה מזה חוץ
נשים? שתי על להתגבר אחד גבר

 הפרקליט. של דעתו את קיבל השופט
ה למשפט, כלל הופיעה לא הבחורות אחת
ב שסיפרה מזה אחר סיפור סיפרה שניה

 בלווית הפעם אך זכאי, יצא קהן משטרה.
נאו בצורה נשפיו את לערוך נאמנה: עצה
 ד,אמי־ ובתוארו בשמו להסתפק יותר, תה

)11 בעמוד (המשך

בכלבלבים! כמו בילדיכם תנהגו אל

 את מד, ריקה, הנשים, מכל את וקא ך*
חינוך?״ על יודעת

ראשו שנה אחרי צעירה. לאם ״טיפוסי
 בגידול הכל כבר יודעת שהיא מחליטה נה

שנים.״ חמש בעוד נתראה ילדים.
ש הזמן הגיע עצומה. את בחיי ״ריקה,

זה.״ על יכתבו
 בצורה זה על חשבתי לא מאוד, ״מעניין

כזאת.״
 השבוע שקיבלתי התגובות היו בערך אלה

 של הראשון החלק את שפירסמתי אחרי
 ).1095 הזח (העולם ילדים חינוך על רשימתי

 את לעורר כדי רק זו רשימה באה אילו
ל אנש-ם ולהניע שעוררה, הרוחות סערת
 נראו שקודם וערכים מושגים על חשוב

 יותר אולם דייני. מאליהם, כמובנים בעיניהם
 של תגובתו אותי הפליאה התגובות מכל
ו חמוד רוח איש הטובים, מידידי אחד

 הייתי לא שמעולם ומבטיח צעיר עוקצני,
שטח. שהוא באיזה שמרני שהוא בו חושדת

 כשיגדלו — ידעו והם זכוכית, בחממת
 אי־אפשר ב) זה; אכזרי בעולם להסתדר —

 כך ואחר שנים, שש בחממה ילד להחזיק
רכיכה. כמו כשהוא לעולם אותו לזרוק

 מכה שאתה דבר של ״פירושו שאלתי:
אותם?״
 מכה אבל לכך, קבועות שעות לי ״אין
ל מזיקה אינה ושם פה העכוז על טובה

 לו: טיפוסית הצהרה והוסיף אמר גמרי,״
 אני קשה. ילדות תהיה שלילדי רוצה ״אני

 ספורי להם שיספרו חברי את אפילו מזמין
 בעוד ״נפגש הויכוח: את סיים הוא זוועה.״
יו יהיו מי של הילדים ונראה שנה, עשרים

 בתור שהמטרה לו כשהסברתי מענינים.״ תר
 ״מענינים״ ילדים להיות צריכה אינה הורה
 אושר. ״נו, לי: ענה מאושרים, ילדים אלא

מאושר.״ ברחוב מטומטם כל
★ ★ ★

ואושר טימטום
במוע הופעתי את כשסיימתי אחד, ערב

פגש הביתה, לצאת ועמדתי התיאטרון דיו
 הדבר המועדון. מרתף של במדרגות בו תי

 בנימוס: לשאול היה עשה, שהאיש הראשון
 סוב, מרגישה היא האם בתך, שלום ״מה
 את הבנתי כהוגן?״ בה מטפלת את האם

המ אלא בזה הסתפק לא הוא אולם הרמז,
 היה שלולא במקום בו הצהיר הוא שיך•
ב כותב היה אלה, בימים לאמריקה נוסע
 על כזאת מצחיקה השימה שלו השבועי טור

מ התפרסמה לא שכמותה שלי, רשימתי
 לסיכוי שששתי לומר יכולה ״אינני עילם.
ב גם ומה חשבוני, על תצחק הארץ שכל

 ניסיתי כך משום לי. איכפת כך שכל נושא
מדוע? בנימוס: לשאול

 מה כל גדולה אחת שטות שזאת ״מכיוון
תיאו מיד ופיתח האיש, השיב שכתבת!״

 ילדים כך: בערך שאמרה החינוך, על ריה
יג אם זכוכית. של בחממה לגדל אי־אפשר

 וחסרי רכרוכיים יגדלו הם כך, אותם ילו
בדי אפילו מספר שהוא מאחר שדרה. חוט
מ אחת שזו קיוויתי רציני, בפרצוף חות

ב לו אמרתי חלצותיו.
מת ״אתה מתיקות:

 לשני אב בתור לוצץ.
 בדרד, ושלישי ילדים

 לצחוק יכול אתה איך
כזה?״ נושא על

 שהוא לי הודיע הוא
 למה ברצינות מתכוון
ל ניסה הוא שאמר.
 ששני א) לי: הסביר
 בצורה גדלים ילדיו

ולא וגברית בריאה

 סיסמא זו כ&וך,״ לרעד אהכת *
/  אינה היא אולם מאוד, ואנושית יפה ן /

 את לנקוט יש לגביהם ילדים. לחינוך יפה
 אב אם כי כמוהו.״ לילדך ״ואהבת הסיסמא:

 אין גבר״) (״שיהיה קשוח בן לחנך שואף
 יתכן לכך• שואף הבן שגם אומרת זאת

 ההורים תפקיד הכרחי. זה אין אולם שכן,
 לו ולאפשר ואהבה, רוך לילד להעניק הוא

 עליהם הדברים, יתר לכל בבטחון. לגדול
 לגמרי. חפשי באופן להתפתח להם להניח

ש שילדים הוכיח, כמובן, שלי לא הנסיון,
לקשי מעולם נזקקו לא כזו, בצורה גדלו
לגסות. או חות

 ממפרשי הרוח את להוציא מוכרחה אני
 הוא ברחוב הדיוט כל ״ודאי, שיטענו: אלה

ה כי הוכיחו החדישים המחקרים מאושר.״
 שהם למרות מאושרים, אינם מטומטמים

כאלה. נראים
 אינה הכוונה אושר, על מדברת כשאני

 מיני שכל ברור טמטום• או בפאסיביות
 אצל לפתח שאפשר ניודרוטיות, תופעות

מעגי תראיינה גרועה, באוירה הגדל ילד
 ציור כמו זה אבל כביכול. נות

מע־ שהוא מוצלח, בלתי מודרני
ש אחרי אבל ראשון, ממבט נין

וסבלת, אחת פעם בו הסתכלת
שוב. בו להסתכל מוכן אינך

 כי ולהדגיש לציין המקום כאן
ה על ניל של ההשקפה נקודת
 להסביר מנסר, אני שאותה חינוך,

ה בהשקפת מקורה ברשימותי,
המפ שהיא בה, דוגל שהוא עולם

שלו. החינוך שיטות להבנת תח
— לעולמנו ובצדק, קורא ניל

|1  ; תזוציאים.*!}״!״ המתפרקים ילדיהם למראה ההורים, שמשמיעים הצעקה זוהי 1ר1|1
| | | ^ | _ הקירות, את מלכלכים ראשם, על עומדים הבית, רהיסי בין הרב מרצם ! \

^ במרץ יתענינו משלהם פינה להם שאין ילדים כי הוא טבעי אולם שבירים. בחפצים נוגעים או
״י שלהם. הטבעי והסקרנות ליצר־השובבות פורקן לעצמם למצוא עליהם הוריהם. וחפצי בפינות
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