
 כמדרגות שוטר, בליווי יורדים, שמטוב ויומן? עזרי יוסף האונס חשודי
 עשרות יום מדי עוברים מדרגות באותן כתל־אכיב. השלום כית־משפט

 והגיעו רןטנות, סחיבות של המסובן כ״ספורט" שהתחילו גברברים
יותר. אף חמורים אחרים, ופשעים התפרעויות מכוניות, לגניבת לבסוף

ת א □ מ ו ד כהן ש
 סטטיסטיקת לפי והואשמו׳ נאסרו שעברה בשנה מספרים. כמה עם תחיל י*
 על לדין שהובאו אזרחים עשרה כל מתוך .16 לגיל מתחת נערים 6867 המשטרה, ^

 ההתפרצויות מכלל 57.3ו־״/״ הגניבות מכל 40.4ס/ס •16 לגיל מתחת מהם אחד היה תקיפה,
מספרם עלה הכל בסך נערים. של ידיהם מעשי היו המדינה ברחבי שנה אותה שבוצעו

ה פ אחד■ הרדי

שלו. החברים היו מי יספר שלפחות רציתי למשטרה.
 השופט מול מקומו את יצא. עזריה הוכחות. להבאת המשפט, את לדחות החליט השופט

השופט. שולחן אל נשען הוא מנומשות. חייכניות פנים בלונדי, שיער יהושע: תפס
 ואינך ח׳ בכיתה לומד אתה■ לקולנוע. התפלחתס אלברט. ועם שמ׳אל עם היית השופט:

 לי אמור זאת? לעשות מתבייש לא אתה לשלם? צריך לקולנוע להיכנס שבשביל יודע
ולמה? — לפני פעם הופעת שכבר זוכר אתה האם יהושע,

ברזלים. שלקחתי בי חשדו יהושע:
המשפט? את גמרנו איך זוכר אתה לקחת. אתה בך, חשדו רק לא השופט:
פעם. עוד כזה דבר אעשה שלא הבטחתי כן, יהושע:

 שלך מלת־הכבוד על סמכתי עכשיו? אתך לעשות מה — אתה לי אמור ובכן, השופט:
כה. שוב אתה ועכשיו

 אחרי לבסוף, שוב. אותן והוציא לכיסים ידיו את הכניס מבטו, את השפיל הגברבר
הלכתי.״ לקולנוע.׳ נתפלח ,בוא אומר: אחד כל רעים. ילדים ״יש התנצל: ארוכה, שתיקה

 מחזיר, גרוטאות גנב שלשום הסף: על בדיוק שעמד גברבר — הנאשם את בחך השופט
ומחר? לקולנוע. התפלח אתמול

הקודמים. החברים עם יותר אלך ולא העובד לנוער נכנסתי בסדר. אהיה עכשיו יהושע:
 הפעם זוהי לך, דע אבל אסורים. דברים יותר תעשה שלא כאן תחתום טוב, השופט:

לך. שסולחים האחרונה
בפח נפדה בחורה★ ★ ★

ה ף ס נ ה כ ר ו ה ה, כ נ י ד  רב־מימדים, גבר הריון. של ברור במצב בצניעות, לבושה ע
 את מחתן ואני בפח נפלה היא זר. אני ״לא, אביה? אותה. ליווה אדיר׳ שפם בעל ^

מחר.״ הילדה
לדעת. השופט רצה מי?״ ״עם
בפח.״ אותה שהפיל ״זה הזר, ענה בחורצ׳יק,״ ״עם

 תאריך שינוי קטנה: טכנית אשמה על לבית־המשפט הובאה מארסל, לה נקרא הבחורה,
 מעדן, שעלו הוריה, טרגדיה. מסתתרת הפעוט לזיוף מבעד אך הרישום. תלוש על לידתה
סבתה. בבית גדלה הילדה שנים. כמה בת מארסל בהיות נפרדו
 בסוף המאוחר. לכל 11ב־ לחזור צריכה והייתי לצאת, לי נתנה בשבוע אחת פעם ״רק

 צריכה הייתי זה בשביל אבל זה. את לי לסדר רצתה סוציאלית עזרה לקיבוץ. ללכת החלטתי
קצת.״ רק שלי הלידה תאריך את שיניתי .16 בת להיות

 שקרה. מה ״קרה ליאון. אה והכירה סבתה בבית נשארה היא לקיבוץ. הלכה לא מארסל
 למוטב.״ חוזרים מה? אבל בן־אדם. של גורל זה ככה חדר. לי ושכרתי הבית את עזבתי

עליה. אסר וריפאה מלאכותית הפלה לבצע שניסתה אחרי להריונה, החמישי בחודש היא כעת
 זהותו אחרת: נקודה אותו שעניינה כשם השופט את עניינה לא מארסל של עבירתה

 נלכדה שמא או כנים, יחסי־אהבה היו לבינו בינה היחסים אם לדעת רצה הוא ליאון. של
 הזר פליליים. תיקים לבחור אין אם לברר ביקש הוא לזנות. המוביל במעגל־הקסמים מארסל

 מקום מצא כבר מתל־אביב. ויעברו יתחתנו הם א׳. סוג נגר טוב, בחור ״הוא התערב:
בחדרה.״ עבודה

 שהאיש טוב הבחור. מיהו קודם נבדוק ״אנחנו בחפזון. התיק את לסגור רצה לא השופט
 שבועיים. אחרי אותך נזמין עליך. מלהשגיח המדינה את פוטר אינו זה אבל לך, דואג הזה

מזל־טוב.״ — בינתיים
★ ★ ★

ב, ו נ ג ץ, ל פ ת דג י ה ש ה ד - ד כ ט ה ר ו פ ס

ו ס ר כ ועשירים. עניים הצפון, בני הפרברים, בני כמעט: בלתי־פוסקת בתהלוכה ע
 אחד מקרה כמעט היה לא להשחית. לנפץ, להתפלח, משהו, לסחוב ניסו כולם כמעט 1 1

 גברברים שלושה הפשע. שבביצוע הסכנה כנגד שקולה שתהיה תועלת לנאשם צמחה בו
 היה לא שנכנסו, אחרי בשקט התנהגו אילו לבריכת־השחיה. שהתפלחו מפני למשפט הובאו
 סכנה להם דרושה היתד, ההתפלחות, אתגר על שהתגברו אחרי אולם דבר. להם קורה

 קרובות לעתים מספקת המתרחצות אל שחצנית היטפלות לגבריותם. נוסף מיבחן חדשה,
 מותח. יותר עוד ״ספורט״ הגברברים לשלושת דרוש היה זה במקרה להרפתקה. הכמיהה את
 פנימה, נכנסגי שניים הבריכה. של המזנון ממחסן מיץ בקבוקי לסחוב החליטו הם

למשטרה. הובאו והשלושה נכשל המיבצע האופניים. ליד עמד שלישי
 מסתודדים נערים חבורת ראה כאשר הביתה, מבית־הספר בדרכו היה אחר גברבר
דירה של לחלון מבעד ארנק, לגנוב מרתק: מיבצע בתיכנון עסוקים היו הם ריק. במיגרש

ת המתח דוחפ

 אחדות שנים שבמשך אחרי האחרונה, השנה במשך 30.2ס/סבי הצעירים העבריינים של הכולל
י יותר. איטית אך מתמדת עליה של בקו נמצא

סטטיסטיים. לנתונים נערים שהפך בתהליך מקרוב נתבונן אלה׳ מספרים מאחורי נציץ הבה
 ימין תט אל תבוא. אל חטאיך יפתוך אם ״בני, משלי: מתוך פסוקים מצויירים הקיר על

 חטאיהם מעשה. לאחר הינם זה לחדר הבאים שהבנים אלא מרע.״ רגלך הסר ושמאל.
 בתל־ נחלת־בנימין ברחוב הישן בבית זה, בחדר כי ושמאל. ימין נטו והם אותם פיתו

לנוער. בית־המשפט שוכן אביב,
 הדלת את פתח השמש בית־המשפט. לשמש רייפן דויד השופט אמר לעזריה*,״ ״קרא

בשמות כלל בדרך קוראים אין כאן !״ עזריה ! ״עזריה ההומה: הפרוזדור לעבר וקרא
 אין האולם בתוך גם לדין. המובא הנוער של זיהוי־יתך האפשר ככל למנוע כדי המשפחה׳

המשפט. בבירור קשור אינו אם לשבת, רשאי איש
פנסי־רחוב. ניפוץ האשמה: ונקיים. מסודרים בגדים לבוש צנום, גברבר עזריה: נכנם

זה? את עשית אתה עזריה, לי, אמור השופט:
דבר. שום עשיתי לא אדוני, לא, : עזריה

 בצבא. ומשרתים עובדים בנים לי יש עשה. שלא שלו הפנים על רואים עזריה: של אמו
כמו זה לעיריה, נזק יעשו אם ברחובות. כאלה דברים שעושים מאלה אינם שלי הבנים
הוא לך, אומרת אני שלו? להורים נזק לעשות שרוצה ילד ראה ואדוני לנו. נזק שעשו

הם מה כשראיתי הפנסים. את ששברו פרחחים אחרים, ילדים שם היו שם. עבר רק
הביתה. בני את וגררתי החוצה רצתי עושים
 אבנים לזרוק התחילו הם נערים. ששד,־שבעה של חבורה ראיתי שבת. בליל היה זה עד:

 שהם ראיתי אחר־כך דבר. שום להם אמרתי לא התנפץ. אחד פנס ברחוב. החשמל פנסי על
 הפנס את כששברו דבר. שום עשיתי לא כן גם התנפץ. שני פנס אבנים. לזרוק ממשיכים
 החבורה מכל לברוח. התחילו הנערים שלי. האופנוע על אחריהם לרדוף החלטתי השלישי,

שיבוא לו אמרתי שם. עומד רק שהוא צעק הוא עזריה). על (מצביע זה את רק תפסתי

זיהויים. את למנוע כדי שונו, בבית־המשפט שהופיעו הנערים שמות בל *

 ועם גבוה ״אתה אליהם, הצטרף כשזה לדויד, אמרו זד״״ בשביל בדיוק ״אתה א׳. בקומה
לארנק.״ להגיע בקלות תוכל מקל

 ארבעת עם יחד לדין הובא הוא בו. תבחין שהשכנה מבלי לא אך לארנק, אמנם הגיע הוא
 אביו אחד, וגבר נשים ארבע ישבו האחורי הספסל על המיבצע. של המקוריים המתכננים

 להסביר והתחיל השופט אל ניגש האב, קם לפתע העבירה. פרטי את בירר השופט דויד. של
 איך יודע לא אני בבית־משפט. הופעתי לא פעם ואף הארץ יליד אני השופט, ״אדוני לו:

 -שלי שלילדים כדי עובד אני בשבתות וגם ערב עד מבוקר עובד־ אני הזה. האסון קרה
 שהולדתי מתבייש אני ברחוב. ללכת פנים לי אין לנו! קורה זה ופתאום — טוב יהיה

.כזה בן . ״הזה היום את לראות בחיים שנשארתי מתבייש אני . . . .
 הבכי — מזעזע בבכי נבלעו מילותיו נשבר. השיבה, שיער בעל המוצק, הגבר של קולו

 אביו. אחר דויד עקב הקטן האולם של השני הקצה מן לדמעות. רגיל שאינו גבר של
 חרישי, בכי — לבכות הוא גם החל הקמוטים הפנים לאורך זולגות הדמעות את בראותו

 שיחרר שהשופט אחרי רב זמן האב. של הכבדות באנקות שנבלעה דקיקה יבבה מלווה
האב. אנקות באולם להדהד המשיכו דויד את

 שמשפטי מפני העתונות, לדפי הגיע שלא יבול בלבד. אחד בוקר של יבול היה זה כל
שמנות: בכותרות זעקו אחרים גברברים של מעשיהם אך סגורות. בדלתיים נערכים הנוער
 פרטיות, מכוניות 22 לגנוב הספיקו חודשים שבמשך אחרי בחיפה, נעצרו עשרה י•

ספורט.״ לעשות ״רצינו סיפרו, בחיפה,״ משעמם ״היה בתל־אביב. לבלות בהן לנסוע כדי
 כחודש לפני שהעבירה האשמה, אחרים. גברברים שבעה נעצרו התקווה בשכונת #
 לבלות,״ סתם ״רצינו זה. אחר בזה אנסוה לחדר, בחורה הכניסו הם רבבות: בלב קר רטט

רע.״ בזה שיש חשבנו ״לא החוקרים, בפני התנצלו
 השבוע בסוף ציירו הבינלאומיים, הגברברים בקדחת שנסחפו ,16־15 בן גברברים שני #

 רדפו במעשה שהבחינו אזרחים מוגרבי. בכיכר אידישי, תיאטרון מודעת על צלב־קרס שעבר
ספורט.״ ״סתם התועבה? את עשה מדוע למשטרה.. והועבר נתפס השני נמלט, אחד אחריהם.

 תהליך — לפושע גברבר ההופך בתהליך מאד מתקדמת נקודה הינם והמשפט המעצר
חברתי בילוי או עיסוק בהעדר ומרתק, ברור אידיאל בחוסר המשפחה, חיי בניוון המתחיל


