
החקל אגודת מזכיר לעיר. מחוץ הפיעוהן
מכו לשגר נאלץ מכול׳ נעים הערביים, אים
חשמ משם להביא כדי לחיפה מיוחדת נית
האסיפה. קיום אופשר אז רק אחר. לאי

 הציעו הם המחבלים. שקטו לא אז גם
 הדלתות, את לנעול בית־הקולנוע אולם לבעל
 המדינה.״ בטחון ״למען האחרון, ברגע ממש

 העולים דמי־פיצויים לו הציעו משסירב,
 החקלאים. אגודת על־ידי המוצע התשלום על
האגו ומזכיר הקולנוע בעל סירב הפעם גם
נאומו. את לשאת סוף׳ סוף הורשה׳ דה

 של הצעתו זו? עצומה סערה עורר מה
 קרקעות, של מחודשת״ ל״התארגנות דיין

 עבריים ישובים 40 של הקמתם שתאפשר
״א החקלאות, שר קבע כך, לשם חדשים.

לבע לתת אפשרות אין אם קרקעות, חרים
אחרת.״ אדמה ליהן

 הצעת- מטרת לדיכוי. מכשיר עוד
 למטרה נוסף ויפה. מתקדמת היא החוק

 היא חדשים׳ יישובים הקמת של המוצהרת
עוול: כביכול, לתקן׳ באה

 מפוצלות דורות, של מירושות כתוצאה
 פסיפס. כמו ערבי כפר בכל האדמות כיום

 חלקות תריסר בעל להיות יכול אחד פלאח
מפרי רבים כשקילומטרים שונות, זעירות

 בחוק ברכה להיות יכולה לזו. זו בין דים
 כפר של האדמות כל את לאחד המאפשר
 כך הגיוני׳ באופן מחדש ולחלקן מסויים,

רצופה. חלקת־אדמה תהיה פלאח שלכל
 הם למודי־נסיון. הם ישראל ערביי אולם
 אלא קובעת, חוק של מטרתו לא כי יודעים

 למשרדו המאפשר חוק בו. צורת־השימוש
מטר תהיה אדמות׳ להפקיע דיין משה של
 לשמש סופו תהיה, כאשר המוצהרת תו

 דיכוי, של נוסף אמצעי דיכוי, של מכשיר
 המימי בידי והענשה נישול של נוסף אמצעי

הצבאי. של

ק1ח
ת תו ן מי די ת־ בי
מתא הן זה. בעמוד בתמונות התבונן

ה שהמציאה השיטות, מן חלק רות
 שסרח. מבניה אחד כחוק להרוג אנושות
 עיני נגד אלה שיטות עמדו האחרון בשבוע

 עצמם: את ששאלו שעה רבים, ישראלים
 אם להורג, אייכמן אדולף יוצא שיטה באיזו
למוות? יידון

שנים, שש לפני אייכמן אדולף נתפס אילו
 עוד אז כי כלל. מתעורר הוויכוח היה לא

 המאנדאטורי, הפלילי החוק וקיים שריר היה
 יוטל מיתה ״עונש כי )38 (סעיף קבע אשר

 יציאת עד בצווארו העבריין תליית על־ידי
 היא׳ שם מאנגליה, נלקחה הדוגמה נשמתו.״

 להורג. ההוצאה מקרי ברוב היום, עד נהוגה
 מקרה, בכל בית־המשפט, מציין אגב, שם,

פסק־הדין. את לבצע יש צורה באיזו
 בפברואר 16ב־ ביטלה, ישראל מדינת

 לעצמה שמרה היא המוות. עונש את ,1954
ב רק עבריין, להמית החוקית הזכות את

 החוק במיסגרת חייב ונמצא שנשפט ׳מיקרו
 החוק או ובעוזריהם בנאצים דין לעשיית
 תשי״ז. המדינה) (בטחון עונשין לתיקוני

 בישראל.* להורג איש הוצא לא כה עד אולם
 אי- מסתבר, דין. בית מיתות ארבע

 אובר־ את להוציא צורף יהיה שאם פוא,
במדי אין להורג א־יכמן אדולף שטורמפירר

 הקובעים אשר תקנה או חוק ישראל נת
 הצעדים כאחד כן, על זאת. לעשות כיצד

 אייב־ למשפט הקדמה המשמשים המשפטיים
חד חוק הצעת המשפטים משרד עיבד מן,
 השאלה זה. פורמאלי עניין שתסדיר שה
 שיטה באותה האם להורג׳ יוצא כיצד היא

 שיטה תיקבע שמא או המנדט, מימי ישנה
ה ההתלהבות את מעט לצנן כדי אחרת?

להז יש בנאצים, תובעי־נקם של קיצונית
 לא בחוק, שתיקבע לאחר זו, שיטה כי כיר

 הצורר, אייכמן, של במקרהו רק תופעל
ישר מדינת של שיטת־קבע תהפוך אם כי

מחש רבים כה אנשים הקדישו כן על אל.
לשאלה. בה

 היום בעצם למעשה. בלתי־מוגבל המיבחר
להו הוצאה של שיטות עשרות נהוגות הזה
האמרי החשמלי הכיסא למשל, קיים, רג.

 בריח הנידון את ר,מרעיל הגאזים תא קאי;
העו הצרפתית, הגיליוטינה אפרסקים; של

 וכיתת־ התלייה גם קיימת הראש. את דפת
 את לערוף נהוג בתימן יותר. החדישה האש
 במכת־ העיר, בכיכר העבריין של ראשו
חדה. שלח

 עונש כי לספר יודעים ההיסטוריה ספרי
 תולדות משחר למעשה, נהוג, היה המתת

ב קבע הגדול, הבבלי חמורבי, האנושות.

 ביריות, שהומת טוביאנסקי, לדוד פרט י
 בגידה, על צבאי משפט לו שנערך אחרי

 הדין בית אב העצמאות■ מלחמת בתחילת
 כיום גיבלי, בנימין אלוף־מישנה הצבאי:

בלונדון. ישראל בשגרירות צבאי נספח

כ קלים פשעים לעשרות עונש־רוות חוקיו
 כיום מכיר מצידו, האנגלי, החוק חמורים.
 19ה־ המאה בתחילת מיתה• עבירות בארבע

 עבירות, 200מ־ פחות לא ארץ באותה היו
 כלל, בדרך מוות. היה עליהן העונש אשר
 המדינה בבטחון פגיעות רק כי עתה נהוג
זת.1מ לפסק־דין ראויים תחילה, בכוונה ורצח
 מוות עונש קבעה היהודית התורה גם

נש כגון: עבירות, של מצומצם מספר על
 אלילים, עבודת ניאוף, לשוזא, השם את

 מאוד, מתקדם חוק זה היה כישוף. אונס,
תקו באותה נהוגים שהיו לחוקים בהשוואה

 הצורות את קבע אף העברי החוק פה.
 הן אלה הפועל. אל פסק־הדין יוצא בהן

 סקילה, המסורתיות: בית־דין״ מיתות ״ארבע
וחנק. הרג שריפה,

 על הדן בפרק ספר־התלמוד קובע
ה צורות מפורטות בו ואשר הסנהדרין

 אל מובילים לסקילה הנידון את המתה:
 שתי בן בית שהוא הסקילה, בית מעלה

 ושני גבו מאחורי קשורות כשידיו קומות,
 על דוחפו העדים מן ״אחד עימו. עדיו

 מעצם מת אם לבו.״ על והופכו מותניו
 כמבוצע. גזר־הדין נחשב — לקרקע הנפילה

 (הראשונה), האבן את נוטל השני ״העד ולא:
 ואם יצא. — בה מת אם לבו. על מותנה

 יד שנאמר: ישראל. בכל רגימתו לאו,
 כל ויד להמיתו לראשונה בו תהיה העדים

באחרונה.״ העם
 היו נשמתו, את נפח שהנסקל לאחר

 זאת לעומת שנסקלה אשד, אותו. תולים
 את המוות. שלאחר מתלייה ניצלת היתה

 שנתלתה, אחרי מיד מורידים היו הגופה
 את להוכיח היתר, התליה שכוזנת מאחר
בהתעללות. להרבות לא גזר־הדין, ביצוע
 מתאר שריפה ידי על להורג ההוצאה את

 ןהחייב אותו משקיעין ״היו כך: התלמוד
 קשה סודר ונותנים ארכובותיו עד במיתה)

 מושך זד, צווארו. על וכורך הרכה, לתוך
 את שפותח עד אצלו, מושך וזה אצלו
 עופרת בדיל, — הפתילה את מדליק פיו.
 ויורדת פיו לתוך וזורק — דומה מתכת או

 בני את וחומרת מעיו לתוך (הפתיליה)
 הפה, את לפתוח רוצה אינו ואם מעיו.

בצבת.״ אותו פותחין
מעו ״שריפה״ שהמלה לרושם בניגוד כי
 מוקד על הנידון לקשירת הכוונה אין ררת,

 שריפת ״שתהיה אם: כי באש, והעלאתו
נחש אגב, זו, צורה קיים.״ וגוף נשמה,

 יותר ולמהירה פחות, הרבה למבאיבה בת
ה מיתת היא — יותר החמורה המיתה מן

באבנים. סקילה
בתליה* הוצאה־להורג

אפרסקים ריח עם גם אפשר

 מתאר ההרג, השלישית, מיתה ביצוע את
כ בסייף, ראשו את ״מתיזין כך: התלמוד

 כי טען יהודה רבי עושה.״ שהמלכות דרך
 ולערפו סדן על הנידון ראש את להניח יש

 שחבריו אלא גרזן. היינו: קופיץ, במכת
 וקבעו מזו,״ מנוולת מיתה ״אין לו: ענו

 שיונח מבלי סייף, ממכת ייערף שהראש
 עד נהוגה זו שיטה סדן. על או האדמה על

בתימן. היום
 כך: מתוארת החנק, הרביעית, השיטה
(בר ארכובותיו עד בזבל אותו ״משקיעין

 וכורך הרכה לתוך קשה סודר ונותן כיו)
 מושך וזה אצלו מושך זה צווארו. על

יוצאת.״ שנפשו עד אצלו,
למי ההמתה צורות של המדוקדק הפירוש

 בית־דין מיתות ארבע כי אומר אינו ניהן
הקדמו הישראלים של הלאומי הספורט היו
ש ״סנהדרין המימרה: ידועה שהרי נים.

קט נקראת שנה לשבעים אחת נפש הרגה
 פושע גם לו — אדם של לחייו כי לנית.״

אדם. היה באשר ערך, היה —

 על היום. של בישראל מסתבר, כן, לא
שהתעו החבויה, הסאדיסטית הנימה רקע
פתי עם בישראל רבים כה בלבבות ררה
 כמד, מצאו אייכמן, המתת על הוויכוח חת

 רם בקול להשמיע בנפשם העוז את אנשים
 בשם יוקז זה שדם עוד מה לדם. קריאה

 נציב השבוע קרא והצדק, החוק המדינה,
 להחזיר ״יש ניר: אריה הסוהר, בתי שרות

 למען רק ולא לישראל, המוות עונש את
אייכמן.״

 שמטרתו המיתקן שיותקן לאחר כלומר:
 זה מיתקן להשאיר יש אייכמן, את להמית

 מנגנון של קבוע כמוסד ולהחזיקו כנו על
 תא־גאזים גרדום, חדר זה אם בין המדינה,

חשמלי. כיסא או
 ההמתה הפיכת נגד יותר חזקה טענה אין

ה בהלכה פרק אותו מאשר למוסד־קבע
בית מיתות בארבע הדן הקדומה, עברית

האימאם. בכבוד פגימה על בתימן, •

ל שימש אשר העץ התלמוד: קובע דין.
 ראש, לעריפת שימש אשר הסייף תלייה,
 אשר והחבל לסקילה, שימשה אשר האבן

 עם יחד לקבור יש אלה כל — לחנק שימש
 להמתה. קבוע כמוסד ישארו שלא כדי ההרוג

 מתושבי ם רב כאשר היום, של ""במונחים
ש הרעיון מעצם סלדו התרבותיים הארץ
ושב להורג, להוצאה מיתקן־קבע יותקן
 פירוש מיקצועי, תליין יועסק המדינה שדות

 על־ידי להורג הוצאה התלמודית: ההלכה
 לשם שתורכב כיתה זו תהיה רובאים. כיתת
 חזרה תתפזר והיא החד־פעמי תפקידה מילוי

ו שלו את יעשה הקלע השונות. ליחידות
 גרדום להשאיר מבלי המומת, עם יחד ייקבר
בארץ. קבוע

שפט מ
ר דו מקר■ כ
 נשמעה אחרי־הצהריים וחצי חמש בשעה

 גבר בבאר־שבע. מינהל־המים ממשרדי יריד,
 לפתו ידיו במרוצה. מהמשרד יצא צעיר

 בסימטה מטר שלושים רץ הוא בטנו. את
 שעבדו פועלים שני ונפל. שקרם עד החולית
 יצא רגע באותו אליו. מיהרו סמוך במוסך

המת את דחף הוא אחר. צעיר מהמשרד
 ג׳יפ על הפצוע את העלה הצידה, קהלים

 שעות כעבור הדסה. לבית־החולים ונסע
בבית־החולים. הפצוע מת מספר

 דמות )23( שניידר ישראל היה ההרוג
 השם בגלל קוקית שכונה בתל־אביב ידועה
 לבית־ שהביאו הידיד שלו. לג׳יפ שנתן

 חברו )26( גרינבאום יוסף היה החולים
 סבלי התופי אקדוח שניידר. של לעבודה

 הכדור את שפלט הכלי היה גרינבאום של
שניידר. של למותו שגרם

 שופטי דנו המיקרה, לאחר כשנה השבוע,
 גריג־ את בירושלים המחוזי בית־המשפט

חדשי וששה מאסר חודשי לשלושה באום
)14 בעמוד (המשך

 על- המרד דיכוי אחרי אביבה, באדים *
השמא בפינה סיליאסיה. היילה הקיסר ידי

 האדמה: על התלוי; של רגליו למעלה, לית,
צילו.
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