בני־שביס דתיים שעסקה בפריצות ,בגניבות ובבירו״מ
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הם צמחו?

ג בר ברי□ בסיבות סרוגות
בילתה ב כ לי ף .אפשר היה לזהותם כדתיים
רק בגלל עתוגאי ,העובד בין היתר גם ב
יומון דתי .יתר הגברים בחבורה הסירו את
כיפותיהם בחוץ .נידמה היה כי הרעש ש
הקילה הקבוצה בא לחסות על מבוכתם ו־
הרגשת אי־הג חות ,שהעיקה עליהם .אך עד
מהרה התברר כי הם פשוט הרגישו את
עצמם במועדון־הלילה כמו בבית.
הס לא ניסו כלל להסתיר את העובדה
שהם דתיים ומנהלים בבית אורח־חיים דתי
מובהק .״אבל מה לעשות,״ ניסתה להסביר
אחת הצעירות ,שושנה ריין ,פקידה בחברת
ב טוח תל־אביבית ,״אנו חיים בעולם פתוח,
קוראים הכל ויודעים הכל וקשה לעמוד
בפני הפיתוי שבבילויים אלה .בהתחלה היה

כמבקר מושבע בכמה ממקומות הבילוי ה־
פח,ת־צנעים של תל־אביב .בקבוצה זו של
צעירי בני־ברק מתבלט גס בנו של >־ 3צב
אי ,שאף הוא ממהר בכל ערב פנוי תל־
אביבה.
בי! צעירים אלה מתפשטת והולכת גש
האופנה של ערבי קלפים .הם דומים בכל
לאלה הנהוגים בחוגים אחרים ,בהבדל אחד:
הם אינם נערכים בלילות־שבת ,אלא במוצאי
שבתות ובערבים אחרים בשבוע .בערבים
כאלה מתגלגלים סכומי כסף גבוהים ,והם
מצטיינים באווירה הרחוקה מאוד מלהתקרא
דתית.
אחד הסיפורים הנפוצים בקרב החוג ה
דתי הנוצץ מספר על בתו של חבר־בנסת

דתי ,שערב קלפים בביתה הפך בסוסו של
דבר לערב של הוללות פרועה ,בה בשעה
שאביה עמד אותו יום ונאם בהתרגשות
מעל דוכן־הכנסת על ירידת המוסר בישר
אל• סיפיר אחר נסוב על בנו של אחד
הרבנים הפופולאריים בתל־אביב ,שבדירתו
נערכים משחקי פוקר קבועים ,המסתיים ם
בשעות הקטנות של הלילה .אחד המשחקים
האלה אף הסתיים ,לא .מכבר ,בשערוריד!
שטושטשה ברגע האחרון .היה זה לאחר
שאחד הזוגות המשחקים הפסיד סכום גבוה,
והאשה איימה כי תפרסם ברבים על משחקי
הקלפים הנערכים בדירת בן הרב ,אם לא
יוחזר לה ולבעלה הסכום שהפסידו.
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אזהרה פחשיכח
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1תי במועדוו־הלילה כליף  :חידוש בנו ף הארץ

^ ה ר ע 5״״ן* ? הר־ בילוי במועדון
)*־( לילה ,או במישחק קלפים ,הוא בילוי
מקובל על כל חלקי האוכלוסיה .אלא של־
ובי הציכלר הדתי ,אלה הן עבירות חמורות
על צווי הדת והמוסר .הצעירים הנתפסים
קצו רות אלה של בילוי ,חונכו במוסדות
דתיים קפדניים ,וברגע שהם עיברים על
איסור קל־ישסית ,הם רבר מ כנים מבחינה
נפשית לבצע עבירה חמורה יותר .אין זו
אלא שאלה של ז■ :ן ,עד שהם מסתבכים
במעשים פליליים ,האופייניים לכנופיות ה
גברברים ובני־הטובים .דוב שפיגל ,למשל,
ה ה ידוע בין חבריו כ״חולה הגה״ — אהב
לסחוב מכוניית לטיולים.
שלושת העצורים של השבוע אינם ,לפי
כל הסימנים ,אלא ניצנים ראשונים של תו
פעה זו ,וכבר עתה ברור לגמרי שהם לא
יהיו האחרונים .על כך יכולה להעיד סצינה
שאירעה השבוע ולא זכתה לשום פירסום:
הפעם ן צילצל בדירתו של העתונאי ה־
תל־אביבי שלמה אביחי .אשתו פתחה את
הדלת .בחדר־המדרגות החשוך עמדה דמות
גברית .״שלמה בבית?״ שאלה הדמות .ה־
אשה השיבה בשל-לה ,והדמות הסתלקה כ
לעומת שהופיעה — בחושך.
למטה הצטרף הגבר הצעיר לבן־זוג ,ו
שניהם המתינו ליד פתח הבית .חלפה שעה
ארוכה ואביחי — עתונאי דתי מזוקן ,ש־
פירסם אותו ב .קר כתבה ארוכה בידיעות
אחרונות על כנופיית בני־הטובים הדתיים —
לא חזר הביתה .השניים החליטו לא להמתין
יותר ,עלו שנית אל דירתו ,מבלי להדליק
אח האור בחדר־המדרגות.
שוב צילצל הפעמון בדירת העתונאי ,ו־
ש ב פתחה אשתו .״תגידי לשלמה להפסיק
להשמיע את קולו בעניין הזה,״ הזהירו
אותה ,״זה לטובתו ולטובת אשתו וילדיו.״
אחר־כך הסתלקו השניים .האשד ,המבוהלת
הבחינה רק בדבר אחד — בכיפה שעל
ראשם.
כי שלושת העצורים לא היו בודדים.
ידוע ,שהיוד רק חלק מחבורה גדולה הר־

העולם האסוו

אחה:

^

תמונות עירטול של מועדון־לילה.

בה יותר .גם אם יתר אנשי החבורה לא
היו מעורבים בפרשת הפריצות והגניבות,
הדי בבל זאת ראו את עצמם די מעור
בים ,כדי לצאת להגנת חבריהם העצורים,
ולאיים על עתונאי שלא יעז להמשיך ולג
לות את מעשיהם.
אך האיומים לא יעזרו .כי גם מבלי ש־
עתונאים יגלו חריצות או יוזמה יתרה,
אפשר לצפות לכך ,שבעתיד הקרוב יתפסו
מעללי הגברברים הדתיים מקום חשוב ב־
עתונים .אולי עד כדי כך ,שהמשטרה תקים
תחנה חדשה בבני־ברק ,ושר הדתות ייאלץ
לחפש פתיחה חדשה לנאומיו.

! נוח ,ואפילו התביישנו .אבל לאט־לאט התחלנו לראות
כזהו טבעי .היום אנו אפילו לא חושבים על כך .זה
ורגיל .ערב אחד בשבוע מוקדש לביקור במועדוי־לילה.״
סנה ניגש אחד הגברים שבחבורה ,ובמחווה תיאטרלי
]לרקוד ,כאילו להדגיש :״ראו ,איננו שונים מאחרים!״
ויפה ישבו בצכרה .הוא :כיפה סרוגה לראשו ,בוטח
ונראה כאחד שביקור במועדון־לילד ,נחשב אצלו לדבר
וברחו יפה ,לעומת זאת ,נראתה נבוכה במקצת .היא
עים לא הסכימה למסור את שם משפחתה .״רק לעתים
י אני הולכת למועדון־לילה ואני לא רוצה שידעו על
!בירה.
שהיתה לבושה שמלה הדוקה ,נראתה כנערת־זוהר דיזנ־
^ל דבר ,אף שהיא עובדת כפקידה במרכז מפלגה דתית
יב ,ואביה ,כפי שסיפרה ,נמנה על העסקנים החשובים
זו .חברה ,אלי גלם ,24 ,גר בפתח־תקווה ,עובד כמכו־
ת־חרושת .לא היה איכפת לו לגלות את שימו לפירסום:
 ,1חברי יודעים על כך בין כה וכה .גם הורי ,שהם
קיצוניים .הם השלימו עם זה.״
★ ■£־ ★

מישחקים אפורי־פ

ר ק צעירים וזוגות דתיים המתגוררים בתל־אכיב השלו
רים בבילוי ערביהם במועדוני־לילה .אפילו בבני־ברק,
כמיבצר הדת בישראל ,מתארגנות קבוצות של צעירים
־,נוסעים לתל־אביב הסמוכה ,כדי לבלות ערב במועדון־
נני־ברק עצמה יודעים לספר על צעירים המבקרים בליל־
:תי־הכנסת הממלאים את העיר הדתית׳ ,ואילו במוצאי־
!הרים לתל־אביב לבלות .ביניהם מפורסם נהגו הצעיר
יג דתי ,שהוא מתושביה המכובדים של העיר ,אשר ידוע

 1 *1 1 1 1 *2 12^ 1שניים מבין שלושת הצעירים שנעצרו ה־
* * #י!  |- * 1811שבוע .עד כה התגאו הדתיים בנך ,שבתי"
הספר שלהס ,והחינוך הדתי שחס מיעניקים ,מחסנים את צעיריהם

מפני הנגעים הפולןדים את הנוער החילוני .אולם חומת הדת הת
מוטטה אף היא ובתוך שורות תלמידי המוסדות הדתיים צומח דור
של גברברים ,שאינם שונים ,לחיוב או לשלילה ,מן הנוער החופשי.

