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בבית-המעצר
העולם חשף בתא־המעצר, אונם בכוזבה

 התעללות של מזעזעת פרשה )1714( הזה
 ידי על שנעצר חולון, תושב ,12 בן בילד

 בבית־ נכלא דירה, בהצתת כחשוד המשטרה
 עבריינים שני בחברת באבו־כביר המעצר
מעשי־סדוס. בכוח בו שביצעו בכירים,

 אורי ח״ב הגיש הכתבה פרסום בעקבות
מ ביקש בה לשר־המשטרה׳ שאילתה אבנרי

נו האם הבאות: השאלות על לענות יישר
באבדכביר? בבית־המעצר ילדים לכלוא הגים
 הנ״ל בבית־המעצר הילדים מוחזקים האס

ש נכון האם המבוגרים? מהכלואים בנפרד
 האם מין? לפושעי קורבן נפל הנ״ל הילד

לכלי־ האחראים נגד כלשהם הליכים ננקטו
 הוראות הוצאו האם שם? הילד של אתו

 מבוגרים עם יחד ילדים לכלוא שלא חדשות
 ילדים כמה בבית־מעצר? או בבית־סוהר

באבו־כביר? האחרונה בשנה נכלאו ונערים
 מיוחדים סידורים באבו־כביר קיימים האם

שם? ילדים כליאת המאפשרים
 הלל שלמה המשטרה שר השיב השבוע

 לחלוטין אישר בדבריו השאילתה. על
״העו בכתבת שנכללו העובדות כל את
 השאילתה. התבססה עליה הזה״, לם

 השר אמר לו, שהוצגו לשאלות באשר
:השאר בין הלל,
 קיים באבו־כביר בבית־המעצר •
 עצמו האגף בתוך לצעירים. מיוחד אגף

 לפי בתאים נוספת הפרדה על מקפידים
 יסודית חקירה נערכה הכלואים. גיל

בכליא־ שאירעה התקלה סיבות למציאת
 מבוגרים נערים עם 13 בן נער של תו

 קשיים קיימים כי להדגיש ברצוני ממנו.
עצו של גילם בקביעת אובייקטיביים

 ברשותם שאין משום וזאת צעירים רים
 לפי הגיל נקבע או־אז זהות. תעודת

 מטעה שהיא חזותם, לפי או הצהרתם
 שהוא הנער טען דנן במיקרה תדירות.

 גילו מכפי המבוגרת — וחזותו 15 בן
 רק זו. טענתו לחזק בדי בה היה —

.13 בן הוא כי התברר מאוחר יותר
ושישה 12 בן הנער היה מעצרו (בשעת 1
המערכת). — חודשים 1
נק ומימצאיה זו בדיקה בעקבות • 1

יימ- המעצר לתאי צעירים שיבוץ כי בע

 עצמי.• את שואל אני בלנינגראד, עלילה
 מדוע במדינתנו? חכמים אנשים עוד האין

 שזהו מבינים ואינם להפגין הם הולכים
ממשלתנו? של אנטי־רוסי תעמולה מסע

 מטוסים חוטפי להעניש דורשים אנחנו
 זיכו- לדרוש עלינו אך הדין חומרת בכל

 עוד מה יהודיים? מטוסים חוטפי של ים
 והמעשה באשמה הודו נשק, עם שנתפשו
 כהגיוני דעתנו על נתקבל לעשות שתכננו
בהחלט.

תל־אביב .,9 .9

 מדינה, זאת <■
זאת?

 חלוצים הנה באו מעטות שנים לפני רק
 כש־ בחירוף־נפש׳ הארץ את ובנו אמיצים

ותל־חי. דגניה היה שלהם האידיאל
 הוא עם־הספר את היום שכבש האידיאל

 בצע בעד וכסף. מכונית אופנה, דיזנגוף,
ה המורים אפילו כולם׳ שובתים כסף

 — נהרסת שהמדינה חשוב ולא קדושים!
 להשוות למשכורת, הוספה לקבל העיקר

הדרגה. את
 פתח־תקוואי חלוץ אותו צדק כמה אכן,
 חרה!״ זה זה? נוער ״זה מותו: לפני שקבע

דיזנגוף! זה זאת? מדינה זאת קובע: ואני
 בקרוב נוכל ככה, נמשיך שאם חוששני

 יכבה האחרון הבדיחה: על לחזור מאוד
האור. את

חולון גולדגרט, חנן

 הומוסכסואלים ₪
הקודש בארץ

 המעודדדים הזה, בהעולם המאמרים לפי
ו התחתון, והעולם ההומוסכסואליזם את

 להם, החופש בהתרת אבנרי אורי תמיכת
 היד, אבנרי אורי האם לשאול: רוצה הייתי
 בצורה לו, לקרובים חופש־פעולה נותן

 השיקסה אבנרי לאורי יש אומנם כזאת?
זה אבל הפוליטי, בשטח וטובה נכונה

 בית- מפקד של הבלעדית באחריותו צא
 שנמצא השוטר לגבי סגנו. או הסוחר
 בגיל, ההבחנה חוסר של לתקלה אחראי
המסקנות. הוסקו

ל הראשונים החודשים בתשעת •
 באבו- בבית-המעצר נכלאו 1970 שנת
 העצורים כלל מתוך צעירים 2339 כביר

.10,106ל- מגיע שמספרם
נע להחזיק נאלצים שאם לי גרו •
ש מאמץ לעשות יש הרי במעצר, רים

וש האפשר ככל טובים יהיו התנאים
 נערים בין האפשר ככל הפרדה תהיה

ב עצמם, לבין הנערים ובין למבוגרים,
4 לבניית תוכנית קיימת לגילם. התאם

 לצעירים בתי-מעצר
 הערים ארבע ליד

הגדולות.
 תשובתו בעקבות

שר־המשטרה, של
 אבנריאת ח״ב ניצל

נוס לשאלה זכותו
א השר, כבוד פת:

הת מן מזועזע ני
 עצם הזאת. שובה

מ שמקרה העובדה
ל יכול כזה חריד

 להניח ויש קרות,
ל ל כיוון יחיד, שאינו ח

 ילך ילד כל שלא
 ויש כזה, דבר לו קורה כאשר להתלונן

 היא מתלוננים, אינם הילדים שרוב להניח
 לעשות השר כבוד מתכוון מה חמורה.

יק שילד כזאת אפשרות למנוע כדי מיד
ל הופך ומעצרו פושעי״מין לחברת לע

נורא. דבר זה מינית? לסטיה הסתה
 לא אני :שר-המשטרה הגיב כך על
לה מוברחים העניין. בחומרת ראש מקל

 הרי פעולה, משתף שהנער שבמידה ביו
 יבול אני בזאת. סבנה למנוע מאוד קשה
 פנים לשתי משתמע שאינו באופן לומר
 אפשרות הדעת על להעלות כמעט שאין

 מעשה עשיית בלומר, בכוח, כפייה של
אינ השני. הצד של לרצונו בניגוד מגונה

 אני מה־בבך. של דבר שזה מקבל ני
 בל נעשה הנוכחיים בתנאים שגם חושב

ש אפשרות למנוע בדי שביכולתנו מה
ב ולהקטין מישהו, על יכפה בזה דבר

ש שבמקום הסכנה את האפשר מידת
 לא עצמם, לבין בינם אנשים נמצאים

 אותם שהופכים דברים מרצונם יעשו
והמוסר. החוק על עבירה לעוברי

רוסיה יהדות
 בשמן קראתי גאלתיך, כי תירא אל ישראל: ויוצרך יעקב, בוראך ה׳ אמר כה ״ועתה,

 - אש במו תלך כי ישטפוך. לא — ובנהרות אני, אתך — במים תעבור כי אתה׳, לי
עך... ישראל קדוש אלוהיך, ה׳ אני כי בך תבער לא ולהבה תיכווה, לא שי  יקרו מו

. אהבתיך ואני . .. בעיני, .  אקבצן וממערב זרעך, ממזרח אביא אני. אתך כי תירא אל .
ץ... מקצה ובנותי מרחוק בני ״הביאי ולתימן, ״תני!״, לצפון, אומר אר  יצרת זו עם ה

תני... לא ישראל..,. בי יגעת כי יעקב׳ קראת אותי ולא — יספרו; תהלתי לי, ד ב  ל! כ
 העבדתנ אן הרוויתני, לא זבחיך וחלב כלשהי), קניה (כלומר, קנה בכסף לי קנית

 ביחזק שנאמר (כפי למעני פשעיך מוחה הוא אנכי אנכי, בעוונותיך, הוגעתני החטאותיך,
 חיללת! אשר — קדשי לשם כי־אס ישראל, בית עושה, אני למענכם ״לא — אל

. אזכור לא וחטאותין שם.״), באתם אשר בגויים .  תצדק למען אתה ספר יחד, נשפטה .
 ,בי. פשעו לפני) למליצים לן להיות צריכים שהיו (אלו ומליצין חטא, הראשון אבין

).1—6 ,21,—28 מ״ג, (ישעיהו
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.ועושה וארץ שמיים בורא ה׳, אמר כה ״כי .  בסתו לא עוד: ואין ה׳ .אני ,
 עלי ציוזה (כלומר, בקשוני (לשוא) ״תוהו יעקב׳ לזרע אמרתי לא במקום־חושך דיברתי,

 מישרים.. מגיד צדק, דובר ה׳ אני — שימצאו)״ אפשרות בבלי אותו לחפש הם
דו...,  אלוהי: עוד ואין ה׳, אני, הלא — הגידה? מאז מקדם, זאת השמיע מי הגי

 א? אני כי ארץ, אפסי כל והוזשעו אלי פנו זולתי. אין — ומושיע צדיק אל מבלעדי,
 כל תשבע ברך, תכרע לי כי ישוב, ולא דבר צדקה, מפי יצא נשבעתי, בי עוד. ואין

״לשון . . ).18—25 מ״ה, (ישעיהו .
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 אנחנו שבה העת זוהי כולנו. לב על ספק, כל בלי מעיקה, רוסיה יהדות של צרתה
 תכניו] לאלוהים יש לעמו. ישראל אלוהי של ההבטחה בדבר להתחזק ויכולים צריכים

אותה. להגשים עומד והוא זה, לעם וסזנה־של־חסד
 רביב קטעים ועל־סמך שהבאתי, הכתוב על־סמך אבל נביא, בן ואינני נביא אינני אני
 ״תני!׳| לצפון יאמר אלוהים ארצה. תעלה רוסיה יהדות לכם, אומר אני דומים

 תודד לשון וכל תכרע ברך וכל הזמן יבוא בו מזאת, ויותר עמו. את יפדה אלוהים
 וה! במעשה הן הכופר, עמנו וכולל האתאיסטית, רוסיה כולל האלוהים, הוא ה׳ כי

במלל.
 בתנ״ן! ממש אין כי לטעון יכולים אנחנו האלוהים. לקיום להתכחש יכולים אנחנו

 אמו ה׳ כי העובדה כזה במקרה (אבל דתית מנקודת־ראות שנכתב הסטורי כספר אלא
 יהדוו של העתידה ועלייתה ציון, שיבת כמו — בימינו מתרחשים מאשר דברי מראש
 בוז כי בעצמו נשבע אלוהים אבל מבוכה), הרבה לנו שתגרום עובדה היא — רוסיה
 זו לארץ עמנו את לאסוף הבטיח שהוא כפי ממש ברך כל תכרע בו אשר היום יבוא
תבל. קצוזי מכל

 במאורעוו צפונית מעצמה של התערבותה גם כי להראות רוצה אני הבא בשבוע
 אג פה אבל בכתובים, הקוראים בעבור הפתעה איננה התיכון במזרח המתרחשים

חי! אלוהים — התעוררו רוסיה. ליהדות שדואג מי יש התעודדו. להוסיף. רק רוצה

 רמת־גן 2234 ת.ד.
ייענו מנתבים

רובעל

החברתי. בשטח מומחה שהוא אומר לא
ב יחידה היא שארץ־ישראל יודעים אנו
ה לשלוש דתי מרכז שהיא בעולם, מינה

ו הדתות, את לכבד צריכים לכן דתות.
במדינתנו. הראוי המקום את להן לתת

בהשק טועה אבנרי שח״כ חושב אני
 ח״כ של מכבודו לא החברתיות. פותיו

 לא אנחנו בכנסת. העניין את להעלות
 לפתור צריכים אנחנו שבו במצב נמצאים
פו במצב נמצאים אנו חברתיים, עניינים

 לדרכי פתרון לחפש המצריך ומדיני ליטי
שלום.

 הומוסכסואליים יחסים על האיסורים •
וב הדדית הסכמה תוך מבוגרים, בין

 גרמניה, בבריטניה, בוטלו הפרט, צניעות
 ובארצות ארצות־הברית ממדינות בחלק

הס תוך המקומות וברוב אחרות, נאורות
הדת. ראשי כמת

מוצאים איפה ■
נקי? אוויר

מכת במדור ,1737 הזה בהעולם קראתי
המש בן־אורי, יצחק של מכתבו את בים,
נתניה. נקי, אוויר הנושמים לאגודת תייך

 של המלאה כתובתה צויינה ולא מאחר
 מדורכם באמצעות לפנות ברצוני האגודה,

 על פרטים קבלת לשם בן־אורי יצחק אל
 לשורותיה להתקבל אפשר ואיך האגודה

לעשן. להפסיק ובכך
רמת-גן כן־צבי, אברהם
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ב דירתוםויב ד ו וי נ רז ס נ ג ד ו ־ ר ד ר ב ו ז ד רז

 מכתבים השולחים קוראים
 כקצרה. אותם לנסח מתבקשים

תמו למצרפים תינתן עדיפות
למכתביהם. נות

ם ל ו ע ה ן הי, ז ה • ו ע ו ב ת ש ו ש ד ח י ה ל א ר ש י  • ה
 ,260134 סלםון ,12 קרליבך רחוב תל־אביב, והמינהלה: המערכת
 שהם משה בית־דפוס • עולמפרס מברקי: מען • 136 תא־דואר

 • בעיט כספי צינקוגרפיה נ/׳ופות: • 6 פין רח׳ תל־אביב, בע״ם,
בעימ. הזה העולם המוציא־לאור: • אבנרי אורי הראשי: העורך
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