
 8.30ב־ 4.10 ד' יום בית־ארלוזורוב, — וגל״אביב
 8,30ב־ 5.10 ה׳ יום העירוני, התיאטרון — ח,יפה

ם תיי ע ב  9.0ב־ס 6.10 •ר יום שביט, — ג
 9.00ב־ 7.10 מוצ״ש בית־העם, — ירושלים

 8.30ב־ 9.10 ב׳ יזם אורות, — רעננה
 8.30ב־ 10.10 ג׳ יום קול־רון, — עפולה
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 הטוטו לוח
 6 במחזור

 משחקים 3 כולל
האנגלית מהליגה
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במדינה
משפט

אכזבה סיפור
הראשונה. אהבתו היתה היא

 לה העניק הוא
הראשונה. ילדתה את

בכית־־המישפט. סיימו ושניהם
 את הכירה 18ה* בת אליאס כרמלה

 יחד העממי. בבית־הספר עוד עיני חיים
 — האהבה תהליכי כל את השניים עברו

 ועד משותפת יציאה דרך חברות, מהצעת
מלאים. לחיי־אישות

 הסתיים לא הטובים, הנתונים כל עם אך
בבית־הסישפט. אלא וחתימה, בשטר הרומן

 תביעה מנוער חברה נגד הגישה כרמלה
 הבחור סירב אותה באבהות, הכרה על

לאשר.
סיפ בתל־אביב, המחוזי בביודהמישפט

 לפני עוד אותה שיכנע חיים כי כרמלה רה
 אמר ״הוא מלאים. חיי־מין לקיים שנתיים

 הנערה סיפרה מאורסים,״ כבר שאנחנו לי
 לנו.״ מותר זה ״ובגלל לשופט,

 הנערה הורי בבית השניים חיו שנתיים
כר נכנסה אשר עד דבר. לכל נשוי כזוג
מספ היא לרבנות,״ ״הלכנו להריון. מלה
 לנישואין.״ ״ונרשמנו רת,

 החמישי בחודש כרמלה כשהיתה אך
 חייה גבר העתיק. הרומן הסתיים להריונה

 את לסיים כוונות כל לו אין כי הודיע
 הסיבה את גם ברבנות. שהחלו התהליכים

 לי ״יש דבש: של במעטה ציפה לא לכך
 לא ״אני בכרמלה, הלם אחרת,״ חברה
 יותר.״ איתך להמשיך יכול

 עוד פחותה אבירות גילה בבית־המישפט
 סיפר הילדה,״ של האבא לא ״אני יותר.
 יכולים היו הזאת ״לילדה השופט, לכבוד
 שכרמלה יודע אני אבות. כמה להיות
איתי. כשהיתה אחרים גברים עם שכבה

 הגדר, ליד שהתקבצו הנזעמים, השכנים
 התלוי. את להציל חש לא מהם איש אולם
 להתפרץ רצה השכנים, בן רוזן, יעקב

״תפ בעדו: עצרו הוריו אולם פנימה,
אותו. הזהירו אותך,״ להרוג יכול הוא סיק,

 לא דווקא בן־אדם הוא ניסני ״יעקב
נד שכנים לאחר־מכן, הסבירו, גרוע,״
 הוא שלו המשפחה בשביל ״אבל המים.
 לאשה. גם ולפעמים לילדים, מרביץ כלב.

 אליו.״ להתקרב סכנה הריזה, מקבל כשהוא
 השיטות בעל האב א,זהירות. אזהרות.

כפו־ העובד באוויר, התלויות החינוכיות

?!י*1־^

התלייה ועץ ניסני קורבן
?״ ילד לחנך לאבא כבר אסור זה, ״מה

 שלי!״ הבן־דוד בטוח. על יודע אני אחד
 השופט האמין הנטושה האם של למזלה

 התינוקת, אבי הינו חיים כי קבע הוא לה.
 — המישפט הוצאות בתשלום אותו וחייב

ל״י. 1000 סך

חיים דרכי
ה חוסך בנו שונא ־ תליי

 היא הבכורה שבתו למרות
 יעקב אין בישראל, מורה

 ,המודרנית, בפדגוגיה מאמין ניסני
חינוכי, כאקט ,העדיף,

שלו. כן־הזקונים את לתלות
השכ את הוציאו המחרידות הצעקות

בהו בריצה בהרצליה, הקטן בשיכון נים,
מבתיהם. לה

 מזעזע: היה לעיניהם שניגלה המראה
 הרצל היה ניסני, משפחת של ביתה בחצר

 תלוי המשפחה, בילדי הקטן העשר, בן
 כשאביו החצר, שבמרכז העץ על ברגליו

 בנבוט מכות־רצח בו ומכניס עליו עומד
 במזבלה להסתובב לך אראה ״אני ענק:

 לבנו. מוסר האב הטיף הפושע,״ חיים עם
חרא.״ יא עצלן. יא גנב. ״יא

 של זעקותיו כלב. אכל גרוע, לא
מצד קריאות־גנאי מקהלת עוררו הילד

אפי מבין איננו האווירית, בתעשייה על
 המוח. את כולם מבלבלים מה על לו

 ההשקפה את הביא מוצאו, ארץ מפרס
האח הוא רכושו, היא שמשפחתו הבריאה

 מה היחיד המחליט זה והוא להם, ראי
 כבר הרצל את ״הזהרתי בהם: לעשות

פוש עם להסתובב שיפסיק פעמים כמד.
 ״אנחנו השבוע. סיפר לי,״ שמע ולא עים,

 שלי הילדים כל אנחנו. טובה, משפחה
 בבית־ מורה שלי הגדולה הבת בסדר.
פושע.״ שיהיה לבן ארשה לא ואני ספר,

 לאחר המישטדה, אותו עצרה כאשר
 הקרוב הרצל את מידיו הצילה שניידת

 מיעקב מופתע אדם היה לא להתעלפות,
 עושה אני מה לכם איכפת ״מה :ניסני

השוטרים. את שאל שלי?״ הילד עם
בכ אני נכון, לא ״זה חדשה. שיטה

ה מחה פושעים,״ עם מסתובב לא לל
 יש טוב, תלמיד ״אני הקטן. הרצל שבוע

בית׳ים.״ הכל לי
בער ששיחררו השופט אזהרת בעיקבות

 ייעצר בבנו שנית יגע אם כי בות,
 השיטות על ניסני יעקב ויתר — מחדש

 ״עכשיו באחרות: החליפן המסורתיות,
 סיפר יותר,״ לילדים מרביץ לא כבר הוא

 במקום ״אבל יעקב. של שכנו צור, אברהם
 זה פחד. ז צעקות זה מה צועק. הוא זה

 מפריע אבל לילדים, פחות מזיק אמנם
השכנים.״ מנוחת את יותר
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