
שיש העיקו
בחב ממוצע איש שאתה נניח

 אתה אבל פרענק, אתה שלנו. רה
 אומנם יש מעליך בתחתית• לא

 יש מתחתיך אבל אשכנזים, המון
ערבים. המון

ש להיות יכול ממוצע בתור
 מנהל-עבודה או קטן קבלן אתה

 אפילו או ממשלתי פקיד או
מורה.
ש היודע ממוצע בתור אבל
 אתה בסך־הכל כי ממוצע, יישאר

 נעים לא זה פרענק. זאת בכל הרי
 היום רוצה מי ממוצע. להיות לך

ממוצע! להיות
 בבל דיעות לך יש זה וביגלל

— עניינים מיני
 עם־סגולה, הוא ישראל ״עם
יהו ו״כולנו שבאומות״ הנפלא

 הזה מהעם חלק (אתה דים״
 את לך מעלה זה ומייד הנפלא,

הממוצע).
 או להצליח״, יכול שרוצה ״מי

 הם — רע במצב פרענקים יש ״אם
 ״הנה, כי בזה,״ אשמים בעצמם
 (כלומר, הצלחתי״ אני — עובדה

הממוצע). מעל הרבה אתה
 אני אבל פרענק, אומנם ״אני

 האלה״ הפרימיטיבים במו לא
 יש עיתונים, קורא ״אני ועובדה

הו אני ושואב-אבק, מיקסר לי
 אומרת (זאת לקונצרטים״ לך

 הפענ- מרוב אשכנזי יותר שאתה
 לך מעלה במובן, זה, וגם קים,

הממוצע). את

 וו□ ראיון
ד ק פ  היחידה מ

ה מ ח ם ללו מקקי ב
שך מ׳ (המ )241 מע

 — הלב על יד לי, תגיד :אני
!ג׳וקים שונא אתה

 מה כל למרות לא. המפקד:
ג׳וקים. שונא לא אני שהיה,
! שונא אתה וערבים :אני

לא. : המפקד
! שונא אתה ויהודים :אני

ניין. ניין, :המפקד
 אתה אישתך את אבל :אני
!אוהב

מאד. אוהב :המפקד
!אוהב אתה הילדים את אני:

כן. :המפקד
 הנפלא שלנו העם ואת :אני
אוהב! אתה

!יאווהל המפקד:
! שונא לא אתה ויהודים אני:

ניין. ניין, :המפקד
!וערבים :אני

לא. :המפקד
!וג׳וקים :אני

שלא. באמת לא, : המפקד

עליו לדרוך

פשע. שכולו (משמאל) כן־רעיס ומולו להזיק יכול שאינו (מימין) כן־טוכים — אותם לדאות צריד בך

 מצורף. 1066 ניספח־מחשב ראה — נות
 ראה — ורעים לטובים שכונות חלוקת

מצורף). 1067 גיספח־מחשב
חקירה — מישני מיון

 משתכר שאביו מי — האב הכנסת .1
 כבן־טו־ ייחשב לחודש ל״י 10,000 מעל
הקוד הקריטריונים כל הראו אפילו בים,
בן־רעים. הינו כי מים

 חקירה ב.
למשפט והעמדה

 עבירה של מיקרה בכל — בן־חעיס .1
עבי לחשוד אין או יש אם וחמורה, קלה
 ולהעמידו חזק להכותו יש קודמות, רות
הידרדרות. מחשש לדין

— בן־טוביס . .2
 להזהיר — קודמות עבירות ללא א.

להז גם — חמורה העבירה אם ולשחרר.
דראס במיקרים רק לשיחה. האב את מין

 חוקר, קצין של שיקול-דעת סי ועל טיים,
לדין. להעמיד ניתן
 במיקרה — קודמות עבירות עם ב.
להד האב, את להזמין — קלה עבירה של

הדיו פסק ד.
הצ פי על ורק אך ייקבע הדיו פסק

 יתחשב ולא הנאשם, של עורך־דינו לחת
כו כי רעים, או בן־טובים הנאשם בהיות

החוק. בפני שווים לם
הדיו גזר ה.

 להתחשב יש בדין, הנאשם הורשע אם
הבאות: בנסיבות גזר־הדין מתן בעת

קודמות. הרשעות אין .1
 של ברגע סטה רק — בן־טובים א.

 בקנס לפטור המקובלות. מהנורמות חולשה
על־תנאי. מאסר חודש או קל

הידר של תחילתה — בן־רטיס ב.
לביודסוהר. לשלוח מסוכנת. דרות

קודמות. הרשעות יש .2
 הנפשי למצבו הוכחה — ברטובים א.

ברכות. לנהוג התחשבות. הדורש הקשה
 דרכו להמשך הוכחה — בן־רעיס ב.

אותו. לקרוע הנלוזה.
עדי־אופי. .3

ש העידו בני־טובים — בן־טוביס א.
בדין. להקל טוב. בחור הוא
שהוא העידו בני־רעים — בן־רעיס ב.

 מיז־ / עכברים ( ג׳וקים / לחרא דלי
 / סמרטוטים או קש — הארץ על רון

 תפו־ / טחובים קירות / דולפת תיקרה
 — מכות / יבש ולחם רקובים חי־אדמה

 למיקרה בהתאם — רטובות או יבשות
הספציפי.
השיחרור לאחר ז.

 הישנות למנוע על־מנת — בן־טוביס .1
 לדאוג ■יש בני־טובים, אצל כאלה מיקרים

 מהט- דרך בכל ולהימנע לעבודה, לנ״ל
רדתו.

 להישנות לגרום מנת על — בן־רעים .2
 לדאוג יש בני־רעים, אצל כאלו מיקרים

 אותו ולהטריד עבודה, יקבל שלא לנ״ל
אפשרית. דרך בכל

סיכום ח.
 ביעילות, תתבצע אם זו׳ בדרך־טיפול

 בני־טובים הידרדרות למנוע מקווים אנו
 דמותה לעירעור הגורם דבר הפשע, אל

 בידיהם ולהשאירו החברה, של המוסרית
 דהיינו, הפשע, לעולם המתאימים אותם של

בני־הדעים. בידי
ובהצלחה. רבה תודה

 להחזיק צריך הערבים ״את
 לערבים לתת ״אסור או קצר״

 (ממוצעותך הראש״ את להרים
ש לאלה ביחס רק לא נמדדת

 לאלו ביחס בעיקר אלא למעלה,
 ירימו הערבים ואם שלמטה,

לש עלול זה וחלילה, חס ראש,

קשה). בצורה הממוצע את לך בש
 השטחים״ את להחזיר ״אסור

 לא השטחים, את יחזירו (אם
 מה לך וברור ערבים, מספיק יחיו

הממו בשפל תרד אתה — יקרה
צע).

 שלך חדיעות זאת בבל אם אבל
 תמיד אתה אותך, מספקות לא

 על לצעוק חביתה, לקפוץ יכול
לילדים. קצת ולהרביץ האישה
 אתה עוזר, לא זה גם ואם
 חלש מישהו לתפוס יכול תמיד

ולד הכובע את לו להוריד ברחוב,
עליו. רוך

לממוצע. מעל אתה ניצחת,

רעים בני / טובים בני
פלילי זיהוי א.

 בני־רעים או כבני־טובים החשודים זיהוי
הבאים: בקריטריונים שימוש על-ידי ייעשה

כללי מראה — ראשוני מיון
 העור צבע כנטיית — העור צבע .1

 בן־טובים. להיות החשוד נטיית כך ללבן,
קרי להפעיל יש צבעי־ביניים, של במיקרה
נוספים. טריונים
תעודת־זהות — ראשוני מיון

מש שמות (חלוקת — המישפחה שם .1
 ניס- ראה — ובני־רעים לבני־טובים פחה

מצורף). 1065 פח־מחשב
 ואסיה אפריקה ארצות — לידה ארץ .2

 — השאר בני־רעים. — ישראל) (להוציא
בני־טובים.

ה שנולד (במיקרה האב לידת ארץ .3
כנ״ל. — בישראל) חשוד

לשכו־ הרחובות (חלוקת — כתובת .4

 להעמיד — חמורה עבירה ולשחרר. היר
חוקר. קצין של שיקול־דעת פי על לדין,

בערבות שיחדור ג.
— בן־טוביס .1

בערבות להשתחרר שניתן עבירות א.
בערבות. לשחרר —

בער להשתחרר ניתן שלא עבירות ב.
בערבות. לשחרר — בות
— בן־רעים .2

בערבות להשתחרר שניתן עבירות א.
 שלא מאוד, גבוהה בערבות רק לשחרר —

 במיש־ יומיות התייצבויות לקבוע יברח.
 ולוודא בילבד, בבית הימצאות לחייב טרה.

 מישטרתיים ביקורי־פתע על־ידי נוכחות
בבית.

בער להשתחרר ניתן שלא עבירות ב.
החוק. פי על — בות

 הביא לא זאת, לעומת שקר. טוב. בחר
להחמיר. בעדו. להעיד בני־טובים

סוציולוגי. רקע .4
 להתחשב טוב. רקע — בן־טובים א.

בעונש. ולהמעיט
ה את לבער רע. רקע — בן־רעים ב.
בעונש. להחמיר — נגע

המעצר תנאי ו.
 להתחשב יש תנאי־המעצר קביעת בעת
 העציר. של הקודמים ומגוריו חייו בתנאי
:לקבוע יש לפיכך

 / זורמים חשמל•/מים — בן־טובים .1
 גומאוויר — רכה מיטה / בית־שימוש

ל סטריאופוני פטיפון / קפיצים או ט ./
 / עיתונים / ביקורים / ניקיון / וויזיה
בהת — איטלקי או סיני אוכל / ספרים

הספציפי. למיקרה אם
/ נפט פנס או נר אור — בן־רעים .2


