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 כדיוק שנים 25 לפני לאור שיצא הזה״ ״העולם גיליון

 לסיקור שערים) שני כולל ,16 (מתור עמודים חמישה הקדיש
 הישראלי. לנוער השבועון מערכת שערכה ציכורי״ ״מישפט

 ואיש־החודש איש־השער של דיוקנו הוכא ״מיפלגות״ כמדור
שפת הציונים־הכלליים מיפלגת ממנהיגי כרנשטיין, פרץ ח״כ
 ראש־הממשלה עם כמשא־ומתן שנים, 25 לפני השכוע חה,

 המערכת, צלם לממשלה. להצטרף כוונה מתיר כן־גוריון דויד
 תמונות סידרת חדשים״ ״חיים הכותרת תחת הכיא גולדמן, פול

 בכית־ההגלים קיסרי ניתוח של בעיצומו שצילם אכסקלוסיכיות
 אור שראו זה מסוג הראשונות הן התמונות כתל־אכיב. ״הדסה״

העכרית. בעיתונות
 שנים 25 לפני השכוע הזה״ ״העולם של הכתבים ציוותי

 המלט כמפעלי השביתה את המוניות, כענף המשכר את סיקרו
שילנסקי דוב של מישפטו את (כית־שמיט), בהר-טוב ״שמשון״
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תפקי חילופי בפצצה, הישראלי כמישרד־החוץ לפגוע שניסה

 הייוורת ריטה של הופעתה ואת ישראל מישטרת בצמרת דים
 ורדה מאת החודש״ ״סיפור בטרינידאד״. קרה ״זה בפירמה

התי שחקני בהווי עסק אהבה״, ״מרוב הכותרת תהת אפרת,
״הקאמרי״. אטרון

 עצמו, השער ברנשטיין. פו״ן איש־החודש :הגיליון כשער
טכניקה־מעורבת של כמתכונת הזה״ ״העולם שערי ראשון

ציור+צידום.

מידד ־ העדים * אשם! עצמו: על 1952 הישראלי הנוער
 השראה, בלי נועד הנר: ח״ם גבוהה, תרבותית רמה שיו:
מיבלגתיות ויינו: אפויים סטרט, בלי בתי־סבר גבאי: יהודה

מער
שפט ציבור* מי

ב נערך ,18.10.52 מגרב, השישי ביום
 מישפט ביתל־אביב רינה גן קולנוע אולם

 נוכחים פאות !בהשתתפות לנוער, ציבורי
ל ■שנערך הקודם המישפט מופתי. ובסדר

 ־אביב, בתל הוא גם היה הישראלי נוער
 השופטים ביאליק. גחמן חיים של בראשותו

 ואורי פלחי אליעזר צ׳יזיק, יצחק היו
 סינגר ליבסון אליעזר הפרקליט אבנרי.

שמו עורך־הדין היה !והקטיגור הגוער, על
 נבחרו חבר־השופטים על נוסף תמיר. אל
 משה הצייר וביניהם שופטים־מושבעים גם

ואחרים. אברך. מירח העיתונאית ברנשטיין,
נא אתה פלד, ״חיים :התכ־האישום

 בחוסר הקודם הדור מן נופל הנך כי שם
 והחברה, המדינה בחיי להתנדבות נכונות

 תרבותית וברמה ציבורי חוש בהיעדר
 מישפט־ לאחר י״ מודה אתה האם ירודה.

 עם ההשוואה את להסיר הוחלט קטן חטא
להש החלו הקטיגור״ה עדי הקודם. הדור
עדותם. את מיע

 בית-הספר חניך ,24 (יבןנחשון בנימין
 פל- איש לשעבר הקאמרי, -של הדראמתי

 הנוער של רמתו כי ספק כל ״...אין :מ״ח)
 אדם התנדבות, רוח אותה אין שוב ירדה.

 חבד׳המן, הוא בכספים למעול המצליח
 לבחורות הגישה ירודה, התרבותית הרפה
 גישה הפכה !ועדינה, !רומנטית להיות !חדלה

לעניין...״ ישר
ממ פקידה ,23 (בת גלברד שולמית

 וחברת בפלמ״ח חיילת לשעבר שלתית,
ה אותם את היטב מכירה ״״.אני :קיבוץ)
 בתל־אביב כסית בקפה המסתובבים חוגים

 עליהם לומר רוצה ואב בירושלים. ועטרה
 המתהלכים הצעירים הסופרים מילים. כמה

 סוודר !ולובשים אמריקאיים ב״מיפנסיים
גבורה שזו חושבים חם, במזג־אוויר גם

 בפרט־ צעירות חצי־תדיסר עם להיראות
 בגידול חדשה אופנה להם מצאו הם !יירה

 יצאו לא מעולם אך — ושפמים זקנים
 החדשים. העולים עם לשוחח למעברות

 שסר־ בעד להילחם רק יודעים הסטודנטים
 במי׳לחימד, מתעניינים ואינם ׳נסוך לימוד

 כפוף הנוער בשוק־השחוד. או בשחיתות
 ולקבוע להחליט לזקנים !ונותן למיפלגות

כרצונם...״
 ״׳ממני, הלפרין: אירמה חובל רב־
 כל על חותמו את הטביע ■באמת הנוער
 המיפל־ של !נרצע עבד הוא היום החיים.
 במצבו. אשם אינו היום של הנוער גות...

 וב־ אותו, שחינבגו בנו, בעיקר האשמה
 האנטי- — המיפלגות בכל — מיפלגות

!...״*הרקובות פטריוטיות
הקטגוריה. עדי כאן עד

 כאן התרבותית ״הרמה :שין? מידד
 זה באולם :הראיה !שבעולם הגבוהה היא

 רק באן שבאו צעירים אלפי כמה יושבים
 הנה, רציני... בנושא התעניינות מתוך

 יתל־ ישל בגודל עיר מיאמי-פיץ/ לדוגמה,
 אם !אחת חינות־ספרים אף שם אין אביב.
 בבית־מדקחת אותו קונים ספר רוצים

קל...״ ספר ורק (דראג־סטור).
 פועלי מועצת (חבר מושיוב רפאל
 ״״,שכר-ר,לימוד מפא״י): מטעם תל־אביב

 הופך כיום תיכון בית־ספר מתלמיד הנדרש
 יכולים רבים שלא למותרות הלימודים את

 בתי־ צירים זאת בכל לעצמם. להרשות
 מעיד זה המבקשים. כל את מלהכיל הספר

 וגם הנוער של גם לתרבות, -שאיפה על
הוריו...״ של

 עדים ומכאן הסניגורית, עדי כאן עד
הקהל: מתוך שבאו

 בפלמ״ח ״גם (פיזמונאי): חפר חיים
 תמיד התנדבות: של שונות מידות היו

 ותנועות־הנוער. ההכשרות אנשי הצטיינו
 יסדו יישובים 32 הוקמו -שמתוכם ■בו־בזימן

 לתנועות השתייכו שלא הפלמ״ת אנשי
 עתה מחבר שיאני השירים נקודות... פחות
-שחיברתי מאלה אחרים בנושאים דנים

 ני לציין גם ירוצה אני הפלמ״ח. בימי
 ב־ היתל, לא הפילמ״ח שיל הגבורה תקופת
 לימילחמה. שקדמו העבודה בחיי אם קרב.כי

 ויישוב עבודה לחיי בהתנדבות הצורך אותו
ביזם...״ גם קיים גבולות

ש נבון.... (ספורטאי): גבאי יהודה
 אך ירודה. הנוער של הספורטיבית רמתו

 שבחוץ־ בעוד בבתי־הספר. ׳תלוי האשם
 50 -של ישטח על ביית־ספר מוקם לארץ

 לכמה בארץ דומה ,בניין !מצטמצם דהנאם,
 איפד, אין לתלמיד בלבד. מטרים מאות

בספורט...״ לעסוק
 השומר־ שליח ,29 (בן ריינר אפרים

 נוער על כאן ״דיברו : * בתל-אביב) הצעיד
 ה־ על־ידי הנשלח המיפלגות, יעבד שהוא

 אולם ברחובות. כרוזים להדביק מי&לגות
 יישוב גם היא מיפלגיתייות כי לשכוח אסור

שטה בכל והתנדבות קיבוצים בגבולות,
 הכוחות התחזקו המדינה קום מאז חים...

הנו ■תנועות נגד הזמן כל שפעלו הנגדיים
החלו הנוער ,תנועות אין למשל, בך, ער.

 להן ׳ואסור הממשלה על־ידי מופרות ציות
 בית־הססר :התוצאה ■בבתי־הספר. לפעול
 בכלל כמעט מוציא אינו בעיר היסודי
שלהתיי וכשההתנדבות חלוציים. צעירים

 שאר בבל ההתנדבות יורדת יורדת, בות
השטחים...״

 של יתורו בא העדויות, פרק לאחר
לדוכן־העדים: לעליות הנאשם

 ■תודות ׳קיימת הזאת ״המדינה : הנאשם
 שירת עצמו (הנאשם דם שהקריב לנוער

 עתה כי יודע אני בגבעתי). קרבית ביחידה
 איני לכן מבחוץ. אוייבים זו מדיניה מוקפת

 אך -הפיכות... על־ידי מבפנים להפילה קם
 את למגר היה יבול לא שמוראק ד״ר אם

 שהנוער וכמה כימה אחת על אזי המושחתים
 וחלילה חס נוצר איליו אבל, יבול... אינו
 ,1947ב״ להתנדב אותנו ״שהניע ׳מצב אותו

■שוב...״ מתנדב היה הנוער

 חברת־ה׳ כמנכ״ל כיום ימשמש ריינר *
ההסתדרות. של עובדים

78צ הזה״ ״העולם
23.10.52 תאריך:

הסיכומים: יתור הגיע ועכשיו
שמו עורך־הדין של סיכומו קטיגוריהג

 קיט־ מלהיות ׳רחוק למעשה היה תמיר אל
 לתת כדי ,בא אמד, הזה, המישפט בל רוג.

 שיתנער ממנו לתבוע מחשיבה, חומר לנוער
 חייב ״הנוער לפעול. יתחיל מאדיישיותיו,

 אני לפעול. יבול שהוא בעובדת להכיר
 כיום, בסדר אינו בסדר, היד, שהנוער אומר
בסדר״. להיות יבול הוא אולם

 לייבסון אליעזר של הגנתו : סניגוריה
ה -שהתנאים — בעובדה בעיקר התרכזה
 על מטילים שהם והמשימות כיום קיימים
 עד שהיה מה מכיל בתכלית שונים הנוער

 הנוער עשה קצר זימן לפגי ירק ״הן בה.
 להפוך כעת יבוא לא הוא ׳אדירה. מהפכה

 עד שנעשו חבים דברים תוצאותיה. את
 תפקידי־הובה עכשיו הפכו בהתנדבות כה

 •פעם עשה אשד בחור מאליהם. מובנים
 כי עתה ייודע שיירות לשינת והתנדב גדולות

 שנתיים לשימת ייקרא וכה כה בין
בצבא...״
 יפנה מלחי אליעזר השופט :הדין פסק־

 את להם והסביר השופטיסיד־,מושבעים אל
 עליהם הרובצת האחריות ואת ■תפקידם,

 ״אינכם זכאי. או אשם הנוער אם לפסוק
ה כאין וראיתם ששמעתם למה מוגבלים

 מיטב לפי התשובות אית לתת עליכם ערב.
 רשאים גם אתם ומצפונכם. ידיעותיכם

מלפסוק...״ להימנע
 :הטלא פסק־יהדיז ניתן דקות חמש כעבור

 נגד שמונה של (ברוב חייב ׳נמצא הנוער
 :הפא הפירוט לפי נמנעים) ושלושה אחד,

 החברה בחיי להתנדבות בחוסר־נכונות
 נגד שמונה של (ברוב חיייב ז והמדינה
 בהאשמה רק צקבורי. חוש בהעדר ארבעה)

 ניצל — ירודה ■תרבותית רמח — השלישית
 נגד (חמישה הספק מן ,נהנה ׳והוא כבודו,

נמנעים). שניים עם ■חמישה;,
 האנשים 12 קטלני. פסק־דץ זה היד,

 ונבחרו צעימם, סולם היו אותו שפסקו
אליו. כוונה שההאשמה הנוער אותו מתוך

תם. הנוער־העברי על המישפט־הציבורי
 המ״שתתפים מיספר למידות :מעניין פרט
 שמצא עב:מ עיתון ■היה לא במקום, הגדול
 לעומת הציבורי. המישפט על לכתוב לנחיוץ

 בעיברית דמשק רדיו קריין לו ■נתן זאת
 את יום ישל באיחור בפריסמו ירבה, פיירסומית

הציבומ. המישפט נערך שבו המקום

יך>
פלד חיים חפר חיים ריינר אפריים שין? מירד

. לנוער תודות בהתנדבות הצורך הגבולות יישוב גס רציני בנושא התעניינות . .
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