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במדינה
)55 מעמוד (המשך

 משמיע ״אני אומר. זווא בשפתם,״ לדבר
 עושים. שהם כפי בדיוק נהימות, להם
 הוא יכול,״ אני גם יכול, המלך שלמה אם

הבלתי־רגילים. בכישוריו מתפאר
 עם לשוחח יעקב מצליח אם לדעת אין
 מצליח, הוא בני-אדם עם אולם חיות,

כוחו. סוד וזהו
בשכו חבריו מהטומאה.״ ,,פחדתי

ממו בסיכסוך ומתמיד מאז הנמצאים נה,
 הרעיון את תחילה קלטו לא החוק, עם שך

 והפך עורו את שינה משלהם״, ״זה שיעקב,
 התקבל לא שעדיין למרות מאמין. יהודי

 עשתה כלשהי, בישיבה המניין מן כתלמיד
הש יעקב בשכונה. כנפיים השמועה לה

 מקשי־ אחריו, להישרך החלו חבריו תנה.
 שלו. החדשה דרך-החיים על לסיפוריו בים
 שהוא חש הוא להאמין. להם קשה היה

 חבריו מצד זכה לה הנכונה!וההיענות בדרך
 לתקן החליט הוא !אותו. עודדה בשכונה

אותם•
תלמי מאות כמה לדבריו, לו, יש כיום

 אותו לשמוע הסביבה מכל באים דים.
 יותר׳ נאמנים אחרים, המקומי. בבית־הנוער

 עד ארוכות, שעות הפשוט בביתו שוהים
 לדברים מאזינים הלילה, של הקטנות לשעות
 מתאספים ערב מדי בהם. מרביץ שהוא

תוצ ״יש צעירים. כעשרים הקטנה בדירה
מתעוררת.״ הזו הארורה השכונה אות.

 החוק זרוע בין מתווך מעין הוא יעקב
מש מתרוצץ, הוא העבריינים. חבריו לבין
 להמליץ. בעצמו ובא המלצות שולח תדל,
גזר-דינם. את 'להמתיק מנסה

 יש השכונה. כל את לתקן יכול ״אני
 ישנה עכשיו כבר כולם. על השפעה לי

 לחזור רוצים הם מסויימת. התעוררות
 לערוד פעם לא ביקש לדבריו בתשובה.״

 ולנסות מעשיהו בכלא קבועים ביקורים
 הביורוהראטיה בכלואים. תורה להרביץ
 להצליח עשוי שהוא למרות בעדו, מונעת

 מאותו שבא כיוון רגיל, רב מאשר יותר
 האחר מהצד גם הבעייה את ומכיר רקע,

המיתרס. של
 סיוע מקבל יעקב לאכול. מה אין

 על-ידם, נתמך הוא ברסלב. מישיבת כספי
 הדירה לו. מספיק הסיוע אין לדבריו, אולם,
 פושטים הצעירים ערב. מדי אדם מלאה

 המועט. מזונו את ואוכלים המקרר על
 אל להם להגיד יכול אינני רעבים, ״הם

 רעב. נותר הוא אחת לא כך בשל תקחו.״
 מחביא אני לאכול. מה לי אין ״לפעמים

 מחפשים, החבר׳ה אבל בארונות, אוכל
ואוכלים.״ מוצאים

נוער
הכשר ח־בל ,החד? הנל־ן

 היועץ־הטישפטי של החלמה
 לקטיכיס תאפשר

חוקיים יחסי-מץ לקיים
ל בשהוזמן לחלוטין הופתע * יו. יוסף
 ביצוע של בחשד חיטה, במישטרת חקירה
 עוד גברה !תדהמתו ׳בילדה. מגונה מעשה

 הייתה לא — הילדה מי לו כשנודע יותר
 שעיטר. רינה** חברתו-לשעבר, !אלא זו

חודשים. ארבעה במשך בקביעות יצא
 הועילו. לא במ״שטדה יוסף של הסבריו

 מחוז ומ״שטרת הושלם, ינגדו החקירה תיק
 כיפי חטאו, לדין. אותו העמידה חיפה

 ״ולי- ״׳בחודשים :׳בכ׳תב-היא״שיום שפורט
 עם בקביעות הנאשם יצא ,1975 אוקטובר

 לסרוגין, מגונה מעשה בה וביצע המתלוננת
 מכנים שהיה בכך הינ״ל, התקופה במשך

 המתלוננת, ישל רגליה בין אבר־ימיינו את
המיני.״ לסיפוקו ׳שהגיע עד אותו ומשפשף

 העובדות אישום. - תודה במקום
 את הכיר היחולוני ו. יוסף נכונות. היו

 לבלות לצאת ינהגו ׳והשניים החיפאית, רינה
ש כדרך חלקיים, ייחסי־מין לקיים ואף

 באותה היתד. רינה בני־גילם. יריבים נוהגים
 היה ויוסף ,16מ- פחות בת ילדה תקופה
אחת. בשניה ממנה מבוגר
 זהיר והיה חברתו, את בעל לא יוסף

 שינה לא זה כיל אך ■עימד״ ביחסיו מאד
 עבר כל לו שאין המבוהל, יוסף דבר.

 ספסל על יושב עצמו יראה ׳כבר פלילי,
מיושן. מחמיר חוק בגלל הנאשמים,

 התל־אביבי עורך־הדין שפרקליטו, אלא
 הבין הוא ביותר. התרגש לא מקרין, דרור

 בדעתו והיה עקרונית, בבעייה מדובר כי
את למסוע עילימנת מאמץ כל לעשות

במערכת. שמור המלא השם *
בדוי. השם **

 נלך ״אם הצעיר. ללקוחו המישפט עריכת
 את לדין ׳להעמיד יהיה אפשר זו, בדרך

 שביעית ׳תלמיד כל מהתיכון. החברה, כל
ומת מתחבק שישיית, ׳תלמידת עם שיוציא

 זה,״ חוק על למעשה עובר — איתר, נשק
 לו להודיות במקום ״אז הפרקליט. מתרעם

 ומע־ הולכים ׳להריון, יאותה הכנים שלא
״1 לדין אותו ׳מידים

 ץ-המישפטי-לממ־5היון אל יפנה הפרקליט
הליכים. לעיכוב כבקשה שלה,

 ״...יחסי :מקרין עורך־הדין כתב במיכתבו
 וכל הברות, יחסי היו והמתלוננת הנאשם

 הברות מתוך נעשה — ביניהם שנעשה מה
 שגילן נערות על להגן נועד החוק ׳ואהבה.

 אך מגונים, מעשים מפני 16מ־ פחות
 החוק של אלה ׳סעיפיו נועדו דעתי לעניות

מבו גברים מפני צעירות נערות על להגן
 תמימותו ניצול ולמנוע !מהן, ומנוסים גרים

 דנן המיקרה !אולם מבוגרים. על-ידי לרעד,
 נועד ׳שלשמו ה,קלאסי׳ מהמיקרה שונה
תמי נערה בניצול כאן מדובר אין החוק.

ה שיני ממינה. מנוסה גבר על-ידי מה
 היו והמתלוננת, הנאשם בדבר, מעורבים

 חב־ במהלך נעשו והמעשים למדי צעירים
—רותם,
 כל לדין להעמיד המדינה יתבקש ״׳אם

 זה ממין מגונה׳ ,מעשה שעשה צעיר נעיר
 אמרו סוף,״ לדיבר יהיר, לא הרי בחברתו,
מקרין. הפרקליט שיל המישיפטיים טיעוניו

 היועץ־המיש־ שיל דעתו ביטל. ,היועץ
 שונה הייתה לא יפרק אהרון הפרופסור פטי
 הסתבר כך מקרין. עורך־הדיו של מזו

 יבו התל-אביבי לפרקליט ששיגר ממיכתב
ה כי אחדים, שבועות לפני לו, בישר

 חיפה ומ״שטרת עוכבו, ו. יוסף ׳נגד הליכים
התיק. את לגנוז נתבקשה

 להביא גם להמשיך יוכלו ׳״שריאל נערי
הקטי חברותיהם עם חלקיים יחסים לקיים

 במעשים ׳אותם יאשים ׳שאיש ומבלי נות,
הגבול. את מלעבור שייזהרו ובלבד מגונים,

הונאות
ת מחפש•□ קר א ט אבו

 בעבריין הוכרז עורךהדץ
 קודם־דכן בבר אך מדמ,3

פושט־רגד היה
המת השלט ומול עמד סבר חמור אדם

מצ פיסת־נייר ׳תלויה היתה שעליו קלף,
 עורכי- מישדד — אפוטקר ״יוליוס היבה.

 שעליו הפתק ואילו השליט, הכריז דין״
 הוציא כי המישרד לבעל לבשר ׳אמור היה

 לא אם ׳וכי מיטלטלין, לעיקול צו נגדו
 בפושט־רגל. יוכרז הב, שהוא חיוב יפרע
 במיוחד הוטרד לא המישרד שיפעל אלא

 במקום- שעד, אותה היד, הוא ציו. מאותו
בטוח• מיסתור

 ואחר השלט, על בזעם הביט האלמוני
 שנפלו מאותם יאחד זה היד, לדרכו. פנה

מ אפוטקר ״וליום עורך־הדין של ברישיתו
 ׳בפח ונפלו כספים בידיו הפקידו גבעתיים,

להם. שנטמן
 בבית-המשפט-המחוזי היוצא צדד,עיקול

 ש־ שכטר, יוסף של לבקשתו ביתל־אביב
 לירות, אלף 180 סך לו חייב היה אפויטקר

 כשנמאסו ארוכה. •תקופה במשך החזיר שלא
 עורך־הדין, של התחמקויותיו שבטי על

 הנריק אחרים, עורכי־דין שני אל פנה הוא
ב שיפעלו ביקשם סולומון. ודן רוםטוביץ

 אפוטקר, עם בדברים ׳באו השניים שמיו.
יוסדר. החיוב שעניין הבטיחם והלה

 עורכי־הדין שגם אלא הרוח. עב חלף
 עם ביותר הצליחו לא וסולומון רזסטוביץ

עמיהם.
 סיפר האפשרויות,״ כל את ליו ״׳נתתי

ב חריש, יוסף המחוזי לשופט רוסטוביץ
 בפושט־רגל. אפוטקר על להכריז בקשה

 משיורת לפנים צעד יכיל שאעשה לו ״אמרתי
 אך מצידו. טובה בווינה ׳שיראה ובלבד הדין,

ההבטחות." למרות דבר, קיבלתי לא
 צד ׳והוציא לבקשה, נעתר יחריש השופט

 שכאן אילא אפוטקר. של רכושו על עיקול
נו הפתעה שכטר ׳שיל לפרקליטיו נכונה
 עורך־הדין את לאתר הצליחו ילא הם טפת.

 אשתו ואילו נעול, היה מישרדו הממולח.
 לה ואין בביחם מתגורר אינו שהוא טענה
 ביקשה גם היא ׳נמצא. הוא היכן מושג
 כל שכן מביתה, מיטלטלין יוציאו שלא

לה. שייך בבית הרכוש
 השנה יופפבריואר חודשים כמה עוד חלפו

 אפוטקר עורך־הדין על חריש השופט הכריז
 מאוחר היה כבר שזה אלא כפחשנדרגל.

 בינתיים שחלפו החודשים בשלושה מדי.
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