
 אחרת לדירה פורצת כשהיא שוב, הקטנה
השיטה. באותה
 המיש־ עומדת שבהם המיקרים, אחד זהו
 של הוריהם בדרך־כלל, חסרת־אונים. טרה

 פעולה משתפים אינם העבריינים הילדים
 אינה מצידה, המישטרה, המישטרה. עם

 לגיל שמתחת הילדים על להפעיל יכולה
 את להזהיר כמובן, ניתן, חוק. שום 13

הו מרשות להוציאו לנסות אפשר הילד,
 סעד נזקקת אינה מישפחתו אם אך ריו,
 לחנך יכולים אינם ההורים כי מוכח ולא
 נתפס, במעשיו, ממשיך הוא הילד, את

 במיקרה החוק. על עובר ושוב משוחרר
נז כש״לזכותו״ ,12 בן קטין נתפס אחר

 ולכלי־רכב. לדירות פריצות עשרות קפות
שו לדירות להיכנס נהג הוא כי הסתבר

 שאותו מפלסטיק, מיוחד מפתח בעזרת נות
 דירות לעשרות נכנס כך בעצמו. הכין

 פורצים שאף ועכביש, בריח מנעולי עם
להם. יכלו לא ומנוסים מבוגרים

 ניצב־ טוען פרץ. וכבר שוחרר אך
אגף־חקירות קצין ששון, נוריאל מישנה

אבינועם ניצב
ילדים מאות

 רשאים אנחנו ״מבוגרים הצפוני: במחוז
 מגיל ילדים במעצר, שעות 48 להחזיק

 שופט בפני להביא חייבים אנחנו 13־18
 סיימנו לא אם אפילו שעות, 24 תוך חוקר

 מתחת ילדים לגבי ואילו החקירה, את
להכ אפשר לעשות. מה לנו אין 13 לגיל
 עוזר אינו זה אבל סגור, למוסד אותם ניס

 מחריף דווקא זה לדעתי המיקרים, ברוב
 קטין תפסנו למשל, מזמן, לא הבעייה. את
 במכירת מבוגר על־ידי שהופעל 13 בן

 ברח הוא סגור, למוסד אותו הכנסנו סמים.
 הכנסנו ושוב סמים למכור והמשיך משם
 אחר במיקרה ברח. ושוב למוסד, אותו

ב שפעלה ,15 בני נערים קבוצת תפסנו
 בגניבות מעורבים היו הם עצמאי. אופן

 היכן וגילו שנחקרו אחרי ובהתפרצויות.
 הפנייה טופס וקיבלו שוחררו הם הרכוש

 בלבד שעות כמה אחרי לקצין־מיבחן.
 השוטרים אחד המישטרה. לתחנת הוחזרו

 לרכב לפרוץ מנסים כשהם אותם תפס
 לקצין- ההפנייה טופס היה עדיין ובכיסם
 אונים. חסרי שאנחנו יודעים הם מיבחן.

 עבודה להם לסדר מנסים אנחנו לפעמים
 לרוב, אבל קצין־מיבחן, של לטיפול ולדאוג
 אינה המישטרה כי שיודעים האלה, הנערים

 ממשיכים רציני, באופן להענישם יכולה
בשלהם.״
 מדובר ששון, ניצב־מישנה של לדבריו

שפו ,17 לגיל מתחת ילדים במאות היום
 המיקרים ברוב כאשר הצפון, במחוז עלים

 בהם. לטפל המוסכמות הסמכויות מתקשות
 66כ־ הצפון במחוז נפתחו שעבדה בשנה

 21כ־ הואשמו מתוכם עבירות, תיקי אלף
ה בני־נוער 4881 היו אלה ומתוך אלף

המבו העבריינים מכלל אחוז ־22.7 מהווים
 לתיקים רק מתייחסים אלה מיספרים גרים.
 תיקים עשרות העבריינים. נתגלו שבהם
 שבמר־ משערת המישטרה פתוחים. נשארו
ה עיקר בני־נוער. הם העבריינים ביתם

 50( בשוד מתבטאת הצעירים של פשיעה ,
 אחוז 38( רכוש הנודעים), מהתיקים אחוז

 מעבירות אחוז 29 הנודעים), מהתיקים
 צעירים על־ידי בוצעו בכוח והאינוס המין

הרצח, מיקרי אחוז 18 וכן שחלפה, בשנה
 זה אין ששון, ניצב״מישנה של לדבריו

 של במעורבותם עליה שחלה לומר מדוייק
 הסטטיסטית העליה בפשיעה. בני־הנוער

 לצעירים 18 ,17 גילאי הכללת בגלל חלה
אלה, גילאים הכנסת עם .1978 משנת החל

 מבני עבירות יותר מבצעים שבדרך־כלל
 היה נראה יותר, צעירים אחרים, גילאים

 שאינו דבר הנוער, בעבריינות עליה חלה כי
מדוייק.

ף תו  הוצבה שעברה בשנה פעודה. שי
ב הצפוני במחוז עבריינות־הנוער בעיית

 אבינועם, חיים ניצב טוען עליונה. עדיפות
 הנוער פשיעת ״בעיית הצפון: מחוז מפקד

 במו ממשלתיים, גורמים כמה בין נקלעת
 מיש- מישרד־ך•,חינוךי, העירוניות, הרשויות

 ואחרים אלה כל והרווחה, העבודה רד
 על שמקשה דבר עבריין, בנוער מטפלים
 לפי לבעייה.״ חולמים פתרונות מציאת
 וקציני מפקדים החלו המחוז מפקד הוראת

 לנוער, סגורות בפנימיות לבקר מישטרה
 את להכיר כדי ובבתי-ספר, במועדונים

 להש־ סימוכין ״מצאתי מקרוב. המיקרים
מופ העבריינים מבני־הנוער שרבים ערותי
אבי ניצב גורס מבוגרים,״ על־ידי עלים
 מחוסר לדעתי, נובע, הבעייה ״עיקר נועם.
 הטיפול ובבית־הספר. בבית הולם טיפול
בעבר מהטיפול שונה להיות חייב בנוער
לעבר ״הגישה טוען. הוא מבוגרים,״ יינים
 ולהכניסם אותם לתפוס היא מבוגרים יינים

 העיקר הצעירים אצל אבל לבתי־סוהר,
 העבריין הנוער מניעה. פעולות לערוך הוא
 מחר, של המבוגרים הפושעים הם היום של

 לפני עוד העבירה את למנוע צריך ולכן
שהתבצעה.״
 חוליות הארץ בכל הוקמו באחרונה

 שתפקידן המישטרה, של ומניעה סיעוד
 בשכונות בעיקר בשכונות, ביקורת לערוך
 לאנשי נוער. של פשיעה ובמוקדי מצוקה

 תוארים בעלי שרובם והמניעה, הסיעוד
 מגמה ובחינוך, בסוציולוגיה אקדמאיים

 המישטרה, בפעולות הנוער את לשתף
 ומנהלים מורים של פעולה לשיתוף לגרום

 המיש־ עם חבורות־הרחוב מדריכי ושל
 המיש־ שפעולות לנערים ״להסביר טרה.
 ואנסים, פושעים לתפוס רק אינה טרה
החוק.״ על לשמור אלא

 חוליית אנשי אירגנו שעברה בשנה
בחו רכוש נאמני מיבצע והמניעה הסיעוד

 בקיץ היו למשל, בסחנה, ובבתי־הספר. פים
 ממתרחצים. רבים גניבות מיקרי שעבר
 מבית- תלמידים קבוצת לקחו החוליה אנשי
 במקום. בתצפיות אותם והציבו שאן

 נערים עם נערים אותם התנגשו בהתחלה
 המתרחצים למכוניות לפרוץ שנהגו אחרים

 סוף לקראת אך ביגדיהם, את לגנוב או
 גניבות של מיקרים היו לא כמעט העונה

בסחנה.
 דיווח בחיפה הידועים מבתי־הספר באחד
 19 של הוצאות על שנתיים, לפני המנהל,

 שבירת של נזקים לתיקון לירות אלף
 בבית־הספר. אחרים וכלים ברזים שמשות,

 שם, התלמידים כשהופעלו שעברה, בשנה
 בלבד לירות 300 של נזק על המנהל דיווח

שמשות. שתי שבירת —
 שיתוף־פעולה לנו היה שבו מקום, ״בכל

 הצלחנו התלמידים ועם המנהלים עם מלא
ו הוונדליזם הגניבות, אחוז את להוריד

 כן ״לפני אבינועם. ניצב טען האלימות;״
 מפני למישטרה, לפנות המנהלים פחדו

 העבריינים, של המישפחות מפני שחששו
להש רצו שלא מפני או כאלימים הידועים

 אנחנו היום אבל בית־הספר, שם את מיץ
 עוזר. וזה מרבי לשיתוף־פעולה זוכים

 עבריין מאשר צעיר עבריין לתקן יותר קל
 עכשיו כבר נפעל לא אם לכן, מבוגר.
שצרי האחרות, והרשויות הנגע, לביעור

 תשומת- יותר יקדישו לא בנושא לטפל כות
 מאוחר אם להתפלא אין וכוח־אדם, לב

הנוער.״ בקרב הפשיעה אחוז יגדל יותר

חי ה
האינפלציה קורבן

 הקבלן בי סיפרו המתזונגים
 ולהעלם♦ דמייקדימח לגבות ;הג

לכד מעניין הסבר היה לחשוד
 שעבר בשבוע התקבלו חיפה במישטרת

 שהציג ,36 כבן בחור על תלונות שלוש
לעבודות־שיפוצים. כקבלן עצמו

 נהג אדם אותו כי סיפרו המתלוננים
 עבור כדמי־קדימה, לירות אלפי לגבות

וובעלם. כבייכול, חומרים,
 ואיתרה בחקירה פתחה חיפה מישטרת

 זה שאין הסתבר חמידה. יאסין הקבלן את
 דמי-קדימה לוקח שהקבלן הראשון המיקרה

ונעלם. חומרים עבור
 את ביצע מדוע החוקר אותו כששאל
 אדוני, ״תראה החשוד: הסביר המעשים,
 יכולתי לא אינפלציה, ויש עולים המחירים

 טלוויזיה, רואה אני העבודה. את לבצע
 של הראשון הקורבן שאני חושב ואני

האינפלציה.״

 נבונים א 6 רק נחש
שלף הגדולה והזכיה
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 ל״י מיליון שני עכשיו,
שלן להיות יכולות
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