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 מרים בשם נוספת, בחורה

ש היא גם התלוננה אלקובי,
 כיוון אולם אותה. אנס ספיר
ל מסייעת עדות עדיין שאין

כתב־אישום. הוגש טרם דבריה,
 נחמן סמיר, של סניגורו

 השופט בפני בלהט טען בטיטו,
 וכי עלילה הכל כי ולך, דויד

 חברות, שהן הנשים, שלוש
 האשמות לטפול כדי התאגדו

אותו. ולרדוף שולחו, על
 להחזיק החליט בית־המישפט

 תום עד במעצר סמיר את
 שני את ושיחרר ההליכים,
 עימו העצורים האחרים הערבים

והאיומים. הסחיטה בתיק
עונש מרתיע!ס

 נא- ככל נאשם הוא מיר
 הוכחה שלא ועד אחר. שם **

ה ובהאשמות באונס אשמתו
 בחזקת כמובן, הוא, הרי אחרות

 יוכח אומנם אם אולם, זכאי.
 העבירות את גם ביצע הוא כי

 הוכחה משום בכך יהיה הללו
 מרתיע אינו מאסר עונש כי

 בעדו מונע ואינו האיש, את
 העבירות אותן את מלעבור

ושוב. שוב
למא כאשר כאלה, במקרים

 העבריין, על השפעה כל אין סר
 לחברה, מסוכן הוא כי וברור
 בנשים שוב לפגוע עלול והוא

 את לשקול יש ישע, חסרות
 המוצע העונש הציבור. טובת

 אומנם ירחיק עולם מאסר של
 לתמיד, מהחברה העבריינים את

 אך עבירות, לבצע מהם וימנע
 לעזור כדי דבר יעשה לא הוא

אותם. לרפא או לעבריינים,
מצ במדינה רחבה שיכבה

 על סירוס של בעונש דדת
 של במיקרים מין, עבירות

נוק הנפש מועד. עבריין־מין
 את המזכיר כזה, מעונש עת

 בארצות המוטלים העונשים
נוה שבהן ערב־הסעודית, כמו
גנ של ידיהם את לקצץ גים

 שנות את שזוכר מי אולם בים.
 דברים היו כי יודע הפלמ״ח
 אנסים לענוש נהגו וכי מעולם.
 בית- צו ללא גם בסירוס,

המישפט.
 ל־ לאפשר שהציע מי היה

 בישראל מועדים עברייני־מין
 סירוס. תמורת בחופש לבחור
 כנראה, יספק, הדבר אומנם

 יותר יסכן ולא החברה, את
 ההצעה אבל תמימות, נשים
 במקצת ברברית נראית עדיין

מתקדמת. לחברה
 ב־ קיימת זו הצעה לעומת

 שכדאי שיטה ארצות־הברית
 נהוג שם אצלנו. לאמצה אולי

 מועדים עברייני-מין על להטיל
 בלתי- לתקופות עונשי־מאסר

וני מורשע, העבריין מוגדרת.
תיק אשר מאסר לתקופת דון
מיו ועדה על־ידי סופית בע

 של במצבו תדון זו ועדה חדת.
 רופאים שנה. חצי מדי האסיר

 יטפלו הכלא של ופסיכולוגים
הת על דו״חות ויכתבו באסיר,

 ממש־ תורכב הוועדה קדמותו.
ופסי רופאים מחנכים, פטנים

 ה־ את יקראו הם כולוגים.
ו האסיר, את יראיינו דו״חות,

 סיכויים יש כי יוחלט כאשר
מע על עוד ישוב שלא טובים

 הדבר לשחררו. ימליצו שיו,
 אחת שנה אחרי לקרות יכול

לנסיבו מיקרה כל שנה, 20 או
תיו.

 מסי- יותר אנושי זה פתרון
 לכך וגורם וממאסר־עולם, רוס,

 את לעשות ישתדל האסיר כי
 להבריא כדי ביכולתו אשר כל

 ממנו גוזלים אין ולהשתחרר.
 חופשי. אדם להיות התקווה את

ה כי החברה בטוחה מאידך
 ביתיהסוהר את יעזוב לא איש
 המכירה מוסמכת, שוועדה לפני
ש קבעה העכשווי, מצבו את
לחברה. לחזור רשאי הוא
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שבוע בכל טוטו קבוע-מלא הנהג לך עשה

 המועצה
 ההימורים להסדר
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