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המדברת התחננה
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 או הדרך באמצע לפנצ׳ר עוד חשש אין
 ע״י הרזרבי. ובגלגל בצמיגים אויר לחוסר

 או המצית לשקע המכשיר של פשוט חבור
 בצמיגי אויר למלא מיד תוכלו למצבר

 בה. שתמצאו דרך בכל המכונית
 לנפח גם ניתן החדיש האויר במנפח ■

 קטנועים, אופניים, רגל, כדורי
וכד׳. גומי סירות

 ספורות. דקות תוך ונוחה פשוטה הפעלה 8
ליבראות. 120 עד 8
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שלך״. הפרטי האויר ״מנפה את חוזר

חצי ועוד מיליון *שני
 ראשון! פרס י לי־2,500,000

 הפיס! בהגרלת זכיות אלפי מאות
 0/ ובהגרלהי בזוטא זכיה ל~-מינימום30

היום! עוד שלך המזל כרטיס את קנה
בזוטא! מיידיות זכיות 233,600

 - ל״י 14,406,000
שבוע! בכל הזכיות, בל סך ם2/

רא!!1פנצ'ר??לאנ
!הבעיה את יפתור שלך״... הפרטי האויר "מנפח

•במדינה
מישפט

הססינוח יום
 המתלוננות הקטינות מיהן

שנבעלו, ע?
 רק השביחה עבירה זו מדוע

 סוציאלית בשיכבח
? מסויימת

 בעילת של יום לי יש ״היום
ה הסניגורית התלוצצה קטינות,״
 בפני עשבי. יעל היפה בלונדית

ה הביאה שטרוזמן אורי השופט
 בזה אמסטרדאם, יהודית תובעת,

 בעילת של תיקים שלושה זה אחר
קטינה.

ה בנתניה. בוצעו המיקרים כל
 אלפסי יצחק היה הראשון נאשם

 אוגוסט בין כי נאשם, הוא ).22(
 נערה בעל 1977 ונובמבר 1976

 רסקו בשיכון בעין־התכלת, קטינה
 מלאו טרם 1976 בשנת בנתניה.

 לה מלאו שלאחריה ובשנה ,16 לה
.17 לה מלאו טרם אך ,16 אמנם

 אישום בפרט נאשם גבר אותו
 בעל כי כתב־אישום, באותו שני

ל מתחת היא גם נוספת, קטינה
בנתניה. רסקו בשיכון ,16 גיל

 שיקנג׳י קלוד הוא השני הנאשם
 כתב־האישום, מספר ועליו ),27(

 ב־ כמלצר עבד 1978 בשנת כי
 של בתו את הכיר שם מיסעדה.

 וחצי. 15 בת שהיתר, המקום, בעל
 אותה פיתה כתב־האישום לדברי
 ושם אשתו, בהיעדר לדירתו לבוא
 לבוא המשיך הוא אותה. בעל
 נוספות, פעמים מיני במגע עימד,
 אחרת בדירה זאת שעשה אלא

חברתו. בדירת לא בנתניה,
 כי נאשם, )24( קהלני גדליה
ב קטינה פגש 1979 יוני בחודש
 לקח הוא בנתניה. המרכזית תחנה
 בשוט שימוש ותוך לחדרו, אותה

 לילה באותו אותה בעל ובאגרופים
ב פעמים ארבע עוד בכך והמשיך

שבוע. אותו
 המשותף שלי". הגוף ״זה

 שהנערות הוא הללו ד,מיקרים לכל
 השימוש גם המיני. למגע הסכימו

 לשם היה לא ובאגרופים בשוט
 אף הנאה. לשם אולי אלא בפיה,
 אנסו כי טענה, לא מהנערות אחת

 קטינה בעילת על העונש אותה.
 שנות 14 הוא 16 לגיל שמתחת

 קטינה בעילת על והעונש מאסר,
 שבע הוא 17ל־ 16 שבין בגילים

מאסר. שנות
 את ייצגה עשבי עורכודהדץ

מסו מישרדה הגברים. שלושת כל
 בן- אהרון עו״ד של למישרדו נף

 והוא בנתניה, סניף יש שלו שחר,
כאלה. בעבירות הרבה עוסק

 הבהירה עורכי־הדין עם שיחה
בעי של מהעבירה התרשמותם את
 תל- מצפון נערות ״גם קטינה. לת

 הן כאשר גברים עם שוכבות אביב
מת אין שם אבל ,17 לגיל מתחת

 תל־אביב מצפון נערה אם לוננים.
 אונס,״ על כלל בדרך זה מתלוננת,

עורכי״הדין. אומרים
 העיקריים המניעים לדבריהם,

 הם קטינה בעילת על לתלונות
 דתיים, הורים של זעמם שניים.
 עם יחסים קיימה בתם כי שגילו,

 אינם והם נישואיה, לפני גבר
 של המתירנית בחברה מורגלים
לה הנערה על כופים הם ישראל.

 בבית ואם במישטרה. תלונה גיש
 הרי אונס, על מדברים עדיין אולי

 מהר מסתבר המישטרה בתחנת
בהסכ בבעילה מדובר כי מאוד,

ש קטינה, היא הצעירה ואם מה׳
כהס בהסכמתה מכיר אינו החוק
 המישטרה פותחת אמיתית, כמה
 כתב־ מגישה והפרקליטות תיק,

אישום.
 בין מריבה היא השנייה הסיבה

 או רבים השניים כאשר הזוג. בני
 היא כי הצעירה, יודעת נפרדים,
 הגבר. של ראשו על שוט מחזיקה

 הטוב, מרצונה אתו בילתה כי ואם
 מיטתו ואל ארוכים, חודשים אולי

היא בשימחה. ואולי מרצין נכנסה

 בעזרת ומוכיחה למישטרה ניגשת
 המלכודת גילה. את תעודת־הזהוי

נסגרה. הגבר סביב
להת התחיל קצר זמן לפני רק
 בתל- המחוזי בבית־המישפט ברר

ה קטינה. בעילת של תיק אביב
 רוסי, ממוצא היא 16ד,־ בת צעירה

תי תלמידת ואינטליגנטית, יפה
ואפי התלוננה, לא כלל היא כון.

 שונות תמונות־עירום הצטלמה לו
 חיפוש ערכה המישטרה הגבר. עם

 עבירות בגלל הגבר, של בביתו
 עשרות באלבומו ומצאה אחרות,
 נשים. עם מישגלים של תמונות

השוט על־ידי זוהו מהנשים חלק
 אם בשאלה, אליהן פנו והם רים,

 למישט־ תלונה להגיש רוצות הן
 הסכימה. לא מהן אחת אף רה.

 קטינה, היא שהצעירה כיוון אולם
 למסור המישטרה אותה שיכנעה

הראשו שתשובתה למרות עדות.
 שלי הגוף ״זה היתה: לשוטר נה

כרצוני.״ בו לעשות יכולה ואני
 במיקרה לי". איפפת ״לא
 בית־ בפני שנידון אחר, מזעזע

הקטי היתד, בתל־אביב, המישפט
 בת היא בלבד. 12 כבת בתיק נה

 לא היא וגם הרוסה, למישפחה
שעב ניידת במישטרה. התלוננה

 זוג בחברת בה הבחינה במקום רה
 וקיימו במכונית שישבו צעירים

ה הנדהמים השוטרים יחסי־מין.

מקרין פרקליט
הניילון לשקיות סטוס

 עוד הופתעו הצעירה של גילה
 היתה הילדה כי שמעו, כאשר יותר

 לי ״תן לילדים: להציע רגילה
סי לד ואתן האופניים על סיבוב

עלי.״ בוב
ה קטינות של רגילות תגובות

 ״אני :המישטרה לתחנת מגיעות
 גילה אבי אבל להתלונן, רציתי לא
 או: אותי.״ והבריח העניין את

 איכפת ולא בתולה, הייתי לא ״אני
 לא לכן גבר, עוד עם לשכב לי

להתלונן.״ חשבתי
 חלק כי מספרים, מישטרה אנשי

ב המסתובבות הזונות בין ניכר
 לגיל הגיעו טרם תל־אביב רחובות

 עימן השוכבים גברים ולכן ,17
 בתביעה גם מסתכנים שכר תמורת

שלפע למרות קטינה. בעילת של
 ארוף מיני עבר יש לקטינה מים

לקוחותיהן. משל יותר ומעמיק
 על הגדול המרבי העונש למרות

 בתי־המישפט אין קטינות, בעילת
 מאסר לתקופות הנאשמים את דנים

 מתרשם בית־המישפט אם ארוכות.
 פעילה שותפת היתה שהצעירה
מס ליחסי־המין, המסיתה ולפעמים

 מאסר בעונש בית־הסישפט תפק
 שבית־המיש־ מיקרה וזכור סמלי.

הג אח דן בתל־אביב המחוזי פט
 עיר־ הוא בפועל. מאסר לשנת בר
 ושם העליון לבית־המישפט ער

 על אותו והעמידו בעונשו, הקלו
רי שאותם מאסר, חודשי שלושה

 לאוזן מפה בעבודות־חוץ. צה
 ניגש המחוזי השופט כי מספרים,

ה־ אל בית־המישפט במיסדרונות
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