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הש של ״דברו הנקרא קטע העלו
 של מונולוג מופיע זה בקטע רת״.
 ביקורת המטיח בבית־ספר, שרת

 דבריו כדי תוך היום. של בנוער
 נלהב לציטוט בעצמו נגרר הוא

 על מהעיתון ידיעות של ומדוייק
 השרת שגם נראה אלימות. מיקרי
הקט בין האלימות. בנגע נפגע
 את המבטאים שירים שולבו עים

 כל נגד והיציאה התיסכול, רגשות
בני״הנוער. של העולם

 בהנחייתו ויכוח נערך בהפסקה
ה בו השתתפו רועה. יצחק של

ליי בבית־הספר לסיפרות מורה
 שהתנגד מילר, מרדכי דייוויס, די

 המשתתף תלמיד של אמו להצגה,
 שוקי הבמאי עליה, שהגנה בהצגה,

 המורה מהתלמידים. וכמה וגנר
 אינה שההצגה בדעתו איתן נשאר

בק הלד־הרוח את נכונה מבטאת
 ונב־ ,להגזים נוטה היא הנוער, רב
 דעת היתה דעתו אך מסנסציה, נת

מיעוט.
הוע לסיום אלימות. מעשה

 מהם באחד נוספים. קטעים שני לו
 על- באכזריות מוכה תלמיד נראה

נר בהמשך צעירים. ביריונים ידי
 הביר־ לאחד שנערך המישפט אה

 ללעג השופט שם כשבמהלכו יונים,
להש רמז המוכה, הנער את דווקא

 מעשה קורבן על העוברת פלה
 בבית־המיש־ להעיד בבואו אלימות

השו מרשיע המישפט בסיום פט.
 אותו משחרר אך הנאשם, את פט

■ קטין. היותו משום
 מישפחה מראה האחרון הקטע

בעצי רק מתעניינים ההורים שבה

מישפט
! ו מ ף ,ד ס כ

 היא כי הלשינה, האשה
 כאשר במבדגית היסתה

לבתי־ככסת פרץ כעלה
 אשתו. עם הסתכסך תעיזי נסים
ל עד הידרדרו ביניהם היחסים

 היה לא בזה ואם גרושין. הליכי
 למישט־ וסיפרה האשה, הלכה די,
 בעלה עם שיחסיה שבתקופה רה
 עיסוקים לו היו תקינים, עדיין היו

 אותה לוקח היה לפעמים משונים.
 בתי־ ליד עוצר במכונית, בלילה
 לבית־הכנסת ונכנס יורד, כנסת,

צדדי. חלון דרך
ה הבינה פעמים מיספר אחרי

 בלילה הולך אינו שבעלה אשד,
 לו היו להתפלל. כדי לבית־הכנסת

 היה הוא יותר. חומריות מטרות
 אוצרות כשבידיו למכונית חוזר
 מארון־הקודש. שנטל וכסף זהב
 המקשטים רימוני־כסף שם היו

ו לבשמים, כלי־כסף סיפרי־תורה,
 לקרוא כדי ארוכות כסף אצבעות
 פסוקו־של־ של אלה כמו בתורה,

יום.
ער המישטרה רימוני־כסף.

 תעיזי, של ביתו ליד חיפוש כה
 את גילתה משם רחוק לא ובפרדס

 כלי־הקודש. ושאר רימוני-הכסף
 בעיקבות יוני בחודש נעצר תעיזי
 שוחרר אחר־כך יום. 12ל־ זה מידע
הת כתב־אישום. הוגש שטרם כיוון
 ומצבו סכרת חולה הוא כי ברר

קשה.
חדש גל החל אוגוסט בחודש

כהן שופט
למישטרה חינוכי אקט

 הבן כאשר בנם. את ומזניחים מם,
ה ממנו, ההתעלמות נגד מיתמרד

 בחוסר־הב־ זאת, מייחסים הורים
 בנם. אצל נפשיות לתופעות נה,

ולהבי אליו להתקרב לנסות תחת
מג ואפילו ממנו נרתעים הם נו,

מיוצא-חלציהם. פחד סימני לים
 לא שהיא נראה ההצגה בסיום
ה שתופעת משום דבר, חידשה
 מזמן ידועה הנוער בקרב אלימות

 היא אולם ותופעותיה. ממדיה על
 והעי- מהסיבות כמה גילתה אולי

 הנוער את שדחפו בחברה, וותים
 למי רק אולי זאת וגם זה. למצב
ביקורת. גם עצמו על לקבל שמוכן

- — ״—;------
 באיזור־ מבתי־כנסת גניבות של

 התמהמהה, לא המישטרה השרון.
הו כאשר תעיזי. את מייד ועצרה

 חקר בנתניה, לבית״המישפט בא
 המיש־ איש את יונה, סמי סניגורו,

 ה־ בידי שאין לו והתברר טרה,
 נוסף חדשות ראיות כל מישטרה

ה וכי ביוני. בידה שהיו אלה על
ה בעיקבות רק בא החדש מעצר

 חומר ללא אבל החדשות, פריצות
 החליט שופט־השלום חדש. ראיות

 לעשרה תעיזי את לעצור בכל־זאת
ימים.

ר החלטת על עירער יונה סמי  ש
בפני הובא והעניין פט־השלום,
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