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להישפט
בלילה

ה באחת נאשם הנך אם גם
 לחוק, בתיקון המנויות עבירות
 מייד לדין להביאך אפשר לפיהן

 אינך כתב״האישום, הגשת עם
הרגע. באותו להישפט חייב
 ,18 מגיל צעיר הינד אם )1(
 לדון סמכות לבית־המישפט אין

 של מינוי לו שאין כיוון בעניינך,
 כדי זמן ודרוש לנוער, בית״מישפט

ל קצין־מיבחן של תסקיר להכין
נוער.

 הגילים בתחום אתה אם )2(
 עליך להטיל חפץ והשופט ,21—18

לד חייב הוא בפועל, מאסר עונש
 תסקיר מתן לשם הדיון את חות

קצין־מיבחן.
 באשמה, מודה אינך אם )3(

 העדים את להביא התובע חייב
ב כולם אינם אלה אם למעשה.

 יש בית־המישפט, של ידו הישג
הדיון. את לדחות

 סניגור, דורש אתה אם )4(
ה את לדחות בית״המישפט חייב
מיוצג. להיות לך לאפשר כדי דיון
באש מודה אתה אם גם )5(
 רק אלא סניגור, דורש ואינך מה,

 ואלה עדי״אופי, להביא מבקש
השו חייב בבית-המישפט, אינם

הדיון. את לדחות פט
נשאר! מי
באש מודה ,18 גיל שמעל מי
מז ואינו סניגור מבקש אינו מה,
עדים• מין

 תל־. היתד. שבועות שלושה לפני ד ^
 לטייל יכלו לא נערות כסדום. אביב ?

 נטפלו צעירים שבדיונים כיוון ברחובות,
 בבתיהם. הותקפו וזקנות זקנים אליהן.

 נשים של כתפיהן מעל נחטפו ארנקים
הבק התגלגלו ובבתי־הקולנוע ברחובות,

מפריע. באין בוקים
 בית- הכל. השתנה קסם, במטה ואז,

 הנסיו״ בפעולתו החל לביריונות המישפט
 בית־המישפט באולמות הערב, בשעות נית

 כל עברו ובמחי־יד בתל־אביב, העירוני
 גלין, יורם השופט הארץ. מן הפשעים

 הקסם מטה את הניף וחדש, צעיר שופט
 סילק ויעיל מהיר ובשיפוט בידו, שניתן

מתל־אביב. הביריונות את
ב קרנבל אווירת היתד, הראשון בערב

ו שוטרים דלקו, האורות המישפט. היכל
 של לידם בחשיבות הסתובבו חוקרים

 למיש־ שהובאו אחד, וקוקסינל זונות שתי
 המישטרתיים התובעים ניסיון. כשפני פט

 הנע, הסרט במהירות כתבי־אישום הכינו
 את לראות יכלו המשתאים והעיתונאים

משומנת. מכונה כמו נעים הצדק גלגלי
מר היה. הראשון הערב תוצאות סיכום

רו בבית־המישפט, נפתחו תיקים 15 שים•
 על נשפטו פרוצות שתי פרוצות. נגד בם

 לקנס ונידונו לציבור, מיטדד של עבירה
 על־תנאי. ולמאסר אחת כל שקל 500 של

 במקום הוטרד מדוע הבין שלא קוקסינל
 נקנס העבודה, בשעות הקבוע, עבודתו

להר כדי לעבודה, מייד וחזר שקל 250ב־
 מישחק־ ששיחק צעיר הקנס. סכום את וויח
ל שילם התיקווה, בשכונת בקלפים מזל

שקל. 1000 בית־המישפט קופת
 כבר החל חלקם נדחו. התיקים 12 יתר

 המיקרה כמו גלין, השופט בפני להשמע
 את תקף כי שנאשם צעיר אותו של

 הצה־ שנת את לישון הלך הוא שכנתו.
 מהקומה הטורדנית השכנה אבל שלו, ריים

ב דווקא שאון להקים החליטה העליונה
לקח. אותה לימד והוא המנוחה. שעות

ר פ ס י ל מ ז מ

ת ל י מ ם ו ט ק ה

 מנוחת את להפריע כדאי שלא משכנע, י י באופן לה והסביר לדירתה עלה ך*יוא
הח למקום שהוזמנה המישטרה השכנים.

 לבית־המישפט מתאים מיקרה זהו כי ליטה
 ל- מייד זומנו והשכנה השכן לביריונות.

 כתב- את קיבל הנאשם בית־המישפט.
 עצמו מצא ספורות דקות ׳,ותוך האישום

 השופט לפניו — הנאשמים ספסל על יושב
סקרנים, וצופים עיתונאים קהל ולמולו

הלילי התובע
רק נסתיים הרבה לאכזבתם

להז חיכו אילו עודד וחברו (למעלה) פלד עמיר
ת שום להגיש דמנו  אך במישפט. ולתבוע כתבי־אי
לי מישפט מישחקי־מזל. באשמת במקום, אחד לי
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