★ ..ע■! תחת עין ושן תחח שן!״
★ ..האם נאנר אח הקניבדס? ,,״
שלמה להט ,ראש עיריית תל־אביב ,אמר שצריך לגזור עונש־
מוות כתלייה על אנסים ופושעים השודדים זקנים והמתעללים
בהם.
בשבועות האחרונים היו כמה מיקרים מזעזעים שבהם התפרצו
שודדים לבתים של אנשים זקנים ,התעללו בהם וגנבו את רכושם.
לגנבים נוח לגנוב מאוכלוסיית־הקשישים חסרת־ההגנה ,והיו
תקיפות שהסתיימו במות הקורבן.
מיקרי־האונם מזעזעים לא פחות .נשים רבות מגבילות את
תנועתן ,בגלל החשש שיותקפו ברחוב .לפעמים מותקפת האשה
גם בתוך ביתה על־ידי אנס אלים.
האם עונש־מוות בתלייה ,כפי שהציע שלמה להט ,הוא פיתרון
המשקף את הדיעות ברחוב? האם גברה הרגשת חוסר־האונים עד
לידי כך שהציבור רוצה בפיתרון קיצוני בל־כך? ״העולם הזה״
יצא השבוע לראיין מיספר גדול של עוברים ושבים ,ולקבל מהם
תגובות ספונטניות.
כמה מהתשובות מתפרסמות בעמודים אלה .במפתיע ,רוב
גדול של האזרחים מתונים יותר מאשר ראש־העירייה חמום־
המוח ,ותומכים באמצעי־הענישה המקובלים הדם ,בהגברת העי־
רנות ובטיפול בפושעים הפוטנציאליים .״העולם הזה״ לא בחר
את הנשאלים לפי דיעותיהם ,והתשובות מפריכות דיעות קדומות
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רבות על רוח הציבור הישראלי.

..איו מה לדבר ,וק מוותר

• נ י ב ה וינברן ,קלינאית

• ח גי ת בהנוביץ׳ ,סטודנ

תיקשורת :האנשים האלה חולים
בנפשם ,וצריכים לעבור טיפול־נפשי.
הפיתרון אינו תלייה ,ואני אומרת זאת
למרות שגם לי זה יכול לקרות .אני
גרה לבד ,ואין לי כל ררך להתגונן אם
מישהו יתנפל עלי.

טית לסוציולוגיה :תלייה זה מאוד
קיצוני ,אבל אפשר להעמיד את הפוש
עים בלחץ נפשי חזק ,שיגרום להם לט
ראומה ,והם לא יחזרו על הפשע .למ
של :להראות להם שוב ושוב סרט־וידי־
או ,ובו נאנסת שתספר מה שעבר עליה.

• ערן שוצמן ,קצין בחיל־
הים :אנסים צריך לסרס .אלה אנשים

• שרון רבינוביץ׳ ,חיילת ב־
חיל־הים :תלייה זה מאוד לא הומאני.

חולניים ,שלא שולטים בדחף המיני
שלהם .אז צריך לבטל להם את הדחף
המיני .טכנית ,צריך לחתוך להם בהרד
מה ,ובלי להכאיב .כשיהיה עונש כזה,
הוא ירתיע!

מעשה ברברי'.מי אנחנו שנקבע למי יש
זכות לחיות ולמי לאי-היום יש שיטות
של טיפולים פסיכיאטריים ,שיכולים
לעזור הרבה יותר מתלייה במיקרים
כאלה.
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• נאווה שפיר ,מורה לחינוך

מיוחד :אלה אנשים חולים ,וצריך
לטפל בהם ,ולא לתלות אותם .העירייה
יכולה לארגן פרוייקט ,שבו תשכן סטר
דנטים עם קשישים עריריים .כך תיפ
תר לסטודנטים בעיית־המגורים ,ולק
שישים תהיה הגנה.

• אירים אגיר ,פקידה בבנק:
צ׳יץ' בוודאי אמר זאת ברגע של רוגז,
ולא מתוך מחשבה .הרי ישראל היא
מדינה הומאנית ,ואפילו למהבלים לא
נותנים עונש־מוות! האנסים והרוצחים
לא ייעלמו מהעולם ,ויש למצוא דרך
הומאנית להתמודדות עם הבעיה.

• יוסח גרשטר ,פנסיונר :הם
חולים ,ועונש־מוות לא ירתיע אותם.
אני מתכוון לרכוש לעצמי איתורית ה
מחוברת למוקד .כשאהיה בסכנה ,אל
חץ על הכפתור ומהמוקד ישלחו לי עז
רה .יש שרותים כאלה ,וצריך להביא
אותם למודעות הציבור.

• יגאל כהן ,פירסומאי :אנח
נו בתקופה מודרנית ,ולא בתקופת הת־
נ״ך .אני נגד עונש־מוות .אדם הוא
אדם ,ויכול לטעות .אם זו לא טעות ,אז
הוא חולה וצריך לטפל בו .אולי כדאי
שיעשו פעם מישפט־ראווה מבויים ,ואז
אנשים יראו וייראו.

• עדינה שבקוביץ׳ ,פנסיונ־
רית :צריך לפעול בשיטה של עין
תחת עץ ושן תחת שן .שש שנות־מאסר
לא מרתיעות את האנסים והגנבים ,כי
הם יודעים ששליש יירד על התנהגות
טובה ,ואחר־כך הם יוצאים מהכלא ו
חוזרים על אותם הפשעים.

• אברהם צוקרמן ,אינסטל׳

טור :אדם המכה קשישים הוא חיה,
שאיבדה צלם־אנוש .אם יעבירו בכנסת
חוק של עונש־מוות ,זה יהיה דבר גדול.
מי שאנס צריך להיאנס כדי שירגיש מה
זה .צריך להביא כושי עם זין ענק ,שיד
חוף לו מאחורה!
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