
שמוליק  נהג־מו־ נייגר, •
 ל- תיקלע אנשים שקבוצת נגיד נית:

 הם האם אותם. יאכלו וקניבלים ג׳ונגל,
יכו לא אנחנו גם בחזרה? אותם יאכלו

ברו כברברים לפעול אופן בשום לים
בד נהיה אז כי אנשים, ולתלות טליים,

כמוהם. יוק

 הוא כי טוב, הוא עונש־מוות מוניות:
 זה כי בתלייה, עונש לא אבל מרתיע,
 במיזרח חיים אנחנו אמנם מדי. ראוותני
 חגיגות־ לעשות צריך לא אבל התיכון,
באו להמית אפשר בדמשק. כמו תלייה

אחר. פן

מלצר: בישארת, עיטסאם •
 צריר נשוי, האנס שאם כתוב בקוראן
לה צריך רווק, הוא ואם אותו, להרוג

שבימי חושב אני פעמים. 80 אותו כות
 אמי שזה בבית־סוהר, להסתפק צריך נו

ימי של בחברה המקובל צעי־הענישה
נו.

אני קיבוצניקית: רון, לילך •
חו כשאני פחד. בלי בלילה מסתובבת

 אני פזיזות. זו בעצם אז זה על שבת
 וזו הקיבוץ, שזה כאילו בעיר מתנהגת

 צריך ברברי. מעשה זהו תלייה טעות.
 סירוס של בכיוון יותר לחשוב אולי

אנסים.
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רון בחברת־ סייר כהן, •י
 אירועים למנוע דרכים יש שמירה:

 מתקינים עובד אני שבה בחברה כאלה.
לח גם ויש לחצן־מצוקה, בבית לזקנים

 לוחצים, הם בעייה שיש וברגע נייד, צן
 כמה אחרי אליהם מגיע שלנו וסייר
רקות.

 במו־ עובד ואנונו, אבנר •
 שאדם עונש זה תלייה קד־שמירה:

החדי בעיית את לאדם. לתת יכול לא
 בהתחברות לפתור אפשר לבתים רה

 בארץ. שיש האזרחיים המוקדים לאחד
ומרגי שעות, 24 של אבטחה מקבלים

בטוחים. יותר שים

אנ מוכרת: אדיב, נורית •
מר היתה בכלא שנה גם שפויים, שים

 עונש־ גם חולים, ואנשים אותם. תיעה
 עונש־ יתנו אם אותם. ירתיע לא מוות
 לא־מוס־ נהיה ואנחנו ימותו, הם מוות,
 כמו פיתרון, להם למצוא צריך ריים.
חולה. אדם לכל

ביטחוני: בודק סבו, חייב •
 לשפוט קשה מדי. חמור עונש זה מוות

 המוח כאלה, עבירות שעברו אנשים
 במיקרה גם אבל משלנו. שונה שלהם
 לנו ואין בני־ארם, אנחנו ביותר החמור

 ומי יחיה מי לקבוע שבעולם זכות שום
ימות.

 עונש- פסיכולוג: סתר, דן •
 שלא ובטח בעיות, יפתור לא מוות
 זו דיעה תלייה. של הצגה לעשות צריך
 בפשי־ הודאה פירושה כי אומללה, היא

המקוב אמצעי־הענישה של טת־רגל
אח דרכים למצוא יש בחברה. היום לים
הבעייה. לפיתרוו רות
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מהנדסת: בוברוב, שרית •
 תמיד כי לעונש־מוות, מתנגדת אני

 היו חף־מפשע. שהאדם הסיכוי קיים
 שזו גס יתכן בהיסטוריה. כאלה מיקרים
 אבל תחזור. שלא חד־פעמית, מעידה

 על שחוזרים אנסים סירוס בעד אני
מעשיהם.

 פופנת־ הרשקוביץ׳, נאוי •
 האנסים! את שיתלו מאוד, טוב תיווך:
כש לבד הולכת לא לעולם אני בגללם

 עד אותי ללוות צריך תמיד מחשיך,
תלו להיות הופכת ואני הבית, לפתח

 מיקרה־אונס כל אחרי ויותר יותר תית
שמתפרסם!

ר ד ה סטודנטית: שוורץ, •
 אבל אונס, של סכנה ברחוב שיש נכון

בג מהלך־החיים את לשבש אי־אפשר
 יכול מישהו פינה שמכל המחשבה לל

 בלילה. לבד הולכת אני עלי. לקפוץ
 שהחיים מפני אלא שאננות, מתוך לא

מוגזם. זה עונש־מוות להימשך. חייבים

 ציורי ביטוי היא צ׳יץ׳ של ההתבטאות
 צריכה המדינה בלתי־נסבל. למצב
וה השפיטה מערכת את אחרת לארגן

 אלה מיקרים על שהתגובה כדי ענישה,
שק מכפל יותר ומרתיעה חריפה תהיה
כיום. יימת

לא שומר: קופרברג, מאיר •
מר אני שבהם במצבים נתקל אני פעם
 בסביבה אין בדרך־כלל חלש. מאוד גיש

 עונש־ זאת, למרות שוטרים. מספיק
הג הסנהדרין גם חמור. ממש זה מוות
 פעם רק עונש־מוות נותנת היתה דולה

שנה. 70ב־

 רק בסמים. מתחיל הכל חרושת:
 מיסב־ זקנים לשדוד יכולים מסוממים

 מהן מעמיקה, בדיקה לעשות צריך נים.
 אולי וכך מהסמים, להיפטר הדרכים

 לא זה לתלות בעיות. כמה עוד יפתרו
פיתרון.

 בית גם לדבר. מה בכלל אין תלייה על
 תוקעים הפיתרון. בדיוק לא זה סוהר

 לא אבל בבית־סוהר, לשנים אנשים
 יותר במצב יוצאים והם בהם, מטפלים

 ידי על רק הוא הבעייה פיתרון גרוע.
טיפול.

חדשה: עולה סקילי, טליה •
 שיבלו כך החקיקה, את לשנות צריך

 מה סורגים. מאחורי חייהם מרבית את
 זו אנסים שאצל ברור לתלות? פתאום
בר פיתרון זהו ותלייה מנטלית, בעייה

חו דבר, של בסופו שהם, לאנשים ברי
לים.

 אנחנו מוכרת: סאגא, מירי •
 לא עונש־מוות לכן רחמנים. של מרינה

מח המיסכנים הזקנים יהיה. ולא היה
 כסף, קצת לקבל כדי בחודש 28ל־ כים
 מאסרים מציעה אני אותם. שודדים ואז

סי פעם בכל לשמוע כואב זה ארוכים.
אחר. פור

שראל  מטפל פינחסוב, •י
 חו־ את מקרוב מכיר אני בקשישים:

 נכנסים לכלא קשישים. של סר־האונים
נפ לא הבעיות נכנסים. ושוב ויוצאים

 זאת, עם יחד מתגברות. ואפילו תרות,
 חיים לקחת זכות אין מאיתנו אחד לאף
אחר. אדם של

 עקרת־ כריימן, רונית •
 אשם על ידיעה השבוע קראתי בית:
 שנה, של מאסר שקיבל פעוטה, באונס

 של מאסר שקיבל מוכר־ביגלה ועל
 אני הפרופורציות? איפה שנים. שמונה

עונ לתת צריך אבל כמובן, תלייה, נגר
חמורים! יותר הרבה שים


