
רב־חוכד הלפרין, אירמה
אשמים הזקנים

״אשם!״ עצמו: עד הנועד

פקידה גלכרד, שולמית
מתנדבים אינם סופרים

סופר שיןז, מידד
גבוהה תרבותית רמה

תיאטרון תלמיד נחשון. בנימין
• חברהמן הוא גנב

 ; אחרונות ידיעות סוסרת ,27 אברך, מירה
 ,21 מנדלוביץ, יואל ! פקיד ,24 יעקב, חיים
מרד ! סטודנט ,22 בן־׳םלמה, יוסף !פקיד

 ,22 שינהויז, איתן ;חייל ,19 פוקשנר, כי
 פנחס !העירונית הנוער בלשכת נוער מדריך

 ,27 ריז׳בסקי, מנחם ! תלמיד ,18 בן־שאול,
 כהן. שלום נבחר המושבעים לראש חרט.

 : ביותר מגוונים היו קראו1 שלא המועמדים
סוציא עובדים רופאה, ספר, בית מנהלי שני
־ הסוגים. מכל צעירים ועשרות ליים

 את משביע השופט היה אמיתי במשפט
 הם אם בשאלה הסתפק כאן ! המושבעים
 אחרי מצפונם. מיטב לפי לשפוט מתחייבים

 אתה פלד, »חיים האשמה. כתב הוקרא זה
 בחוסר הקודם הדור מן נופל הנך כי נאשם

ב והחברה, המדינה בחיי להתנדבות נכונות
 ירודה. תרבותית ציבורי,וברמה חוש העדר
י׳׳ מודה אתה האם

התער להשיב, הנאשם היה יכול טרם אך
 להגיש ביקשו שניהם :הפרקליטים שני בו

 ״אי־אפשר :תמיר הודיע מוקדמת. טענה
 אחר. משהו אינו כי על הנוער את להאשים

הקו הדור עם להשוואות מקום כל כאן אין
 הדור אולי לעניין. נוגעות שאינן מאחר דם

 לעצם נוגע לא זד, — גאונים דור היה הקודם
הענין•

!׳׳ מודה ..לא :הנאש□
התו ביניהם• התלחשו השופטים שלושת

 דעות ברוב נתקבלה הקטיגור טענת : צאה
 עם ההשוואה מלחי. נגד ואבנרי צ׳יזיק של

האשמה. מן חלק תהווה לא הקודם הדור
 מבקש ״אני הסניגור. של תורו בא ואז

 ״אין אמר. האשמות,״ שלוש בין שיפרידו
 להתנדבות חוסוי־נכונות בין מהותי קשר כל

המושב למשל. לקויה, תרבותית רמה לבין
 אחת בנקודה חייב אותו .למצוא יכולים עים

* אחר.״ בסעיף ולזכותו

ה כתב אחד. פה הטענה נתקבלה הפעם
 :כצפוי שהודיע, לנאשם מחדש הוקרא אשמה

החל. המשפט מודה.״ ״לא

,24 בן נחשון, בנימין היה הראשון העד

בלונ הקאמרי, של הדרמתי הספר בית חניך
 פלמח. איש לשעבר תואר, ויפה גבוה די

 אלא הקהל, מבין שנבחר עד היה לא הוא
הקטיגור. על־ידי מראש הוזמן
 של הכללית רמתו כי ספק כל אין : הסד
 התנדבות, רוח אותה איך שוב דס.1י הנוער

 חברה׳מן; הוא בכספים למעול המצליח אדם
 לבחורות הגישה ירודה, התרבותית וזרמה
 גישה הפכה ועדינה, רומננוית להיות חדלה
לעניין.״ ישר

 הספור־ השתתפות על דעתך ״מה ; תמיר
. • ?״ באולימפיאדה הישראליים סאיס

השתתפו.״ ז.. הם העד:.'־״..
 החקירה קו בעוד אולם

 מוכן היה הקטיגור של
 חקירתו היתד. מראש,
 הסניגור של והנגדית

 בלט כאן בלמי־צפויה.
 שני של ההומור חוש

 העד דשל הפרקליטים
עצמו.

 יפת ״הצגה :לייבסון
 אזיוני התדגשות, של

השחקן...״
בית ,.כבוד : תמיר
ל מתנגד אני ! המשפט

מעלי היא הזאת. נימה
, בה.״

ל־ לא. בכלל : העד
 מחמאה. זאת ;היפן

 להיות לומד עדיין אני
שחקן.״
ל מוכן היה גם העד
התר הרמה כי הודות
 עצ הוא נמוכה• כה זאת, בכל אינה, בותית

מע לא צעירים והכיר לתרבות התמסר מו
 שהם הגנבים לפרשת ואשר כמוהו. טים

* — חברה׳מנים
 שאתה מדבריך להבין יש ״האם : ליבסון

ג^נים...?״ הרבה בה שיש כזו בחברה נמצא
מא העד, הוא, אם היתד, הסופית השאלה

 מצב באותו המדינה עמדה אילו כי מין
הת אותה מראה הנוער היה 1947ב־ ששרר
כן. : התשובה נדבות.

פקי ,23 בת גלברד, שולמית עלתה אחריו
וחברת בפלמח חיילת לשעבר ממשלתית, דה

 ״אני קטיגוריה. כעד הופיעה היא אף קיבוץ.
 המסתובבים החוגים אותם את היטב מכירה
 בירושלים,״ ועטרה בתל־אביב כסית בקפה

 מלים. כמה עליהם לומר רוצה ״ואני הודיעה.
 במכנסיים המתהלכים הצעירים הסופרים

 אויר במזג גם סוודר ולובשים אמריקאיות
 תריסר עם להראות גבורה שזו חושבים חם,

 אופנה להם מצאו הם ; בפרמיירה בחורות
 מעולם אך — ושפמים 'זקנים בגידול חדשה

הח העולים עם לשוחח למעברות יצאו לא
בעד להלחם רק יודעים הסטודנטים דשים.
 ב־ מתעניינים ואינם נמוך יותר לימוד שכר

 הנוער שחור. בשוק או בשחיתות מלחמ■־,
ונותך למפלגות, כפוף

ולקבוע להחליט לזקנים
כירצונם.״,

 של התקיפה הופעתה
 רושם עשתה הבחורה

 החותכות דעותיה רב,
בעיקר ויכוחים, עוררו
ש בחורות כמה בקרב
 גישתו דגמה. ליד עמדו

הי לעדה, ליבסון של
סניגורית, יותר תד,

הוא ג׳נטלמנית. פחות
חיצי כל את נגדה הפעיל

האירוניה.
 מדברת ״את : ליבסון
ה חוסר נגד בתקיפות
.ב לעבודה התנדבות
עצ את האם מעברות.

 ללכת פעם ניסית מך
?״ למעברה
ח אילו ״לא : העדה

 אותי מיד.שואלים היו למעברה הולכת ייתי
 — רוצה אני מה אותי, שלחה מפלגה איזו

 למשוגעת.״ אותי חושבים היו בכלל...
ה ,שסופרים חושבת גס ״ואת :ליבסון

 חסרי אנשים הם לן כשחם מוודדיס לובשים
. / . • תרבות.״״
ה על מודיע הקטיגור נסתיימה, החקירה

 חובל'איר־ רב :שלו והאחדון השלישי עד
באולם. לחש מעביר השם הלפרין. מה

 לבוש שער, כסוף קומה; בעל גבר הלפרין,
 העדים. בדוכן מתייצב כחולה חליפה

?״ ההגנה ממייסדי היית ״אתה : תמיר

״כן.״ : העד
 ?״, הלאומית ההגנה ממייסדי ״'גם תמיר:

״כן.״ : העד
ה האניה של מפקדת גם ״היית : תמיר
 ל״ הראשונה עבריה
אדוני.״ ״כן : העד

׳,הדקובזן־ו! המפלגות ״אשמות
ועוב שקט בקול כה עד שניתנו התשובות

ש ״לפני : לקהל פנה הלפרין פסקו, דתי
 בגי לדעתי, כי לומר• ברצוני הלאה, נמשיך

 על לשבת צריכים שהיו הם המבוגר הגיל
 חשב כנראה, גם"הקהל, הנאשמים!״ דוכן

בחמימות. כף לו מחא הוא ;כמוהו
של שהנוער חושב אתה ״האם :תמיר

להת בנכונותו הקודם הדור מן נופל היום
?״ נדבות
 !״ ספק כל ״בלי : העד

 ;״ שבאילת אלה גם : תמיר
 בודדיע תמצאו,אלא לא שם• ״אפילו העד:

 הבחורים רוב להקרבה. נכונות עמו/וך שבאו
 פנקס עם לשם נוסעים לאילת היום היוצאים

 (שרות ש.ח.ל. בשבילם לב• במקום חשבונות
 חמש של שרות אלא אינו לישראל) חלוצי

לירות.״
הקודם הדור על מדבר ״אתה : ליבסון

 ה־ .ומתנדבים גיבורים היו בניו כל כאילו
 המסתכל האב של גישה זוהי כי. חושב אינך

 חוזר שלו, נעוריו לימי ומתגעגע בנו על
 ההם?״ בימים טוב יותר היה הכל איך ומספר
הטביע ־באמת הנוער בזמני, ״לא. : העד

 עבד הוא היום החיים. כל על חותמו את
המפלגות.״ של נרצע

ש אתי תסכים זאת בכל ״אבל : ליבסון
בצעי הם כי לילדיהם אומרים לרוב הורים
טובים.״ יותר היו רותם

אינו היום של הנוער אבל כן... : העד
 שחינכנו בנו, בעיקר האשמה במצבו. אשם

 ה־ — המפלגות בכל — ובמפלגות אותו,
!״ והרקובזת אנטי־פטריוטיות

מתבקש שיף מידד האדון ! שיף ״מימי
)4 בעמוד (המשך ו

ב... מ■ הגי ש
 המאורע היה הנוער על המשפט

ב הגדול המשתתפים מספר שכינס
כי מלבד האחרונה, בתקופה יותר
 מספר בגבעת־ברנר. הפלמ״ח נוס

 המבקרים מספר גם היה בו הנוכחים
 (הגדול גן־רנה שאולם ביותר הגדול
ה הופעתו מאז ראה בארץ) ביותר

 בגין מנחם של הראשונה פומבית
 היה לא : ההנבוה שנים. ארבע לפני
לכ לנחוץ שמצא אחד עברי עתון
 קריין נתן זאת לעומת עליו. תוב
 רבה פרסומה בעברית דמשק רדיו
 מודעת את בשדורו קרא הענין, ■לכל

 ותאריך מקום את בציינו המשפט
ב ניתן זה שפרסתו אלא הערכו.

המשפט, למחרת יום, של אחור

V.

ת״א פ. מ. חכר מושיוב, רפאל
J להדריד נכונות

משורר חפר, חייס .
השראה בלי נוער

ספורטאי גבאי, יהודה
ספורט גלי בתי־ספר

קבוץ חבר ריינר, אפריים
I גבולות ויישוב מפלגתיות


