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 הילד להתרחקות והגורם רך מגיל הניתן תו,
 תכונות להפיק עלול הוא ממנה ממשפחתו,

הא השיטה את נס על העלה ארתור טובות.
 חלקת לידיד, משפחה נוטלת בה מריקאית,

 אותה הופכת עתידה, את בה תולה אדמה,
 ״הרבו לבנו. מאב העובר ויחיד יקר לנכס

 ידיו שלח הפטיר, כפליים,״ ותאכלו במושבים
חפציהם. את לארוז לחבריו קרץ למזוודותיו,

» * •

 חוזרת הברית מארצות הנוער קבוצת בעוד
בנ מבלה חדשים, של שהיה לאחר לביתה
 ישראלית חבורה החליפין, הסכם לפי עימים,

 בחוות ונערה) בחורים (ארבעה חמשה בת
 המשפחה חיי הברית• ארצות של החקלאיות
לשכ כדי הרבה יעשו המזון שפע הנעימים,

גיומן, הל : ישתכנע לא שכנראה היחיד נע.
הצעיר. השומר איש אלפא, בית קיבוץ חבר

שפט מ
משוגע היה דא המשוגע

 המה בתל־אביב המחוזי המשפט בית
 את מלא הקהל עתוגות, וצלמי כתבים מרוב
 השופטים דוכן על מקום. אפס עד היציע

 שני בין בר־זכאי, נתן ד״ר הנשיא ישב
 מולם וגביזון. שילה המחוזיים השופטים

 המחוז, פרקליט סגן לייבסון, אליעזר ניצב
 צעד, אחר צעד הקטיגוריה הנחת את הוכיח

לדבריו. מתנגד כשהסניגור
 האשמה בדברי התרכז לא בקהל איש אך

לח לבו את שם לא לייבסון, אליעזר של
 אל מופנות היו הכל עיני השופטים. קירת

 ובעל צהוב־שער צעיר יושבו, הנאשמים. תא
 התחשבות כל הראה לא אפורות, מתכת עיני

לספ מתחת שכב המקובל, המשפסי בנוהג
 מבטים שלח ראשו, על פעם מידי עמד סל,

 האולם. לעבר בינה חסרי
ספור כידו. תג״ף החזיק הכר-מינן

 גשום כשביום לכן קודם כשנה החל המעשה
 במטתו נמצאה אחה״צ, שלוש בשעה וקר,

 השדות שומר גופת באשדוד, שבצריף,
ברא אגרוף בגודל כשחור סמן־טוב, אליהו

 משטרת חוקרי בידיו. פתוח תג״ך ספר שו,
 באברהם מיד חשדו למקום, שהוזעקו רחובות,
 11 לנסיון, כשומר שנתקבל צעיר צ׳פניק,

 בצהרי הולך נראה החשוד לכן. קודם יום
 אחרי נעלם שבת, בגדי לבוש בפרדס, היום

לי 153 גם נעלמו אתו הסביבה. מן הרצח
הס שומרי !המנוח של בכיסו שהיו רות

 של המצאו על ידע שצ׳פניק העידו ביבה
הנרצח. בכים הכסף

 על סעד הקודם שביום הצעיר השומר
פרו היתה שלא כיוון סמן־סוב של שולחנו

 ובפתח• בבאר־שבע לפתע נראה בכיסו, טה ,
 ממתקים מחלק ובגן־שמואל, בחדרה תקוה,

המוניות לנהגי שתיה דמי משאיר לילדים,

פורץ ארוסי, כסיס
לריסה שייך לבו ששי, יוס עד

בפר מיוחדת. בנסיעה לעיר מעיר נסע אתם
 קלפים, במשחק לירות 25 הפסיד חנה דם

 לה ששלח הגורל את פרוצה ברכה בחיפה
נדיב־לב. לקוח

 מבנות אחת שאצל גן־שמואל קבוץ חברי
 ראו לא צ׳פניק, התארח במקום הנוער חברת
 הוא לדרכו. שלחוהו פזרנותו, את יפה בעין
 יד־מרדכי אנשי ליד־מרדכי. נסע מונית, שכר

 הגיעו אחריו חפושיה על המשטרה שהודעות
 מידיהם. נמלט הוא אך לתפסו, ניסו אליהם,

 לא המחרת, ביום אסרו ארז קבוץ מפקד
 המשטרה כי לשחררו, צ׳פניק לבקשת נענה

 הודיע עריקות, בעתן אותו מחפשת הצבאית
 עמו, חשבון האזרחית למשטרה שגם לו

רחובות. למשטרת הסגירו
הודה החשוד הודאה. רודפת הודאה

<784 הןה״ ,העולם
‘ _____

ה נ י ד מ ב
מ נפלט שכדור טען סמן״טוב, בהריגת מיד

 ביניהם. שפרצה קטטה בשעת הטעון דובריו
 כשהודיעו נגע. לא המנוח בכיס שהיה בכסף

 בחדרה, לזהוי שיובא המשטרה אנשי לו
 את שלקח ספר הודאה, עוד למסור בקש

 (בכיסו הבזבוז דרך על פרטים מסר הכסף,
 בלבד.) לירות 12.430 המעצר בשעת נמצאו
למש חברו עם המעצר בחדר נזדמן בחדרה

להודאה. הזה הפרט את גם צרף הקלפים, חק
 השלום משפט בבית המוקדמת בחקירה
 היישוב, מן כאדם צ׳פניק התנהג בתל־אביב,

 השופט סניגור. לו ימנו בטרם לדבר סרב
 בזכותו, הכיר תלדמן, משה ד״ר החוקר,

 עליו, להגן ארזי אריה הדין עורך את מינה
 המחוזי. המשפט לבית משפטו את העביר
 כונה מתוך ״רצח (ג),14 היה האשמה סעיף

 ידי על הנדרש פסק־הדין קר״. ובדם תחילה
מתת• — הקטיגוריה

 ראשו הסיח מדעתו, לפתע הנאשם יצא ואז
 המשיך הסוהרים, דברי את הבין לא בקיר,

 אולם בבית־המשפס, המשונה בהתנהגותו
 כשטעו הבנה. סמני הראה אחדות פעמים

שול עם במגע לבוא יכול הוא שאין סניגורו
 את מבין איננו לספסל, מתחת השוכב חו

 ישיבה של ממצב מיד צ׳פניק עבר המתרחש,
 קולצ׳ר, שלמה ד״ר לשכיבה. הרצפה על

 לחולי הממשלתי החולים מבית פסיכיאטר
 הסניגורה ידי על להעיד שנקרא בעכו רוח

 מתנהג ״הוא כדעתו. שפוי הנאשם כי פסק,
להת צריך שמשוגע חושב בריא שאדם כפי

ל אחראי ״צ׳פניק :הוסיף הודיע, נהג,״
מעשיו.״

מוסר
 עליה עלתה המיניות העבירות עקומת
 63מ־ הגיעה המדינה, קום מאז מסחררת

מס ולאותו 1951ב־ 322ל־ 1948ב־ מקרים
 הגדולה, העליה שנת .1952ב־ בדיוק פר

 במספר רבתי עליה שנת גם היתד. ,1949
 מפי ,יותר שהם מקרים 270 — המין עבירות

 שנת היתד. (שאמנם הקודמת בשנה מאשר 4
ה דמות יוצבה 1950—51 בשנים מלחמה).

 בשטח יציב למצב גם הגיע בישראל, יישוב
 מעשים שמרבית מראה הסטטיסטיקה זה.

ה העולים של היישוב בנקודות נעשו אלה
 יפו לוד, רמלה, כגון המעוטים, ובני חדשים
 שאין כמעט 1952 שנת של בישראל ועכו.
 אונס, זה אם בין מינית עבירה ללא יום עובר
 בגופו מגונה מעשה או צעירה, גערה פיתוי

ילד. של
• • •

וקדכנו הבלש
 יצאה ,19ד.־ בת והחיננית, הבלונדית רות

 כשמח־ ,הראשון ביום ביפו צלי? מקולנוע
 ההוליבודי הסרט לעלילת נתונות שבותיה

הא לה כשהציע מקרוב. שהכירה ולבן־זוגה,
ל בטלה, ושיחה ארטיק ליקוק תוך חרון,
 דרך לעבור שבנוזהה, לביתה הדרך את קצר

שה רות, הסכימה יפו, בלב הנמצא פרדס
 שהשרה הרומנטי הרוח למצב נתונה יתר.

הסרט. עליה
 תחת לשבת הצעיר הזוג הספיק טרם

 מהודר, צעיר אליהם כשניגש העצים, אחד
רהו בעברית דרש חרש, כשוטר עצמו הציג

 הזוג תעודות את גרוני מבטא בעלת טה
 צבורי״. במקום מוסרית לא בצורה ש״התנהג

 של זוגה בן על הבלש ציוה שהזדהו, אחר
כא ממעשים שימנע הזהירו להסתלק, רות
הפ את מלא שנבהל, הבחור, בעתיד. לה

החוק. איש בידי נערתו את הפקיר קודה׳
 אנשי אח הזעיק עשתונותיו, אליו כשחזרו

הפר מן בוקעות צעקות שמעו שאף הסביבה
אח וקרבנו, ה״בלש״ את מצאו הללו דס•
ש המשטרה האונס. מעשה את למנוע רו

 המדומה, נציגה את מיד אסרה למקום הגיעה
לינץ׳. ממשפט אותו הצילה בקושי
 ,27 כבן תואר, ויפה גבוה ערבי זה היה
 המלחמה, בעת להמלט סירב אשר יפו תושב
 התערה לא אך היהודים, בין לשבת העדיף

 ללא ארוכות שנים לשבת נלאה בחברתם,
אשה.

במונית בודקן
העי־ ובעלת הקומה גבוהת התופרת, רבקה

 א23 (בת כרות צעירה אינה החודרות, נים
 ״אני חשיכה. עם בפרדסים מבקרת אינה

״אתי להתחתן עליו בי, רוצה בחור  אומרת !
 שמרנית תרבות ברכי על שחונכה רבקה,
ברומניה. מסורתי בבית

 בק בחסן חברתה מבית יצאה שני ביום
הרחו בפנת שבנוזהה. לביתה כשפניה ביפו,
 נהג אותה הזמין ג׳ורג׳ והמלך בוסטרום בות

 את קיבלה היא ״שרות״, עמו לנסוע מונית
בל ששוחח זוג ליד במונית ישבה הזמנתו,

ישב הנהג ליד הבינה. לא שרבקה בשפה חש

נוסף. גבר
 שישב האלמוני נטש המונית שזזה ברגע

 רבקה, אל ידו את שלח חברתו, את לצדה
 הגביר להפסיק, ממנו כשביקשה ללטפה. החל
 זוגו בת של השקטה בהסכמתה פעילותו, את

 המונית. נוסעי שאר מצד תגובה כל וללא
 מאהבה נענתה. לא לעצור, לנהג קראה רבקה

 עוד שיעצרו בחיוך לה לחש הבלתי־קרוא
מעט.

המונית, נעצרו/ שבבת־ים הרחצה בחוף

 של יותר העדינה עבודתם במקום בכוח
 התשיעית שנתו בין למקצוע. מחבריו חלק

 פעמים, עשרות נידון עשרה, התשע לשנתו
 בתוך לבריחה בריחה בין זמנו את בילד.
בשנ צעירים, לעברינים המעצר בתי כתלי
 את הרגילים. הסוהר בבתי האחרונות תיים

 כגון השמרניות פדרכים ביצע בריחותיו
אשת בתל־אביב הדרום .נפת מכלא בריחה

בדר וכן חדרו, בקיר חור עשה כאשר קד,
ום־ מזלגות בליעת — משלו מקוריות כים

במשאבים דייל ופגי קיבוץ חכר סמית, ג׳אן רום, ארט
ישוכנע לא החמישי החבר ׳-

 ואת רבקה את השאירו בנחת, ירדו נוסעיה
 גלויות לה הודיע זה שלא־מרצון. בן־זוגה

 לה. יבולע פן להתנגד לא לה יעץ שיאנסה,
 לחייה, על לה סטר זאת, בכל כשהתנגדה

 בקרעו בכח, אנסה האחורי, המושב על הפילה
מעליה. בגדיה את

 האנס ירד כאשר משמרות חילוף בשעת
 נמלטה המונית, נהג להכנם ועמד הראשון

 במכונית. מבגדיה קרעים בהשאירה רבקה,
אחריה. רדפה לא החבורה

 למשטרה המקרר. על לספר אם הססה היא
הי לאמה אך לעצמה. חרפתה את לשמור או
עו בודאי אלה ״בחורים :תקיפה דעה תד,

 !״ אותם לתפוס ויש הבחורות לכל זאת שים
 הקומה נמוך חזן, אלי נתפס תאורה סמך על

המונית. נוסעי שאר ואתו הגרם, ורחב
 השלום, משפט בית במסדרוני שוטר תמה

 בדלתיים מוקדמת לחקירה הנאשם הובא אליו
 היפה הצעירה סוזנה, את בראותו סגורות,
 במונית, השכנה המשטרה, לדברי שד,יתד״

 לאנוס צריך היה מדוע :להעיד ושנקראה
 במכונית ישבה זו כשנערה אורח עוברת אשד.
?״ הזמן כל משך

 ממחלקת משטרה קצין בעצב הפרשה סיכם
 יותר זו בבעיה ״יש :הפליליות החקירות

 באנשים רק האשם אין השטח. על הנראה מן
 שילידות מפני חברתית: בעיה קיימת בודדים.

 או חדשים עולים עם מתחברות אינן הארץ
 פורקן מאלה אחדים להם מחפשים ערבים
פשע.״ במעשי

שעים פ
ידוו לא הגנב

 שחור תל־אביב, יליד ארוסי, בן־יצחק נסים
 ילדותו ימי את בסל לא והעמים השיער
 בגיל• שלו הפלילית בקאריירה החל לריק,

גרו מחמת פקוח ללא שנשאר 9ד,־ בן רך.
 מלולים ותרנגולות יונים גנב הוריו, שי

 מ־, קטנות ומעות פירות תל־אביב, בפרברי
 התוכחה דברי פועלים. ובגדי בית עקרות סלי
 הצעיר נסים הובא אליו הנוער, שופט של
רו כל עליו השאירו לא בפעם, פעם מדי
נק אליה הסביבה מן יותר התרשם שם.
ב שעסקו גילו בני נערים חבורת — לע

צעי לעברינים בית־המעצר דומות. עבירות
כת בין :אותותיו את עליו השאיר רים
המקצוע. את למד הרך, הילד השתלם ליו

יו מכובד למקצוע נסים עבר 13 בגיל
 ’ פר־ לבתים בהתפרצויות עוסק החל תר,

ואופנו מכוניות בגניבת ולחנויות, סיים
 העביר קטן, לו נראה תל־אביב מרחב עים•
 - לר- ולראשון־לציון, לרחובות פעולתו את

 בתל־) מוכר היה השלל את ולחיפה. מת־גן
ובירושלים. אביב

 פיתח.! המחשבה, וכבד הגוף אלים נסים,
יתיר שמוש על הבנויה מיוחדת שיטה לעצמו

 קלה בו החולים לבית שיובא מנת על כינים,
שבעתיים. הבריחה
ארו ניסר שבועיים, לפני הלילות באחד

 יונה. כפר בכלא השמוש בית סורג את סי
 עליו שהיה הסביר בו פתק בהשאירו נמלט

 ואת בטרינידד זה קרה הסרט את לראות
 (לדבריו בו המשחקת הייוורת, ריטה חביבתו
 פעמים 6 אותה ראה מאז בריטה התאהב
.)בגילדת

 שבוצעה ההתפרצות על למשטרה משנודע
 הממונה מק־דניאל, ברום בדירת היום לאור

 זיהתה בהרצליה, האמריקאית ההענקה על
 חולצה מצאה ארוסי, של העבודה צורת את

 עליו, האהובות מאלה צבעונית, אמריקאית
 טביעות את אף גילתה לקחתה, הספיק שלא

 ה־ ידעה החקירות מחלקת בדירה. אצבעותיו
 ארוס' צלצל היום למחרת לחפשו. עליה יכי

 ששי ביום שיחזור הודיע נתניה, למשטרת
 מאין ידעו לבל הטלפון את מיד סגר לכלא,
בעקבו נמצאת שהמשטרה ידע לא צלצל,

תיו.
 שעבר בשבוע באו. מחדש עולים

בשומ ממעברה עירק עולי קבוצת הועברה
העו הרצליה. ליד השרון רמת למעברת רון
 שוחחו במחנה, התרוצצו רב, מרץ גילו לים
 רצוצה. ובעברית רהוטה בערבית דיריו עם

 העולים בין' לפגוש ארוסי הופתע ד׳ ביום
 ממח־ ציון נסים סמל — הישן מכירו את

 ה״עולים״ עזבו שעות כעבור החקירות• לקת
הבורח. האסיר היה אתם המחנה. את

המש את הוביל בקלות, נשבר ארוסי
 בפרוטות שקנה העיר, בצפון צורף אל טרה
 הגיע ערכם אשר היקרים, התכשיטים את
 גנב, ממי לו הגידו כאשר לירות. 1000לב־
 כדי מק־דניאל אל שיביאוהו בקש בבכי, פרץ

 ממנו, גונב הייתי שלא ״בחיי •בפניו. שיתנצל
 של לדעתו ארוסי. אמר מיהו,״ ידעתי ןאלו

 בארוסי המטפל ספורטה, אהוד ראשון מפקח
 להאמין אפשר האחרונות, השנים בעשר

לדבריו.

הא־ר־ץ
של העליז־. מחלת ראש רפאל י. מר

אחרונות) (ידיעות הסוכנות...
תשלים י תרגן, יהודית

/ *המדינה... ושל
פועלי איגוד של למועצה הבחירות
ובהן היום מתקימות לתל־אביב דפוס

א׳, — מפא״י : רשימות ארבע משתתפות
פ׳... ־ - הציני העובד מ׳, — מפ״ם

(הארץ)
רנזת־גן כהנא, יורם

? האחרים וגזה
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