
ערו הגיעה האחרונה כשנה
 הנוער כקרב העבריינות מי*

 ממשיכה והיא חדש, לשיא
 גני- והולד.• גובר קציר לקצור

 פריצות אלימות, מעשי כות,
 חוליית הריגות. ואפילו -

 שהה■ הזה״, ״העולם של חקר
 לנושא רכים חודשים רישה

 של לעולמם עמוק וחדרה זה,
 מגישה הצעירים,, הפושעים

המזעז העוכדות את להלן
 דעותיהם את שאפפה, עים
כ המטפלים המומחים של

 או- של השקפתם ואת דבר
הפקי שההכרה נערים תם
לנפשם. אותם רה
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! ן רו א־ ״ ״ ! ן רו ־  הנערים, מחמשת אחד קרא א
 הקוזקים בשכונת והמאובק, הישן הבית חצר בכיוון

שריקת־ן.יכר. השמיע שני נער תל־אביב. של
 בעל רזה, ,13 בן :אהרון הופיע דקות כמה כעבור

 לבוש היטב, מסורק בלונדי ושיער בוערות עיניס
 ניגש הוא צבעונית. טריקו וחולצת קצרים מכנסים

הקוקזים. בשכונת והמאובק, הישן הבית חצר בכיוון
אהרן. שאל ?״ ״לאן

״,נסתובב  נער שבחבורה, המבוגר תשובת באה !
החבו של הכלתי־מעורער מנהיגם ,16 בן שחרחר

• רה.
לח קרובה היתד, כשהשעה שעות, שש כעבור רק
 חבריו שאר את ליווה הוא לבדו. אהרן, חזר צות,

 הבי־ אותו ילוו יותר, חשוב ויהיה לכשיגדל לבתיהם.
לישון. שילכו לפני תור,

 ,.למה : יעקב אחיו של קולו נשמע השינה, מחדר
י״ עכשיו עד היית איפה ? מאוחר כך כל באת

בסדר...״ ״אחה
או נשמעה המדינה, ברחבי אחרים, חדרים באלפי

 התשובה מודאגים. והורים אחים מפי שאלה תר,
ברורות. היו לא פעם אף שניתנו

 דרשט־ ביומני רשומות היו האמיתיות התשובות
 לשכות עובדי של בכרטיסיות משפטיים, בתיקים רה,

 לתמונה הצטרפו הן לנוער. מיבחן וקציני עירוניות
 חוסר־תכלית בורות, התפרעות, עזובה, של מבהילה

פלילי. והווי
מאור האהרנים אלפי את לראות. אפשר מבעדן

הע בשכונות משוטטים בודדים, או בחבורות גנים
 עיניהם מלה, לבל פתוחות אוזניהם הגדולות, רים

והשחי האלימות עולם* של תנאה כל אחרי תרות
טו מבוגר כשבחור הוא הגדול יומם המאורגן. תות
 ״אתה :ההסמכה מלות את ומשמיע שכמם על פח

מסתדרים.״ איך לך אראה ואני אתנו תישאר בסדר.

כסף? משיגי□ מיו־
ד.יא וקצרה. פשוטה מעמד לאותו המובילה הדרך
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