
י

 מת אדם
הסוהר בבית

מדה הפרק על ק ע חו ת: הצעת־  צדדי
שיון העלאת ם. של אגרות־הר ה הרופאי

ן על ערנו ה כ מ ת כ ת, הערו אז טכניו  ו
תנו הגענו מטר ת. ל קרי העי

ת לנצל רצינו ת א מנו ד הז להע כדי ה
טת לות ת בכנ  אלי העציר שערוריית א

ל, טבו הר שנפטר אבו ת־הסו סי בבי כנ
ת בות דו חרי ה (העולם מ ).1733 הז

ה החוק שזה מכיוון :אכנרי אורי
 שם״ ויקטור החדש ששר־הבריאות ראשון

 להעלות רוצה הייתי לכנסת, מביא טוב
מאד, אותי המטרידה נקודה
 הסוהר בבתי בתי־סוהר. בארץ לנו יש

 אומר אני ״בתי־חולים.״ שקרוי מה יש
 על העיר כבר כי בתי־חולים,״ שקרוי ״מה

 בתי־חולים, אינם שאלה מבקר־המדינה כך
חדרי־חולים. לא וגם

 בבהי-הסוהר הכלואים אנשים,
 רפואי סעד לקבל יבולים ושאינם

 מסו* מאד כתנאים אלא - כחוץ
 מם־ למעשה מופקרים - יימים
כריאותית. חינה
 שקרה המיקרה את להזכיר רוצה אני

 נפטר קשה חולה־לב כאשר שעבר, בשבוע
מישפט. לפני במעצר בעודו בבית־הסוהר,

 בבית־הסוהר, התקפי־לב בשני לקה הוא
 הוציא ופעמיים לבית־חולים, הובא פעמיים

לאשפזו. צורך שאין וטען הרופא אותו
ו התקפת־לב קיפל שהאיש עד

ככית־הסוהר. נפטר
 לרפואה, שעות ארבע חיכה פטירתו לפני
 לבית־הסוהר, עימו הביא שאותה רפואה

 הדר־ בארון והושמה ממנו נלקחה אשר
 לקה הוא כאשר בית־הסוהר. של החולים

 הזאת הרפואה לו הובאה לא בהתקף־הלב,
הגו שזה מאד וייתכן שעות, ארבע במשך

האיש. של למותו רם

 נכ* סרטי שרופא למרות זה בל
 תעודה לכן קודם הוציא מאד כד
 זה איש של שהשארותו קכע כה

חייו. את מסבנת בכית־הסוהר
 לשר־ הנוגע משטרתי, צד כמובן בזה יש

סו־ אני בתי־הסוהר. על הממונה המשטרה,

אבוטבול אלי
 שזה חושב שאני מפני לשר־הבריאות נה

לו. גם נוגע
* ¥ ¥
ת או ה יכול טר-הברי  כי לטעון הי

מד אינו העניין ם לדיון. עו ל  העדיף או
ס ח תיי ה ה: בכל אליו ל ר מ חו ה

 את לפני רשמתי :שם־טוב ויקטור
 בריאותם מצב בעניין אבנרי ח״ב של הערתו

בבתי־הסוהר. בבתי־החולים אסירים של
 אני הקונקרטי. למיקרה דעתי את נתתי

 את לראות ואבקש חקירה, שמתנהלת יודע
 גם אולי לכך ובהתאם החקירה, תוצאות
החלטות. מיספר להחליט
 הוא הבריאות ששר חושב אני

האזר כל של הבריאות, בל שר
 ב־ הבלואים האזרחים כולל חים,

 אחריות יש ובהחלט בתי־הסוהר.
העניין. את לבדוק

■ל־ד־ם
שת הפשע סרו

סגרת ק בהצעת הדיון במי קון חו תי  ל
ת ד בחן, פקו מי  קציני לפעולת הנוגעת ה

חן, ב מי מר ה הן שלום א ת כ ם א  הדברי
ם: הבאי

 של מטרותיו הן ...מה :כהן שלום
 את לתפוס הערכתי׳ לפי מיבחן? אותו
ה בפעמוני לצלצל בקרניו, הפשע שור

 נסיון תוך הראשונה, העבירה למן אזעקה
לת עד הפשע תהליך המשך את למנוע

ב הנעלה במובן הצלה שירות זהו הום.
המילה. של יותר

 שכן, הצלחתו? את למדוד אפשר איך
ה מעולם בישראל אחת נפש ניצלה אם

 בכל אבל ומלואו. עולם ניצל כאילו פשע,
 גם ההצלחה את מלמדוד מנוס אין זאת

ב שהם כפי מיספרים, של באמת־המידה
 הצעירים, העבריינים מיספר האם מציאות.

ופש עבירות ומבצעים החוזרים המועדים,
גדל? או קטן עים,

 השר כבוד ידועה. האומללה התשובה
 ה־ ובכנות. באומץ זאת נקודה על עמד

 פושעים של רק לא בהתמדה, עולה מיספר
ב גם להיות היכולים ״וותיקים״, צעירים

 עבירות, ומבצעים החוזרים ,13 ׳14 ,15 גיל
מ העוברים אלה של מיספרם גם אלא

 מיבחן, קצין של שבפיקוחו ראשונה עבירה
ממש. הפושעים רשימת אל

 המיבחן קציני את להאשים לי חלילה
 עבודתם את מכיר אני זו. בהידרדרות

 הם בעיתון. כתב מהיותי עוד מקרוב,
 נחשול נגד בגבורה, ממש במאמץ עומדים

 המצב מן הניזון נחשול פשיעה. של גואה
ה מן ואפילו המוסרי, הכלכלי, החברתי,

 יכולתם. כמיטב עושים הם הביטחוני. מתח
ש להיות יכול מספיק, זה מאמץ אין אם
ל מוסדות די ואין קציני־מיבחן, די אין

 כלשהו בשינוי צורך יש אולי או נוער.
ה הסעד או הכלים בשיכלול הגישה, של

משפטי.
 חיוני צורך שיש השתכנעתי אישית אני

 העבריין הזה. השירות צמרת בריענון גם
 לטיפולו הראשונה בפעם המגיע הצעיר׳

 וטרי, חדש יצור הוא המיבחן קצין של
הפשע. למוראות שנוגע במה פנים כל על

מש וטרי, צעיר שהוא ככל המיבחן, קצין
, לנער. וליבו נשמתו את יותר קיע

 נהיה הוא בעבודתו, ממשיך שהוא ככל
ל מומחה אבל יותר, גדול מומחה אמנם
הנע יותר. ציני מומחה לנסיבות, בעיה,
 תהליך זהו בעיניו. מטשטשת דמותם רים׳

 שהוא הסעד, ששר מציע הייתי טבעי.
 את ליבו אל ישים בתפקידו, ורענן טרי

 אין אם ויבחן זו, שאלה בבדיקת הצורך
 בכירים קצינים המיבחן שירות בצמרת
ש העצובה למסקנה הגיעו שכבר כאלה׳

 כל שראו מתוך וזאת נולד, לפשע אדם
 כך כדי עד ופשעים, פושעים הרבה כך

 השני בצד להבחין זמן כבר להם שאין
האדם. טבע של היפה

נזשרנז? מוי
 אליו להתייחם רוצה שאני אחר סעיף

סוצי הוא החוק של יסודו .4 סעיף הוא
 שר־ הוא ביצועו על הממונה ולכן אלי,

תש הטלת לאפשר בא זה חוק הסעד.
 התנאים במילוי הכרוכות הוצאות, לום

הוצ למוטב, החזרה הוצאות בצו, שנקבעו
 שיקום, של ממלכתי במעשה הכרוכות אות

הנער. של הוריו על
 איני שר־האוצר. של השפעתו זו אולי
 לצערי, גישה, זוהי פנים, כל על יודע.

אנשי־סוציאלית.
בני עם מה :חזני מ. הסעד שר
עבריינים? טובים

סוב שהוריהם העונש :כהן שלום
 ההחזרה השיקום, הטיפול, דיו. — לים

 הממלכה, של שלנו, עניין זה — למוטב
 האשמים שהם יוצא כאן ההורים. של לא

 אינה החברה לעבריין. הפך שהנער בכך
 הורה ששום ספק׳ שום אין כך. גורסת

עבריין. יהיה שבנו במודע, רוצה, אינו
 באה הצער, למרבה הפשיעה, שרוב כיוון
 יטיל בית־המשפט אם יקרה מה העם, מדלת

 ההוצאות? את לשלם נזקקת משפחה על
 זו שמשפחה המיכסה את אז יגדילו האם

 עצם את נוגד זה הסעד? ממשרד תקבל
הסעד. רעיון

 הפופ מחזמר
הראשון הישראלי

מציג דגן תיאטרון

באלהמברה-יפו 9.45יב- 6.45ב״ שבמוצ׳ 8.30ב- ערב ערב
ם סי טי ר שרדים כ בקופת במ רון. ו ט א תי ת ה חו ף״ הנ  וב־ 625656 טל. ב״כנ

״ ל ט ס ק ■447678 טל. ״
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בלקין פרסום

ה ע צ ת ה ד ח ו י מ
תנ״ר שוחרי * סטודנטים * מרצים * לפורים

בביתכם בכתב תנ״ך למדו
א ל ם ל ו ל ש ת
מטעם, המאורגנים בקורסים
 ללימוד הישראלי בית־הספר

ירושלים בתכתובת, תנ״ד
 בעברית, אותו ללמוד וניתן בכתב שיעורים 40 מכיל קורם כל

צרפתית. או אנגלית
אלין ישלחו בתנ״ך והשיעורים ירושלים, ,10060 לוז,ד. בכתב פנה

חינם

המפורסנותהאסטרולוגית
*טלידה;

עתידך צסוגות את* זה1ח *
בריאות * אהבה *
קריירה * כסף *
מקצוע בבחירת יעוץ *

תל־אביב ,233551 :טלפון

סטודיו
וג׳אז למחול

ת כ ר ד ה ב  
לוי שמעון

 באוגוסט. 1מ־ החל קיץ קורסי
והרשמה: פרטים

247480 טלפון

י ו נ מ ה
 קיבלת

 חשבונך,
 נא פרע

תו בחקדם. או


