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ם תי עי ה ל מ ד באמ מנהלים שאנחנו מהמערכות חלק כי לנו נ
מצלי נושאים בהרבה דון־קישוטיות. מערכות הן זה, עיתון צעות
 תגובת־שרשרת, לעורר דעת־הקהל, את לזעזע אלד, מערכות חות

 של השתלטותם פרשת דברים. ולהזיז נוספים עיתונים תמיכת לגייס
לכך. הדוגמאות אחת היא חיפה, אוניברסיטת על שירותי־הביטחון

 שתיקה. של כללי קשר קיים סביבם אשר נושאים קיימים מאידך,
ה כלפי היחס לשיפור שנים מספר זה מנהלים שאנחנו המערכה
 ולהתנהגות בהם התעללות למניעת בתי־הסוהר, בשירות אסירים

 שבשנים למרות אלה. מנושאים אחד היא כלפיהם, אנושית יותר
 מתו .בהם מחרידים, ■ מיקרים של .ארוכה סידרה פירסמנו האחרונות

 בהתעללות, הגובל אנושי בלתי יחס בגלל ועצורים, אסירים בכלא
 בעובדה, טמונה. לכן י והסיבה יתכן זו. במערכה בודדים נשארנו

 לעולם הוא וכי לו, נוגעת אינה זו שבעייה סבור הממוצע שהאזרח
 שירות סוהרי של ליחסם חשיבות לגביו תהיה בו למצב יגיע לא

< בתי־הסוהר.
 פרשת היתר, זה בתחום שאירעו ביותר הנוראות הפרשות אחת

 פיר־ אותר, רמלה, בכלא אבוטבול אלי חולד,־ד,לב העצור של מותו
גלו האשמות תוך ),1733 הזה (העולם חודשים שלושה לפני סמנו
 על־ הועלתד, אף הפרשה במותו. אשמים לנו שנראו מי כלפי יות
המסק את להפיק הבטיח הבריאות ושר בכנסת אבנרי אורי ידי
בעניין. החקירה מימצאי לאור נות

רחבות מנסה חנוקרישת ^
ק ש ר פ ל אלי ל בו ט בו שמש מאחר משפטי. המשך גם יש א

 מרשלנות כתוצאה נגרם שמותו בדעה, היא הנפטר של פחתו
 מיקרה של פומבית חקירה שתיערך כך על המשפחה עמדה פושעת,
 ביותר הטוב במיקרה אומנם, האשמים. את למצוא כדי המוות,
המש אבל נזיפה, יקבל או בדרגה יורד סוהר שאיזה הוא הסיכוי

לאור. תצא שהאמת כך על מתעקשת פחה
 בפני שבועיים לפני החלה אבוטבול" אלי של המוות מיקרה חקירת

 היו שנחקרו הראשונים העדים שני מרייביש■ יהודה השלום שופט
 שפורסמו העובדות כל את כמעט שאישרו בית־הסוהר, ורופא סוהר

מוזרה. תופעה התגלתה החקירה במהלך אולם הזה. בהעולם בשעתו
ההאש הוטחו נגדם אלה, בין נכללה תל־אביב מחוז פרקליטות

 את לשחרר שסרבו הם .הפרקליטות אנשי זו. בפרשת־מוות מות
 רפיא־ת תעודה המציאה שמשפחתו למרות בערבות, אבוטבול אלי

ה של תפקידה שני מצד למותו. להביא עלול כליאתו שהמשך
 החוקר לשופט לסייע מוות, בחקיהת מופיעה כשהיא פרקליטות,

האמת. את לחשוף
לה־ החליטה שהפרקליטות הסתבר הראשונה בישיבה כבר והנה,

 אנשיה התנהגו האמת, במציאת לעזור במקום בחקירה. לצד פוך
 מחדלים על ולכפות בתי־הסוהר שירות על לסנגר הוא תפקידם כאילו

בכלא. — נעשו אם — שנעשו
 שיש הרע מהמצפון נובעת והיא יתכן ביותר. תמוהה עמדה זוהי
זו. בפרשה בפרקליטות אנשים לכמה

עיר וצח ^
א ש ר, נו ח  הזה העולם דפי על שנולדה מערכה זכתה בו א
 תוך ירושלים, של השיכוניזציה נושא הוא יותר, רבה להצלחה
הייחודי. נופה השחתת
ירו בפיתוח המדיניות חוסר נגד שהתריעו הראשונים בין היינו
 השיכון, משרד על בכנסת הדיון במיסגרת ,1970 במרץ שלים•

 השאר: בין אמר, בו מיוחד, נאום אבנרי אורי לכך הקדיש
 כלפי הפשע — שבעתיים נורא פשע פתחנו על רובץ הנה . . . ״

 תחילה, בכוונה רצח אלא אינו יקום, קום אם זה, פשע ירושלים.
תסלח לא והעולמית העברית ההיסטוריה אשר רצח עיר, נשמת רצח

1970 באפריל 1 הזה״ ״העולם - כירושלים השיכוניזציה
 שוביניסטי ביצועיזם של בולמוס נכנס הנד, . . . לעולם אותו לנו
 אשר דמגיגיה, של תחרות היופי. כלילת של לשעריה מבעד גם

האמי ירושלים של ביחודה גס ליבה אך בפיה, ירושלים רוממות
העגום.׳• נצחונה את כאן חוגגת — הנושמת הקיימת, החיה, תית׳

 עבדי בינתיים תגובה. ללא נשארו הם הדברים, נאמרו כאשר
 ביקורת מתח בישראל, שנערך האדריכלים, כנס חודשים. מספר

 אנשי עיתונים, ירושלים. בניית תיכנון סביב הנעשה על קטלנית
 הצטרפה הטלוויזיה אפילו למערכה. נכנסו ואנשי־רוח מיקצוע

 סיכוי ויש ראשונה ממדרגה ציבורי לנושא הפך הנושא אליה.
באיבו. בעודו ייעצר ירושלים של בדמותה החבלה שתהליך

 המחשה זוהי השכם. על נוספת עצמית טפיחה זו אין
 לשנות יכולה הקהל דעת של כללית התעוררות כיצד

 להשפיע עשויה זו מעין התעוררות ולהשפיע. דברים
 כותלי בין הנעשה על כמו — נוספים בתחומים גם

 אינו אסיר רצח דבר, של בסופו למשל. בתי־המוהר,
<עיר. מרצח חמור פחות /£ />
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