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באו זו, לחנינה זוכה האסיר היה האם
 סעדיה שמו היה אילו עצמן, נסיבות תן

 גניבת בעוון למאסר ׳נדון ואילו אבוטבול,
 אילו או חנות? של מדוכן לירות אלף
 בעוון נדון ואילו חיימוביץ, חיים שמו היה

 שבו בבנק לירות אלפים עשרת של מעילה
עבד?

מיל 50ל־ אחד הם לכך הסיכויים
 נדון שכיגללה הגניבה כסכום יון.

כן־ציון.
אחת. רגל על כולה הפרשה זוהי
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 איני כי ולציין, להקדים רוצה ני

 מבית־ חולה אדם לשיחרור מתנגד
הסוהר.

 ככנסת: פעם לא זאת אמרתי
 עונש־המוות קיים במדינת־ישראל

 כני־ של אחד סוג לגבי רק כפועל
 ממחלה הסובלים אנשים — אדם

לכלא. והנשלחים מסוכנת,
שרי הם מדינת־״שראל של בתי־הסוהר

 הצפיפות, מבחינת הן מימי־הביוניים. דים
 המרב־ מבחינת הן המ״שטר, מבחינת הן

רמלה בכלא לחולי־נפש בית־החולים נים.
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ר• • או ר בנ א
 בית־החו־ ביותר. הנורא הצינוק מן גרוע
עגומה. בדיחה אלא אינו לים

 ב־ נרצחו חולים אנשים כמה יודע איני
 לבית־הסו־ שליחתם על-ידי מדינת־יישדאל

 יכלו שלא מפני מתו, אנשים כמה הר.
 שהיו הדחוף הטיפול את דקות תיד לקבל

 את לעורר יכלו שלא מפני לו, זקוקים
 שלסוהר מפני יאו סוהר, של תשומת־ליבו

תח היתד, שלא מפני או איכפת, היה לא
 שמיספרם ״ודע אני לבית־החולים. בורה
מועט. אינו

 להעניק ניתן כי שקבעו הרופאים
 כ־ הדרוש הטיפול כל את לאסיר

לש היה הראוי מן — כית-הסוהר
ל לכית־הסוהר עצמם אותם לוח

 מה על יידעו למען שבועות, כמה
רכה. בה בקלות^דעת מדברים הם

 שר במדינת־ישראל יקום אשר עד לכן,
ה את שיבצע אנושי, שיעור-קומה בעל

בתי-הסוהר, במערכת הכללית רפורמה

 למאה זיו מבחינה המדינה את ושיכגים
מו איני ההומאניות, המדינות ולחוג 20ה־
 בבית- חולה אדם להחזקת להילחם כן

בפושעים. הגדול הוא אם גם הסוהר,
י ר ח רו אני זאת, שאמרתי א

 בי הסתייגות שום בלי לקבוע צה
 כן־ציון ליהושע החנינה פרשת

מת צחנה, המעלה שערורייה היא
סופה. ועד חילתה

ואין — כאן שאמרתי מה נכון אם

ה הרי — נכון שזה ספק של שמץ
החו האנשים כל לגבי מתעוררת שאלה

בבית־הסוהר. המצויים לים,
חיימוביץ. לגבי גם אבוטבול. לגבי יגם
 הנוצץ החיוג עם נמנה שאינו מי גם

 שייך שאינו מי גם המדינה. עשירי של
 הנהנית האולטרה־לאומנ״ת־דתית, לתנועה

 לו שאין מי גם השילטון. מחסדי עתה
 מים־ של הבכירה הצמרת מקרב שותפים

קואליציונית. לגה

 רפואי, הוא לחנינה הנימוק אם
הלו האסירים כל על חל הוא הרי
 אנשי — מסובנת במחלה קים

וער יהודים וכחול, לכן צווארון
 כלכליים ופוליטיים, פליליים כים,

אש ועשירים, עניים וביטחוניים,
ונשים. גברים וספרדים, כנזים

אסי עשרות בארץ בסתי-הסוהר יושבים
 יותר טוב אינו הבריאותי שמצבם רים,
עליהם? יהיה מה בן־צ״ון. של מזה


