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האסירים ועל הסוהרים על חילופי־הנציבים השפעת ועל הסוהר עבודת

 24 בעבודה ״אני
 ביממה, שעות

 בשנה, יום 365
 כשאני גם

בחופשה״

 חושבים ״אנשים
 מיפלצת מיו זה שאסיר

 הואש, ער קונ״ם עם
 איו יודעים לא והם

בר לטפל צריו -

״להיות
 בית־סוהו מנהל
 עבודה זו

 קשה מאוד
ואחראית״

 בתי־ לשחת ״התגייסתי
 נסוהרחשמלאי־ הסוהו

 רצית• כי מיקצוע׳,
 מסודרת משמות

שבדמדינה״ והטבות

־ז

)נייר ,נמהד־בדא
דיו בית מנהל של או סוהר, של פקי

 היותר התפקידים אחד הוא סוהר, * ?
 אימרה אומנם, קיימת, במדינה. מושמצים

 את המביישת עבודה שאין האומרת יפה,
 בייחוד אותה, זוכרים תמיד לא אן בעליה,

 על הסוהר של במיקצועו כשהמדובר לא
השונות. דרגותיו

 הופנו האחרונה בתקופה קרובות לעיתים
בתי״הסוהר. בשרות לנעשה הזרקורים

 תכופים חילופים בגלל בעיקר נובע הדבר
בתי״הסוהר. שרות נציב של

 התחלפו יחסית, קצרה, תקופה במשך
וגם מהם איש אנשים. שלושה הנציב בכיסא

 לתפקידם הגיעו להם, שקדמו אלה לא
 שימש לא מהם איש עצמה. המערכת מתון
מב התפקיד אל הוצנחו כולם כסוהר. בעבי
חוץ.

 שבא לוי, שאול גונדר הוא הנוכחי הנציב
 למעשה, המישטרה. מן בתי-הסוהר לשרות

 שר״המיש־ השר, לאותו כפופים הגופים שני
 השרות בין דימיון הרבה אין בעצם אך טרה,

בבתי־הסוהר. השרות לבין במישטרה
 אלוף לשעבר מיימון, דויד ללוי קדם
בצ האחרונים מתפקידיו שבאחד בצה״ל,

 בדרום־לבנון הפליטים על ממונה היה בא
לתפ הובא מיימון מילחמת־הלבנון. בזמן

נעי לא בנסיבות ממנו, שפרש אחרי קיד
סויסה. רפי הקודם, הנציב מות,

 ולפני-כן חבר-כנסת, בעבר היה סויסה
 בתפקיד החליף הוא מקומית. מועצה ראש
 שעסק דתי, ורטהיימר, מרדכי הד״ר את

 הובאו אלה כל בחינוף. רבות שנים במשך
 לשפר מטרה מתוף כאילו מבחוץ, למערכת

 אולי הזה, המורכב המוסד של תדמיתו את
 רוח בו להפיח כדי אולי אותו, לתקן כדי

יותר. ובריאה מתקדמת חדשה,
 המישטרה, כשר בר-לב חיים מכהן מאז

הבי ממנה. שהוא השלישי הנציב כבר זהו
נשארה שבעבר ההצנחה, שיטת בגנות קורת

 ב- גם ביטוי הפעם מצאה פנימה, במערכת
אמצעי״התיקשורת.

 טענו בתי״הסוהר בשרות בכירים קצינים
 לא שיהיה, ככל מוכשר ויהיה מבחוץ, שאדם

 זה, מיוחד גוף של הבעיתיות את להבין יוכל
אוכלו קשה, כל־כף באוכלוסיה שעיסוקו

האסירים. סיית
ה הנציב מיימון, דויד גם הודיע כאשר

הקדנ תום לפני רב זמן פרישתו, על קודם,
 שרות דובר מלכה, לשימעון פניתי שלו, ציה

 בכיר קצין לראיין וביקשתי בתי״הסוהר,
 סוהר בדרגת דרכו את שהתחיל בשרות,

את שטיפס מישהו עם לדבר רציתי פשוט.
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