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לחקירתם ממתינים שנתנסו האסירים - 1958ב־ שאטה מכלא הגדולה הבדיחה
 הצמידו שאטה, כלא אסירי התמרדו שעבר בחודש

 לרוצחם איימו סוהרים, שלושה של לצוואריהם סכינים
ה מרידת״חאסירים זו היתה בית״הכלא. את ולהצית
 קודמת, מרידת־אסירים שנים. 17 מזה בארץ ראשונה

 .1958 אוגוסט בחודש אירעה עצמו, בית״כלא באותו
 חללים. 15 שהפילה עקובה״מדם, מרידה אז זו היתה
 לפני- של במצב שאטה כלא נמצא שוב אלה בימים

 מאחרי המתרחש את חושף הזה״ ״העולם התפוצצות.
ב שיובילו, הגורמים את ומנתח שאטה, כלא סורגי

מאד. הקרוב בעתיד נוספת למרידה הכרח,
יש ■ !ש

 נדהר השנה, אוגוסט כחודש צ1כ־ •
מעשה-סדום. רקע עד שאטה ככלא אסיר
מפצעיו. האסיר מת חודש, כאותו צ3כ- •
כיק■ האסיר, מות דמחרת כחודש, 24כ־ •

הכ מות על כללי יום־אכד לקיים האסירים שו
 כית■ שידטונות כשלילה. נענתה דרישתם רם•

כ נגדם יפעלו כי האסירים את הזהירו הכלא
 השיגרתי מהלד־החיים את יפרו אם׳ קשה, יד

כית־הכדא. שד
 אסירי התמרדו ספטמכר כחודש 3כ- •

הצמי־ ,סוהרים שלושה לכדו הם שאטה. כלא
26---------

 כתאיהם עצים ערמו לצוואריהם, סכינים דו
 כית־ את ולהעלות הסוהרים את לרצוח ואיימו
כאש. הכלא

 בפיקודו סבוב, בית־הכלא חומות על התבצרו הסוהרים
 קני־מיקלעיהם את כיוונו רוזיליו, שלום מפקד־חכלא, של

לפקודת־הירי. והמתינו מגורי־האסירים, לעבר
 נציב ניר, אריה גונדר שאטה לכלא הוזעק בו־ביום

האסירים. עם במשא־ומתן פתח הוא בתי־הכלא. שירות
: דרישות חמש העלו המתקוממים

 כדי עיתונאים, עם להיפגש להם יורשה •
הירוד. מצכם על כפניהם להתריע שיוכלו

כאסירים. ההתעללות תיפסק •
משופר. אוכל יינתן •
כיתות־לימוד. תיפתחנה •
 ״מעכר כיקורי־חג לקיים היתר יינתן •

מבקרי עם פנים־אל־פנים לשוחח רשות (.מתן לרשת״
 האסירים בין רשת שתפריד בלא הסוהרים, בהשגחת הם,
מבקריהם). לבין

 מבין לארבע בחיוב נענה בתי־הסוהר שירות נציב
 הבהיר הראשונה, לבקשה התנגד הוא הדרישות. חמש

 בכלא, עיתונאים של ביקור ירשה לא כי בפירוש לאסירים
העומדים האמצעים בכל ההתקוממות את לדכא יהסס ולא

זו. דרישתם על יוותרו לא שהאסירים במידה לרשותו,
 כנו. על הסדר שב שעות שש מקץ ויתרו. האסירים

 מתאי־ סולקו ומצבורי־העצים שוחררו הלכודים הסוהרים
המגורים.

 המובאת הפרשה, את להשתיק בידו יעלה כי האמין גיר
הציבור. מידיעת ולהעלימה לראשונה, כאן

ם י י י ט 1 א
גצבת־האימה

ר ף* רו כי ת־ ח  נשאל הוא גיר, גונדר עם שקיימנו שי
 בחודש שאטה, כלא מאסירי אחד נרצח אכן אם ■4

השנה. אוגוסט
האסי אחד רק נרצח. לא אסיר ״שום :הנציב השיב

בקטטה.״ קל נפצע שוואחנה, זאג׳מו רים׳
 ודו״ח האסיר, של פטירתו תאריך בפניו צויינו כאשר

 1 כתוצאה מת האסיר כי נקבע שבו מיקרי־המוות, חוקר
 :הנציב ציין בגופו, חיוני בעורק שפגעה מדקירת־סכיז

 שבבית־ נראה קל• נפצע שהאסיר הוא יודע שאני ״מה
אנו בצורה נפגע באמת הוא אולי מצבו. הסתבך החולים

מת.״ ולכן שה,
שלא האסירים, מרבית של הכמוסות השאיפות אחת


