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הרצוז, ומתכנן שאטה בכלא האסירים היג

 קיש יצחק
קיש .יצחק

 ועל־פי שאטה בכלא אלקיים עם אחד בתא שישב (זג), קיש יצחק
נגר. יפת האסיר רצח תיכנון מהלך לכל שותף היה השופטים קביעת

 למאסר־עולם. נידון הענוגות, והידיים העדין מיבנה־הגוף בעל הצנום,
!■ סתר שרמה : צילם מגודר. מיסדרון דרך לבית־המישפט מובל נראה

 כי שיטען חיג׳אזי, 7א7ט ׳משם ר ■אס׳ ■<
לתאו שפרצו רעוליי-יהפניים משני יאחד החא
ניגר. של

 המיישפט, בכיית טענו וואחדים ■חיג׳אזי
 סמי הי!ה ונותן־הסוראות רמיבצע שמנהיג
 רוביב־ ציון יהיו ׳בפועל ׳ושהמחסלים אלקיים,

 ■ביקורת ■מתחיו השופטים ערשי. רבן־נר צ׳יק
 א!ת !במתכוון !שהחזיקה המישטרה, על קשה

 ובכך ׳משותף ׳מעצר בתא עדי-יחתביעה כל
 עדויך־ את ׳לתאם במודע, ׳להם, איייפשירה

 ניכר חלק קיבלו זו ביקורת חרף ■אך ת״הם.
 ידוב!ב- את והרשיעו כמהימן, עדויות מאותן

 בתייכנון יאלקיים יראת ברצח ובן־נר צ׳יק
 היאות ז׳פטתן התפקידים בחלוקת חמיבצע,
הפעולה. לביצוע

 הרביעי למאסיר־עולם. נידונו השלושה
ה קיש. ׳יצחק היה לסאסריעיולם שנידון

 ימן היה ילא שהוא ציינו ■אומנם שופטים
 אך ההוראות, מנותני ילא וגם המבצעים

 ונבח המזימה על ידע שהוא למסקנה הגיעו
לאסי אלקיים •שהעביר ה״!תידרוכים״ בעת
האחרים. רים

 וציון 'בשירי דוב אחרים, נאשמים שני
נוס שניים לפשע. בסיוע הורשעו עמיאל,

 ה־ של מוקדם בשלב עוד הורשעו פים
מישפט.

ב ביותר והמסובך היקר המישפט
 הוצאותיו הסתיים. המדינה, תולדות

 זה מישיפט לירות. מיליון 15בכ־ הסתכמו
 במשך עצומים כ״חות־מישטרה !אליו ריתק
שי את כמעט גרם זילמעישז־ משנה, יותר
שילם. ■מיישטרתי מרחב: ושל המלא■ תוקו

 חלק לגבי !ולפחות זוכו, הנאשמים !מחציית
 האישום הגשת יעל לוותר !היה ניתן מהם

 מיש־ שבניהול המעמסה את בכך ולהקטין
 האסירים של התנהיגויתם שכזה. המוני פט

במעמ חמורה פגיעה ׳פגעה הדיונים בעת
 אך בישראל, בתי־המישפיט !מערכת שיל דה

 מצב שיל העגומה התמונה נחשפה לכל מעיל
 ׳יצליחו לא שמרביתם בישראל, בתי־סכלא

 יהפכו בהם ■המחיה ׳ושתניאי בהמות לאיכסיון
חיות-אדם. יווישביהם את והופכים

 באין- ׳שהדירו רעו־לי־הפנים הרוצחים
 עשו לא נגר, יפת האסיר של לתאו מפריע

 ״חיילים״ רק היו הם עצמם. דעת על זאת
 לא ׳לתפקידם, נכחדו ■הם הוראות. שביצעו
 ביעוד המעשה את ■וביצעו איליו, התנדבו׳
 מעמדה בנעשה התבוננו הכלא ״מלכי״
בטוחה.
 שילטונות שולטים לא הישראלי ׳בפלא

 !הפוסקים הם האסירים. מנהיגי ׳אילא הפלא,
 של מיהם ייהנה מי יחיה, מי ימיות, מי

יבצע יומי בתאים ■מי עם יתגורר מי כבוד,

ברצח אטזחים
 העת כל ׳שהחזיק מיטפהת מתוך סכידגיילוח

 המדוקדקת, בבדיקה נתגלה ׳ושלא בידו,
 שוטרים ארבעה עצמו. את לחתוך ■וניסה

 התער את שלף מהם ואיחד עליו, התנפלו
 את לעצמו לחתוך שהספיק אחרי מידו,

!האצבע.
 רובבצ׳יק צרח !״׳שלי התמוה יאת ״.׳תביאו

ש שוטר החוצה. האולם מן שהוביל ושעה
הימיש־ האסיר יעיל מדמיע גאז להתיז ניכה

 היה לא אך בשיירי. מידי מכה ספג ׳ושולל, י
ל רובבצ׳יק סשהוחזר היחידי. הסכין זה

 הוא חיברתיו, עם יחד ייוחד, מאוחר אולם,
 מבין אחד גם ■נוסף. סבין־גיילוח מפיו ירק

 ׳לחופשי, שיצא ■אחרי שלף, שזוכו האסירים
חגורת־מיכנסיו. מתוך סכיו־גילוח

 בפסק־דינם נוספים. מחדלים והיו
 על בהרחבה השופטים עמדו הארוך
 שילטוניות שגילו והרשלנות המעש תוסר
 הבלתי־ימיעורער ■שילטונם נוכח שאטה כלא

 החד בין המתרחש על האסירים שיל!מנהיגי
מות.

 שררה וטרור ג׳ונגל של ״אווירה 4
 ״שוברים השופטים, קבעו שאטה,״ בכולא

 אישים, חותכים !ורגליים, ידיים לאנשים
 במאזן מעישי־סדום. ׳מבצעים וגם פוצעים
 איימית ילבין בכלא אנשים נקמת בין ■האימה

 הראשונה האימה יעידו, ׳שלא סמיידה הדין
 לעדויות בהתייחסם קבעו, השלטת,״ היא

התביעה. שהביאה
 ׳תמונה היא ׳לפנינו שהצטיירה ״התמונה

 שיל- נגד ביקורתם בדייברי הוסיפו קשיח,״
מהאסי לרבים כי ״מסתבר הכלא. טונות

 מיקרי סכינים. בעיקר — כילי,נשק יש רים
ל עוברים בכלא, פגיעה ׳וניסיונות פגיעה

 הכלא, הנהלת ״שיל מתאימה תגובה ללא רוב
את מגלה ׳שההנהלה מבלי ■רביות■ ולעיתים

 הפק־ ישל אווירה ציירו השופטים האשמים.״
 וקצינים סוהרים מצד !ולא-איכפתי׳ות חות
בתי־הסוהר. ישירות של

 שציירו במציאות חדש כל היה לא
ה בגושפנקה ורק היה החידוש השופטים.

■מתרי שעליהן לעובדות יד,יקבו ■שהם חוקית
שנים. מזה הכיל עים

 שלו־ .1976 ביוני נרצה ■נגר יפת האסיר
 ■בכלא לתאו חדריו ריעולי־פנים אנשים שד,

 ■בראשו חבט !מהם אחד במיטתו. שיישן שיעד,
 גופו את חתכו האחרים שני םמוט־ברזל,

 שעוד, איותה חבריו־לתא. לעוניי אותו יורקת
 בחדר־האוכל קטטה אחרים אסירים גייסו

 הסוהרים דלתותיו. את !ונעלו הכלא שיל
 ׳מאמציהם את ׳וריכזו הפיתיון, את בלעו
 שיפת ■שעה חדר־האוכל, דלת פריצת סביב

בדמו. מתבוסס שבב נגר
 כמשתף- האסירים עיל־ידי ׳נחשב נגר
 מטעם כעד הופיע הוא וכמלשין. פעולה

 חי ומאז פליליים, מישפטים בשני התביעה
 זה דבר אפשרי. חיסול מפני ■מתמיד בפחד

 בתי־ שירות ■לשילטונות היטב ידוע היה
 בתאי-הפרדה נגר את שיכנו הם הסוהר.

 מסויי־ תקופה שירה שם כפר־יונה, בכלא
 ובשיני.בתיי־ אך שאטה. ■בכלא ואהיתכר מת,

 ואמצעי סו, ■לפגוע אסירים הצליחו הכלא
עצ הוכיחו הכלא שילטוניות של הזהירות

כבילתי־מסיפיקים. מם
ם עול אסר״ מ
ה ארבע ל־ כפו

אח אסירים העידו המישפט מהילד ך!
 לפשע. ׳שותפים היו כי שטעינו דים, ■

 ׳עדי־סדונה!ונעלמו שיל במעמד הופיעו חלקם
עד־המפתח המישפט. אחרי ׳מייד ■מהארץ

הוראותיהם. את
זה, מצב עם ובהשלמתם באדישותם

 ברצח לאשמים הסוהרים למעשה מ
האסירים. כמו כמעט נגר,

קיד עפר

חפ
יפת

הבד׳ חרף הרצח. במישפט זיכויו אחרי סירי ציון מחגורתו שולףסמוי סכין
 ואחד אולס־המישפטים, לתוך סכינים הוברחו הקפדניות קות

 לניידת. שהוכנסה חברתו נראית סירי ליד בתננר־גילוח. להתאבד ניסה הנאשמים
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