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מיסכו״

הותקף? שהוא
 עם פצוע, !אותו מצאנו ׳אנחנו תמירו

סכינים.
• ? התלונן ילא הוא אבל ו השופטת

 המישטדה יאת כשהזמנו גם לא. ו תמיר
התלונן. לא1 ישם גם הוא לחקירה,

7 זה את הסביר הוא ואיך :השופטת
 יפשוט הוא ׳מסביר, ילא הוא ו תמיר

 של יעניין לא זה ::אומר הוא מתלונן. לא
העניין. נגמר בזה ׳שלי. עניין זה יאחד, אף

 בבקשה, ילי, ׳תאמר עכשיו 5 ■לייבליך
 מייד הייתה האמון בפלא ישלו הפציעה

ישלו? המ״שפט ׳לאחר הובא, :שהוא לאחר
 !ביאר־ :מכלא ׳במעבר היה הוא ז תמיר

 ׳ויום ח׳ניית־זלילה עם ־שאטה, לכלא שפע
׳נפגע. הוא ׳שם בדאמיון,

 7 המי׳ש׳פט לאחר מייד היה זה ג ליבלין*
7 מיבית־המי־שפט במעבר

עבר. הוא איחד ׳לילה :תמיר
ו זוכר אתה היה, יזה מיתי :ליבליך
 ׳בסביבות היה שזה יחושב ׳איני ו תמיר

.77 אוגוסט
■ ■ ■!

 ילינו ׳להגיד יכול !אתה אולי ג ליכלייך
 ׳לאחר היה זה יאם ׳נפצע, הוא יום באיזה

 שהוא ׳ביריור היה בהן ׳אשיר הסחבות,
דיברו

 של לפציעה מתכוון :אתה ג תמיר
דמיון? של או שאטה

 אומר ׳שאתה הראשונה, דמיון. נ ליכיליך
ש ילך אומר אני .77 ׳באוגוסט שהייתה

 מייד •הייתה ע׳לי׳ו, ההתקפה הזאת, הפציעה
הכיתביות. כדי תוך יאו הכתבות, לאחר

 המיסמ׳כים לקבל, רוצה לא ׳איני ג ׳תמיר
בסביבות ׳להיות ציריך זה פה, •אצלי אינם

כקצין...? ניסיונו האם :ליכליך
 שאמרת במה נישאר אולי :השופטת

 מסמלית הזאת המסיויימת הפציעה ׳בסוף.
 ׳שלמי להסיק מזה אפשר יאז מסויים. משהיו

 ׳לפגוע ׳אפשרות לו י׳ש ׳נפגע, שבחוץ
 ׳בביית־המישפט ׳נניח בבית־הכלא. בפנים.

■מישהו. על הלשין הוא
כזאת. אפשרות קיימת ׳ודאי, נ ׳תמיר

מעשית? קורה זה השופטת:
 ׳נותן בחוץ ׳שמישהו קורה, זה : ליבליך

מבפ התוצאות את ׳רואה :ואתה פקודות,
נים?

 יישנה ■תיאורטית. אומר, ׳אני :תמיר
עוב :בקשות הכלא, ׳ופנים החוץ יבין זיקה
 להיות יכולה בהחלט ׳וחזירה, לשם רות

 לכלא !איחד שממלא כיסו מהחוץ, ביקשה
׳בשלישי. לפגוע שיני,

א בוסים ד כ כ
 כאשר יעצמו, בביית-הכ׳לא :ליגלין״

 הפשע, מראשי ■שהם ׳אנשים ישם מופיעים
 בבית־ מעמד, בעלי ואנשים כ׳נופייות ראשי

מייד? ניכר זה הסוהר
 מעמד להם ישיש !אנשים ׳ודאי, :׳תמיר

 הכלא. בתוך יגם ׳ניכר זה ׳בחוץ יותר חזק
הכלא. בתוך ׳נשמר המעמד

 יה־ עצמו שבכלא אמרת אתה :׳ליבליד
אישיים? במשרתים זוכים האלה ׳אנשים

? בכלא לבוסים ׳מתכוון אתה :תמיר
כן. ליבלין־:

■קיימת. התופעה :תמיר
 האיש בוס, של הזה המעמיד :ליבליך

 והוא בא, כשהוא הכלא. אל ׳אייתו יביא
כנופיה האש דהיינו טביח׳וץ, מכובד איש

ודאי. תמיר:
 שהם לא זד, מראייה. גם זית :השופטת

 הוא החייל. והוא הסוס, אני לו אמריו
זה. את רואה

כהן: ■אותי. ׳שמעניין ימה זה י
 רואה אתה זה. את ׳רואה אתה :תמיר

 את רואה אתה המיטה, את לו מסדר מי
מוחשיים. ־ודברים ׳באוכל, זה

הן  האלה שהדברים לומר יהיה ׳נכון :כ
? ביית־יהסוהר כותלי בין ונולדים נוצרים

ויש. ׳ישי יאמר הוא :השופטת
ר מי  על ■מדובר ויש יש כשאמרתי :ת

 גוררים שהם ׳בפנים סוסים שהם אנשים
מהחוץ. זה יאת

 נע־ גם הם לפעמים יאבל :השופטת
הזמן? במשך יבוסים ישים

ר: מי כן. הכלא, בתוך ת
? לחיילים בקשר גם דבר ׳אותו :כהן

כן. תמיר:
 מסווג היית איפה ופסה, השופטת:

החיילים? !או הבוסים בין אותו?
 אפשר האם :הביאה השאלה זו כהן:

פפה? את לסווג בכלל
 לשירות באתי ׳שיאני היא האמת :׳תמיר

 קשה. די !ואסיר אסיר, היה כבר פשפפיד,
מאד. יקשה אסיר היה !שהוא יודע רק אני

? מובן באיזה קשה : ׳השופטת
 היה שגם זיו מבחינה קשה תמיר:

צרי שאנחנו ׳וגם להתקיף, שיכול אלים,
אותו. יתקיפו ׳שלא עליו, לשמור כים

 מהבחינה יקשה היה הוא :השופטת
? שלך

פרוב אסיר יהיה תמיד הוא :׳תמיר
 היה !והוא ׳לשמור, היה שיצריך למטי,
הכלא. בתוך כזה יבודד יתמיד

: הן  מעורב היה ׳שהוא גם נכון זה כ
בביית־הכ׳לא? קטטות ׳מאד בהרבה

? מאד הרבה זה מה :תמיר
הן ? אלים ׳טיפוס ביו ראיתם ׳אתם :כ

 קשה, אסיר בו דאינו אנחנו תמיר:
פרובלמטי.

 היה גם ׳שהוא ניכון זה בתחילה :;כהן
 ביית־ה־ כותלי בתוך פסיכיאטרי בטיפול

? סוהר
ר: מי יודע. ליא ■אני ת

 המיקירים שיני ■בבקשה, ליי, ׳תיאמר :כהן
פצי ׳וב׳שאטה, בדמון אותך, שאל שחברי

 או זה את מייחם היית — פפה של עתו
ב עליה שדיברת מייסגרת ׳לאותה לא

באוניברסיטה? הרצאתו
ר מי  לסוג זה יאת מייחס הייתי אבי :ת

׳בכלא. הנרדף האסיר
? מי על־ידי הנרדף :כהן

ר מי  ׳אסירים ייש אסירים.1 ע׳ל־ידי :ת
 יאו מלשין יאו ׳שהוא ישם יצא שעליהם

 בכלא !חברים. ׳שהפליל או משתף־׳פעוילה,
 יהיה שלמישהו ציריך לא יכי מיסכן, אתה

 שמו אבל בו, לפגוע כדי איתו חשבון
 ביו. לפגוע עלול יאחד יופל לפניו הולך
׳אותו. הכרתי ־ככזה

 שהסיבה אחי ותסכים אתה ׳וככזה, :כהן
 בגלל זה ילו שהיו לתופעות העיקרית

!ואלים? קשה טיפוס היותו
ר מי ׳טיפו ׳שישנם ככה, ואוסר אני :ת

 השם ליו שיש מהם, יאחד יוספה בכלא, סים
 שאו כאדם האסירים, עולם בתוך הרע

בחוץ. מישהו הפל״ל :איו :פעולה, ׳שמשתף
 השם היה מה לך ידוע :השופטת

בזה? שם לו היד. למה שם, שליו
 ניסיתי!להם־ יוסד. אנחנו... ילא, :תמיר

ב ואותי בתי־הכלא, שירות אותנו, ׳ביר,
 היחסים של העדינות ביגלל מיוחד, אופן

 חודר ילא ׳במודע ואני האסירים, יעם ׳בפנים
ה לציורו1 לי, למטה• ׳תומן עד ׳לבעיות
 לאחוז ׳שכובל זה ולצורך !שלנו, עבודה

 ■בהגנה, אותו :לאחוז או !בהיפרדה ׳אותו
 וד׳לך־ כללי, ׳באופן הטיפול רק לי מספיק
המדוייקות... הסיבות מה סביבו. החוח

פטת טו  ואינך אותך, מעניין לא זה : הי
במה... ייודע

 ב־ ואני !אותי, מעניין לא זה תמיר:
בזה. מתעניין ילא ■מודע

 ׳תמיר, מר ׳לתשובתך, בהמשך כהן:
 קשה, טיפוס הוא פפה קודם, !אמריה !אתה

וימותקף. מתקיף
ר: מי כן. ת

: הן  אין האם מתקיף, שהוא העובדה כ
 מסווגים !שאתם זה בכל ׳מכריע מי׳שקל

 ׳שהסתבסד ׳בכלא, ׳פרובלמטי כאדם ׳אותו
האחרים? האסירים עם

 זוכה בדרך־כלל, מתקיף. אדם : תמיד
 אם לצינוק, יאו להפחדה !ונכנס לענישה,

 מותקף, ׳אדם מתקיף. ■אותו ׳רואים אנחנו
אומרת זאת עליו, להגן חייבים אנחנו

בזה. משהו או לי, נדמה לאוגוסט, 14־12
 תאמר .5ב־ התחילו הכתבות :ליסליד

בפנים? ■נחתך הוא בבקשה, ׳לי
׳בפנים. נחתך הוא שאטה -בכלא : ׳תמיר

 ׳בפנים חתך האסירים, בין :ליבלין*
משמעות? איזה לו יש

ר מי  בפנים החתך כללי, באופן כן. :ת
 ה־ עם פעולה שמשתף ׳אדם ׳לגביהם זה

 איו בחקירה, !נישבר :שהוא ואו ׳מושטירה,
להפ ■וגורם בב״ת־המי׳שפט !נשבר שהוא

!וכיו׳. אנשים, של ללה
׳ב ■אומרת, ׳זאת מלשין, :השופיטת

? קיצור
: ד מי כן. ת

 בקשי ׳בבקשה, לי, תאמר :ליכליך
 נעזוב המאורגן, הפשע של הכללי לנושא
 כקצין־ מניסיונך יאחה, ׳פפה. ׳את עכשיו

 יכול בתי־הסוהר, שרוחי ־של המודיעין
 שתוצאותיו מאורגן, פשע שייש לנו לומר

? בביית־ה־כ׳לא ניכרות
מאור פשע מתכוון, יאתר. מד. :ת׳מיר

 אניחגו לכלא, מחוץ עוסקים לא ;אנחנו ? גן
עוסקים...

 □א, כשהוא מייד, הוא אז רציני, אי׳ש יאו
 ■והוא מהקטנים, לא ׳שהוא ׳לגמרי ברור זה

המכסימום? יאת מקבל
 יישנם כי אם כך, זה בדרד־כלל : תמיר

הכלא. בתוך גדלים שגם ׳בוסים
 יכולים הם האלה, הבוסים :ליכדיך

 לא אתם ׳ואליהם ולהפעיל הוראות ׳לתת
להו ניתן לא !אומרת, זאת להגיע. יכולים

הם? שזה כיח
אנ שי׳שנם מקובלת ידיעה זו :׳תמיר

 אחרים, להפעיל שיכולים בוסים, שים,
 ושקטה ׳נורמלית בצורה מתנהגים ׳ושהם
שקיימת. תופעה יזו בכלא.

 גם יש תמיד, מר לי, תאמר ליכליך:
 בין חיץ להקים הצלחתם שלא הדבר

 ׳אומרת זאת החוץ, לבין ■בפנים האסירים
 מאד, קל ׳באופן עובריות מהחוץ הוראות
'לפתי-הס׳והר. ׳מבקרים, על-ידי

הרמטיית. סגירה ׳אין :תמיר
1■ ■ ■
 עורך־הדין של נגדית (חקירה

1:כהן גבריאל
 באוניברסיטה, ׳שנתת ביזרצאה בהן:

 וסו׳, ׳וחיילים יבוסים שיש אומר אתה נאשר
 האלה הדברים ישאת לעצמי מתאר ׳אני

עצמם? מהאסירים לשאוב יכולתם

רוקנשטיין (״פפה״) מיכה אסיר
מותקף...״ גס מתקיף, ״גם

מיזרחי תובע
השם? הוזכר האם

 קשר כל בלי בנפרד, ׳אותו לשמור חייבים
 שיל שונות דרגות ׳לסו יש האחר. הצד עם

 החמורים, המיקרים אחד הוא פפה באלה.
מותקף. והוא מתקיף ׳שהוא
 בכלא, ׳שלו הפרישות את ׳זוכר ׳שאני מאז

זה...
ה הפרשיה, ילך זכורה ׳אולי :כהן
 דמון? בכלא שהיתר, הספציפית, התקפה

ר: מי כן. ת
? בפניו נחתך הוא ישם :כהן

ר: מי  נדקר הוא ׳בדמיון לא. בדמון, ת
מקומות. בכימיה

 התחיל זה היה, ׳שזה ילך זכור כהן:
בה? התחיל :שפפה בקטטה

ר מי  היום, זוכר שאני כמה עד לא, : ת
זה... ברגע

? התחיל זה איך זוכר אתה :כהן
ר מי  אחוז מאד. להיות רוצה לא אני :ת

 אני כי זה, ברגע שאני:אומר ׳למד. אחראי
 במעבר, היה הוא אבל לראות. מוכרח
 ׳לשתות ׳חרר לאיזה הובא שהוא לי ונדמה

 האור כביד, ושם קפה, יכום יאו תה כוס
■נדקר. והוא

׳להיז מוכן יאחה ■אולי תמיר. ׳מר :כהן
 לפני ■מאד קצר זמן ספורים, ימים כר,

 מאד רצינית התקפה התקיף הוא שהותקף,
אחרים? אסירים

ר: מי בבאר־שבע. אז הוד, הוא ת
 אם אותך שיואל אני יודע. ׳איני :כהן

ביוז ׳שפרצה ■רצונית קטטה על לך ידוע
מתו.

ר מי  מובן ׳אני יאבל לי, זפור ילא :ת
זה. ־את לבדוק

 ילך זכור ■שיאטה, בכלא עכשיו, כהן:
 שלו התקפה פפה על להתקפה שקדמה

אחרים? ׳אסירים על
ר מי  עב־ ■שהוזכר הזד, במיקו־ה ׳לא, : ת

■שיו...
 הודעה ־שהיא איזו מימנו1 ■נגבתה כהן:

הזה? בנושא
ד מי  זה ׳לחקירה, הוזמנה המי׳שטירד, :ת

 ה־ אית מזמינים בדרד־כלל, עושים אנחנו
 הגיש לא והוא׳ באלה, במיקרים ׳מושטרה
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