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 הישראלי הכלא זוועות

 באמצעות — לשופטים הוצגו
אסירים שגי של מחזה

 בבית־ שנים בילה אשר ויילד, אוסקר
 במעשים שהורשע אחרי באנגליה, כלא

 מכלא הבלדה את כתב הומו־סכסואליים,
יה. קראתיך ממעמקים רדינג,

 המועלית הצגה חופש, של ביס לי תן
לאו כהד נשמעת אסירים־לשעבר, על־ידי

זעקה. תה
 של סבלו ונעולים. שחורים לילות

 האיומים מהתנאים רק נובע אינו האסיר
נג הסבל הישראלי. בבית־הכלא השוררים

 החופש, של הפיתאומית מהשלילה רם
 עם הראשונה ומהפגישה המישפחה מסבל

 של מרוכזת וחברה עבריינית תרבות
עבריינים.

 עולה ברכה, לניסים שקרה מה בדיוק זה
 אמן של ותלמיד-לשעבר מתורכיה, חדש

בקש שהסתבך מרסו, מרסל הפנטומימה
 ולבן-עמי למאסר, ונידון קטינה עם רים

 ונאסר אגד בקואופרטיב מנהל שהיה סנה,
מעילה. בעוון שנים לשלוש

״ב ושם, מעשיהו, בכלא נפגשו שניהם
 ברכה' העלה והנעולים,״ השחורים לילות

בעב הנייר על ומחשבותיו קורותיו את
לאטיניות. באותיות אך רית,

 הוא .כי הזמן כל וטוען ממשיך ברכה
 כי ומודה עוול, לו נעשה וכי חף־מפשע,

 בבית־הסוהר. אוריגינלית אינה כזו טענה
 דווקא כפיהם. לניקיון הטוענים הם רבים

ה ובצידקת באשמתם, והמכירים המודים
המיעוט. הם — המענישה חברה

 שהיה בכך המכיר סנה, נמצא זה במיעוט
 טוען אך לחברה״, חובו את ״לשלם עליו

 אחרת, בדרך זאת לעשות היה אפשר כי
 לשנה ל״י אלף 90כ־ למדינה תעלה שלא

בכלא. אסיר של עלותו —
 את לבסוף והעלו יחד חברו השניים

 ש־ למרות בכלא. האסירים לפני ההצגה
ולפר לצלמם ביקשו אמצעי־התיקשורת

 להצטלם, השניים סירבו ההצגה, את סם
בכלא. הם עוד כל

כאר לפני ולכית־הסוהר. לכנסת
הח סנה, בן־עמי השתחרר חודשים בעה
 מחו־ ונשאר ומאחר לאגד, חובו את זיר

 עצמו את לשקם יוכל כי חשב סר־עבודה,
 המחזה העלאת על־ידי כלכלית מבחינה

 החברים בין כספים אסף הוא קהל. בפני
 חברת נוצרה וכך לו, שנותרו המעטים
ברק. ההפקות

הח כחודשיים, לפני ברכה, כשהשתחרר
 החיפאי התיאטרון ובעזרת בחזרות, לו

 אותה ומריצים ההצגה את מעלים החלו
 קהל לפני הוצגה השבוע סטודנטים. בפני
לקרימי המכון בחסות מישפטנים, של

תל־אביב. אוניברסיטת של נולוגיה
 את ברכה ריתק (כימעט) יחיד בהופעת

 שבה ומדכאה, דלה בתיפאורה שומעיו.
 בית־שימוש המכיל בית־סוהר תא נראה

 הכלא: בעיות כל עולות פתוח, כימעט
ההת בחלשים, החזקים שליטת הצפיפות,

 נוקבת ביקורת ההומו־סכסואלית. עללות
אדישו על מערכת־המישפט, על נמתחת

 הסוציאלי אי־הצדק ועל שופטים של תם
 לבית־ השולחת החברה, של וצביעותה

 המעורב אדם ולכנסת קטן, מועל הסוהר
בינלאו בקנה־מידה כלכליות בשערוריות

 מפעם מופנות דהשינאה המרירות מי.
ה ״פרצופי־השומן הקהל: לעבר לפעם

הנפוחים.״ הבלונים לבנים,
 הסיפרותי ערכו יהיה ידלין. מילון

 ישבו השופטים — יהיה אשר המחזה של
במבו חייכו והסניגורים צפורניים, וכוססו

 ״הסגר־ הסניגור על הביקורת לשמע כה
 הזעקה את המחזה, של כנותו את תני״.

 להעביר מלכה הצליח בו, הטמונים והכאב
הצופים. לקהל בשלמות

ש והלחנים השירים לחווייה: תוספות
 לא בעצמו שישב קראום שמואל כתב

 שפת- של מעודכן ומילון בכלא, מכבר
 על־ידי שנכתב בתוכניה, המופיע הכלא,
ידלין. אשר אחר: אסיר

2154 הזה העולס

ש׳תו שחשזטרלשעבר טענה המישטרה
חייו 1 שנהרס ואחר* אש״ף, עם נעולה

פה״ :לימת ..נ תה ה׳ שזאת נתברר
 אירגון־המחבליס כי חושבת ״הנזישטרה

 כנופיית־מבריחים עם פעולה משתף אש־ף
 זאת — לישראל. הרזאין הברחת לצורך

 בבית־המיש־ המישטרה נציג אתמול טען
לחקי לעצור ביקש כאשר בתל־אביב, פט
 מרחוב ,48 בן סנדרוביץ׳ חיים את רה

בבת־יס.״ האתרוג
 בצה־ שעבר בשבוע פורסמה זו ידיעה

 מכן, לאחר יומיים אחרונות. ידיעות רון
 המיש־ בקשת פי על סנדרוביץ׳ כששוחרר

 לדיברי כי לפרסם העיתון טרח לא טרה,
 מפקח- של פליטת־פה עצמה, המישטרה

ש היא בבית־המישפט פסח יצחק מישנה
 בקשרים סנדרוביץ׳ של להחשדתו הביאה

 כאירגון המישטרה על-ידי שהוגדר מה עם
עויין.

אב פקד תל-אביב, מחוז מישטרת דובר
 הפרשה על להגיב שנתבקש ברומט, רהם

 השוטר של שמו שירבוב של המוזרה
 ״איר- עם בקשר סנדרוביץ׳ חיים לשעבר

 ״מפקח־מישנה התרגש: לא עויין״, גון
 פסח הדברים. את בבית־המישפט פלט פסח
 ז׳וז׳ו פרשת של הרושם תחת עוד היה

 זה כל שאמר. מה את אמר ולכן נידם,
 מזה עושים מה יודע לא אני שטויות.

חמו דברים פולטים שלנו השוטרים עניין.
 סנדרוביץ׳ אם מה? אז יותר. הרבה רים

 תביעת־די- המישטרה נגד שיגיש .רוצה,
בה...״

אינו סנדתביץ׳ לחותן. התקןן־לב

 לא נס בדרך בטלוויזיה. צפו מישפחתו
 כי סנדרוביץ׳ סיפר למישטרה איש. נפגע
לו. מתנכל מי יודע אינו

 נ-0 רכש בחייו, נסיון־ההתנקשות אחרי
 עבר בעל שהוא כיוון אקדח. דרוביץ׳

 לנשי- רשיון להשיג היה יכול לא פלילי,
 רשיון: ללא לכן היה והאקדח את־נשק,
 והם המישטרה, הגנת את אז ״ביקשתי

 על להגן כוח־אדם להם שאין לי אמרו
לו.״ להתנכל שמנסים אחד כל

 נסע כחודשיים לפני מערכי♦ הלוואה
 לחו״ל. בחייו, הראשונה בפעם סנדרוביץ׳,

 וחצי שבועיים בת חופשה בילה הוא
 כספו את הפסיד במהלכה באמסטרדאם.

במועדוני־הימורים.
 אבי, בשם שהכיר, לאדם פנה הוא
להחזי הבטיח הוא הלוואה. ממנו וביקש

 ערבי אבי, את לישראל. כשישוב מייד רה
 אוטר, איבראהים המלא ששמו ישראלי

 היה אבי בישראל. עוד סנדרוביץ׳ הכיר
דיזנגוף. ברחוב בבאר אז שותף

 לא ביכלל מהחברה. אחד היה ״אבי
סנדרוביץ׳. סיפר ערבי!״ שהוא ידעתי

 סנדרו- שלח לישראל שובו עם ואכן,
 בנק באמצעות דולר 3500 של סכום ביץ׳

 באמסטרדאם. הבנק לסניף בארץ דיסקונט
 שם ההעברה. את להסתיר ניסה לא הוא

אוטר. איבראהים היה המוטב
 נתפסו הדולרים, העברת על •הקבלות

 שבוע סנדרוביץ׳, של בדירתו בחיפוש
גם מצאה המישטרה מחו״ל. שחזר אחרי

ובתו פנדרוביץ
נדחתה החתונה

 מבית־ ביקש הוא להסתירם. ניסה ולא
 בית- .,סנדרוביץ את לשחרר המישפט
הסניגור. בקשת את קיבל לא המישפט

 ביל- יומיים למודיע. רק - טיהור
 הוא סנדרוביץ/ כששוחרר מכן, לאחר בד

 האחראים את לבקש כדי למישטרה הלך
 עם בקשר שהחשידוהו על-כך שיתנצלו

 שטיפל מקצין־מישטרה ביקש הוא אש״ף.
 קשר כל לו שאין בעיתון שיפרסם בעניינו
 לי אמרו ״במישטרה לו: שיחסו לדברים

 ידאגו הם אז פעולה, איתם אשתף שאם
מתכוו הם אם כששאלתי שמי. לטיהור

 ולא חייכו שלהם, מודיע שאהיה לכך נים
ענו.״

 העניין שכל הבנתי שלהם ״מהדברים
הת־ הם בלוף. היה שלהם החשדות של

119011111 אשף ססיס.
 המישטרה. נגד תביעת־דיבה להגיש עומד

 ברצינות שוקל הוא כי הודיע זאת לעומת
 מישפחתו: עם הארץ את ולעזוב להתנצר

 יודע אתה יותר. כאן לחיות יכול ״איני
פעו משתף שאתה בעיתון שכתוב זה מה
 במדינה? לפגוע ורוצה אש״ף, עם לה

 פיתאום מסרבים שנים שהכרתי אנשים
 דבר. שום אותם מעניין לא אתי! לדבר
 אפילו מספיק. זה בשבילם בעיתון. כתוב

 אני הגב. את אלי מפנים מישפחתי בני
 וששוח־ עצור שהייתי להם להסביר מנסה

 לא זה אבל ימים, חמישה אחרי ררחתי
עוזר!
המיקרה, מאז מישפחתי על שעובר ״מה

 השבוע. להתחתן עומדת בתי גיהינום. זה
 בעוון שנעצרתי החתן של אביו כששמע
 התקף־לב, קיבל אש״ף, עם קשר קשירת

עש היום. עד בבית־חולים מאושפז והוא
לחתו יבואו שלא לנו הודיעו אנשים רות
 לא קרובי־מישפחה שגם בטוח אני נה.

!״יבואו
בדי הדברים את מספר סנדרוביץ׳ בעד

מ הטלפון. צילצל בבודים, המישפחה רת
 חיים, של אשתו היתה הקו של השני עברו
 חנויות- ברשת כתופרת העובדת ניצה,

 יכולה לא אני ״חיים, :שניידמן הבגדים
 עכשיו לי הודיעו בחנות העובדים יותר!
מפח שהם אמרו הם לחתונה. יבואו שלא
אותנו..״ מכירים שהם שיגידו דים

 סנדרוביץ׳ חיים כלתי■חוקי. אקדח
 אחרי ,1959בד ישראל ממישטרת פוטר

ל קשר בקשירת הורשע אז שרות. שנות 6
 שמהן מעצר, שנות לשלוש ונדון פריצה,

 החליט מהכלא כשהשתחרר שנתיים. ריצה
 לעבוד התחיל הוא בחייו. חדש דף לפתוח

 ובתקופה שונות, בחברות כנהג־משאית
מישרד־הביטחון. עבור גם עבד מסויימת

ונל במילואים, שירת תקופה אותה כל
כנהג־טנק. מילחמות בשלוש חם

 בחייו נסיון־התנקשות נערך כשנה לפני
 דירתו, לעבר ירו אלמונים סנדרוביץ׳. של

 נתקע לחסלו, כדי שנורה וכדור־אקדח,
ובני- שהוא בשעה חדר־האורחים בתיקרת

ס;דרוביץ לשעבר שוטר־
גיהינוס!״ ״זה

 בחדר־האורחים מונח שהיה האקדח, את
הדירה. של

ב סנדרוביץ׳ של החשדתו ועד מכאן
 ושי- הברחת־סמים של לרשת השתייכות

 הדרך היתה עויין אירגון עם תוף־פעולה
 נגד פקודת־מעצר להוצאת בבקשה קצרה.

 בית- לשופט המישטרה מסרה סנדרוביץ׳
 לויט, ישי בתל-אביב, השלום מישפט
החשוד. על סודי״ ״מידע

 עורך־הדין טען המעצר על בעירעור
 כי סנדרוביץ׳. של בא־כוחו לידסקי, צבי

הבנק, באמצעות הכספים את העביר מרשו

 ולכן שלהם, מודיע אותי לעשות כוונו
 אותי ולהחשיד שמי את לפרסם דאגו
 שאין מהתחלה שידעו דברים, מיני בכל

 שהייתי הימים בכל קשר. שום איתם לי
 לדבר מהשוטרים אחד אף בא לא עצור,
דבר. שום אותי שאלו לא הם איתי.

ש אחרי שיומיים להיות יכול זה ״איך
 עם קשר באשמת בן־אדם לעצור מבקשים

חקי ללא אותו משחררים אירגון־מחבלים,
?״ רה

שמו סנדרוביץ׳, חיים של 26ה־ בן בנו
 ה״הסתב־ בעקבות מעבודתו הושעה אל,

 בורסת־היהלומים, בבניין אביו. של כות״
 לו אמרו כקצין־ביטחון, עובד הוא שם
 יעזוב אם רק במישרתו להחזיק יוכל כי

יכו לא ״אנחנו לבדו. ויגור הוריו בית את
 משתף שאביו אדם בעבודה להחזיק לים

לדבריו. לו אמרו אש״ף!״ עם פעולה
 ״מאז שמואל: מספר חסוי". ״מידע

 שירתתי אדם. אותו אינני הזה המיקרה
 במיל- ציון־לשבח וקיבלתי המדינה את

 עכשיו יכול לא אני יוכדהכיפורים. חמת
ה את לעזוב החלטתי ברחוב. להסתובב

 לאבא, עשתה שהמישטרה מה אחרי ארץ.
הזאת. מהמדינה לגמרי לי נשבר

כש סיגריות, לאבא להעביר ״כשניסיתי
ראי באבדכביר, בבית־המעצר עצור היה
 מפ־ היה ביניהם שוטרים. כמה בפתח תי

 באצבע עלי הצביע הוא פסח. קח־מישנה
 רואים ׳אתם איתו: שהיו לשוטרים ואמר

ה כל סנדרוביץ׳. של הבן זה זה? את
בצחוק.״ פרצו שוטרים

 על הוא אף זועם לידסקי עורך-הדין1
 חסוי מידע על ״ההסתמכות המישטרה:

 — והראייה הכרחית, היתה לא זה במיקרה
 על- שכונה מה שימש לא יומיים כעבור

 למעצר, עילה חסוי מידע המישטרה ידי
 של לשיחרורו התנגדה לא והמישטרה

 בתוך להשתנות יכול מה סנדרוביץ׳. של
ב שהשימוש היא מכך המסקנה יומיים?

להו עלול המישטרה על-ידי חסוי מידע
חתחתים.״ בדרך בילה
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