
נכנס ברמלה הסישטרד. תחנת ד
 הזוג בני ובעלה. אשה צעיר. זוג <*

 לבעיה בקשר היומנאי עם בשיחה פתחו
 משוחחים בעודם המישטרה. עם הבעל של

 מעל המתנוססת בתמונתה האשה הבחינה
מבו כאסירה התחנה, קיר על פלקט גבי

 התמונה. למראה החווירה הצעירה קשת•
 תגובתה את וראה בה שהתבונן השוטר
 וזיהה הסתכלה היא שאליו ליומן הסתכל

אסירה. אותה את בה
 של השנה בת החופשה הסתיימה כך

יהודה. אסתר
מתזל־ שחרחורת הקימה, גבוהת אסתר,

 יהודה, אסתר
 ימאסו שנחנה
 שוחטת בעתן
- ובשוד באונס

כשנ לפני .19 בת רק היא שיער תלת
צעי לאנוס בסיוע הורשעה היא תיים

 של לטענתה צעירה. אותה ובשוד רה
מפוק חברה בגלל לכך הגיעה היא אסתר

 לשנה ונדונה נשפטה היא שהכירה. פקת
 בכלא מאוד קשה לי ״היה מאסר. וחצי

לש רוצה באמת שאני לי האמינו לא כי
 למוטב.״ ולחזור עצמי את קם

תקו לה ונותרה שנה שריצתה לאחר
 לווע־ אסתד זומנה חודשים, שבעה של פה

 להחליט צריכה שהיתר, דת־השיחרורים
 לפני מעצרה. מתקופת שליש לה ינכו אם

 מסויים דו״ח חסר היד, הוועדה חברי
בשבוע. ההחלטה נדחתה ולכן

 בת לחופשה אסתר נשלחה בינתיים
 אישיים עניינים להסדרת שעות שמונה
לא ״בית־הסוהר חזרה. לא מאז בחוץ.

יהודד ואסתר דכה
במאסר להתחלף

 בתה על לוותר מוכנה היתד, לא רה
איתר,. יחד לבית־המעצר נלקחה וזו הקטנה

 לתמונה נכנס מחדש אסתר כשנשפטד,
מרוז. משה עורך־הדין
אס של מישפטה נערך שעבר בחודש

שאס כך על בתוקף עמדה התובעת תר.
 העובדה לאור בפועל, מאסר תקבל תר

 תיאר מרוז שנה. למשך שברחה החמורה
 לברוח לה שגרמו הסיבות את ארוכות
 לה. להתנכל ניסו שבו המקום מהכלא,

 כל שקיימה הקשר את בעיקר ציין הוא
 קשר הכלא. מנהלת עם חופשתה זמן

בגלל רק שברחה כך על מעיד שלדעתו

 מהכלא ברחה -
 התאהבה,

 בת ירדה התחתנה,
ונתונה נתנסה

 לשקם כדי בא ״העונש בכלא. מצוקתה
 עשתה אסתר בו. לנקום כדי ולא עבריין

חו לא בדרך אמנם עצמה. בכוחות זאת
 לשקם שהצליחה היתד, התוצאה אך קית.

 ומישפחה. יפה בית והקימה עצמה את
הו אשר מבחורה יותר לצפות ניתן מה

 לבדי עצמה לשקם מסוגלת היא כי כיחה
 מה את להרוס למה בכך הצליחה ואם

 נעשה שלא על־כך גם עמד מרה ?״ שבנתה
 בית־הכלא שלטונות מצד רציני ניסיון כל

איתם. שקיימה הקשר אף על להחזירה,
 עליה וגזר לזכותה החליט השופט
השח ועדת תנאי. על מאסר חודשיים

השא רק ונותרה לשחררה הסכימה רורים
לגמרי. ולשחררה שליש לה לנכות האם לה

 עם התינוקת את להציג החליט מרה
של זו תמונה הנאשמים. דוכן מעל אסתר

חו נד■ לברוח ל(
נ

 דברים שם למדתי להיפך, בכלל. משקם
 עם עבריינית ויצאתי מהאסירות רעים

אסתר. היום אומרת מבית-כלא,״ תעודה
 גרם בית־הכלא מאווירת הגדול היאוש
 היא לשם. לחזור שלא לדבריה, לאסתר,

 ומאחר .מישפחתה אצל בלוד התגוררה
 משוחררת היא כי החליטה נתפסה שלא

הוועדה. החלטת ללא גם
שתקס  לה

חות עצמה בכו
ם **¥ עיי רי כו ח  מהכלא, שברחה א
*  משה .26 בן צעיר אסתר הכירה /

 ובמצב מפוחדת אז היתד, אסתר יהודה.
כש לגמרי מיואשת ״הייתי ירוד. נפשי
 הראשון ביזם כבר אך אותי, ראה הוא
 עתיד על יפה כך כל איתי דיבר הוא

 איתו.״ לחיות לבוא .ממני וביקש משותף
 לא בכך יהודה. עם לגור עברה אסתר

הש אלא עצמה את לשקם שהחלה רק
 משה משה. על חיובית, השפעה פיעה
כמס לעבוד החל עבד, לא מעולם אשר

 להסתדר. שניהם התחילו אט אט גד.
והתכוו להריון אסתר נכנסה זו בתקופה

 הסכים לא משה אך הפלה, לבצע נה
לו. להינשא ממנה וביקש

 ומפואר גדול באולם נערכה החתונה
 שכחה הכלה אסתר רבים. אורחים והוזמנו

נמלטת. אסירה היותה דבר את
 ביתם. דלת על שוטר דפק שבוע אחרי

 אליה. חזרו הכלא וסיוטי נבהלה אסתר
כח נעצר אשר בעלה זה היה הפעם אך

משה. שוחרר דבר של בסופו בהצתה. שוד
 חופ״ אסתר היתה שבו הזמן כל במשך

 עם מתמיד קשר על שמרה היא שיה
 אפשטיין, רעיה נוה־תירצה, כלא מנהלת

 מאסתר ביקשו אמנם הן סגניתה. ועם
הסכימה. לא היא אך לכלא, לחזור

חוד אסתר. של בתר, גולדה בינתיים
בתי לטפל אסתר הספיקה בלבד שיים
 לתחנת־המישטרה הגיעה אשר עד נוקה

מעצ־ בזמן נעצרה. שבו המקום ברמלה,
תירצה נווה־ ככדא וכתה יהודה אסתר

המפקדת עס בטלפון שיחות

 האישי סיפורה כל והבאת ותינוקה אם
 נמצאת שהיא כך על כשהדגש האם של

 של עכורה באווירה תינוקת עם בכלא
 לא שוודאי אווירה ופרוצות, מסוממות

 עד בבית־המשפט סיפר כן לילדה. תועיל
 בחוץ שהותה בזמן אסתר השתנתה כמה

אח וחסרת מטופשת עוד איננה והיא
כשהיתה. ריות

ת לאחוז א
בשיניים האושר

ן ף* די ה ר־  אסתר כי השופט כתר גז
 בהיותה חמורות ב״נסיבות הורשעה

 וחסרת־אונים. פגיעה הפכה מאז ,16 בת רק
 מעט את בשיניה לאחוז מנסה היא כיום

אס על גזר הוא לעצמה.״ שהשיגה האושר
תנאי. על מאסר חודשיים תר

 אך לחופשי, ויצאה שוחררה אסתר
 שהותה בזמן יסוריה. נסתיימו לא בכך

 הואשם הוא משה, בעלה נעצר בכלא
 נכנסו האישום פי על זקנה. בתקיפת

 חדד, מסעודה של לדירתה וחברו משח
 את כיבו בגפה, המתגוררת 72 בת אשה

 כשהוא בידה יתפם מהם ואחד החשמל
והו חבלות לה וגורם באלימות משתמש

 אלף 25 ששוויו זהב צמיד מידה ריד
 הצמיד נמצא משה של בידיו לירות.

 לה. שייך הוא כי טוענת שהמתלוננת
 בבית־קפה ישב הוא משה, של לטענתו

הצ את לו הציעו בחורים כששני בלוד
 אחד לירות. 4,000.— עבור למכירה מיד

 שייך היד, הצמיד כי לו סיפר הבחורים
 אמו כי ידע אשר ומשה שנפטרה לאמו

 וקנה היסס לא נפטרה אמנם הבחור של
 עם אותו תפסה המ״שטרה הצמיד. את

 השוד. ■בביצוע אותו והאשימה הצמיד
 אותו, שקנה למישטרה סיפר אמנם משד,

עדים. כל לו אין אך
 את להוכיח יצליח שבעלה מקווה אסתר

 היא בינתיים אשמה. מכל ויזוכה חפותו
ומ מסדרת ביתם. בסידור מאמץ משקיעה
ומחכה. לילדה ודואגת מטפלת צחצחת,
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