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בבית־ האסירים אוכלים
 בחדר־האר רמלה המעצר

כל קודם הוא ,האסיר ניצן, אומר

 עונש, ׳אלה אנשים על הטילה החברה אסיר. כך אחר ורק אדם
הרח עצם עונש. בתוך עונש עליהם הטילה לא החברה אולם
יאבדו'צלס־אדם.״ שלא העונש. זהו — וסגירתם החברה מן קתם

 ברוטאלי אונס אולם אותם• למנוע אפשר
הח אני :פשוטה מסיבה כאן קיים אינו

פרט על מסויימת מבחינה לוותר לטתי
 קצי- והשקט. הסדר לטובת האסירים, יות

 על השומרים האגף ומפקדי ׳ני־הביטחון
 הן יותר קרובות לעיתים מציצים התאים,
למיקלחות. והן לחדרים

הסוהרים על •
שלי תדמית כלל בדרך יש לסוהרים

 ואלימים. חסרי־השכלה אנשים של לית,
 לפני רמלה, בית־המעצר כשנפתח לכן

 אנושי חומר לחפש יצאתי שנים, שלוש
 לו מבטיח כשאני סוהרים, לתפקידי טוב

ביחי חיפשתי בעבודה. חדשים אתגרים
 בליש- ,משוחררים חיילים להכוונת דות

 אוניברסיטאיים. ובמוסדות כות־העבודה
 שיסכימו אנשים, כמה לשכנע הצלחתי

 כך בלתי־מקובלת. ממערכת חלק להוות
ה מן טוב אנושי חומר לגייס הצלחתי
מקובל.

ר • ם הוא האסי אד
 עונש, אלה אנשים על הטילה החברה

 בתוך עונש עליהם הטילה לא היא אולם
והור נכלא שאדם העובדה עצם עונש.

 משתדל אני העונש. זהו החברה מן חק
יטש* לא הכלא בתוך האסיר של שחייו

אסירים יציאת #
ת שו לחופ

 למנוע ואין לחופשות יוצאים אסירים
מתקו רבע שסיים אסיר החוק. לפי זאת
 עד של לחופשה לצאת זכאי מאסרו פת
 באפשרותנו אין שמירה. ללא שעות, 95

 עושה מה ולבדוק מתמיד מעקב לערוך
ה גחודש הפנויות. בשעותיו הזה האסיר
 מתוך אסירים עשרה לחופשה יצאו אחרון

 בי תלויה לחופשה אסיר הוצאת שישים.
 של בסים על לעבוד חייב ואני בילבד,

 שחוזר שאסיר ברור, סיכון. או אמון
 סמים להבריח יכול חופשה אחרי לכלא

 הדימוקר- מחיר זה הכלא. לתוך נשק או
השיקום. של טיה

 אני אם לצאת לאסיר לתת חייב אני
צו שיש או הומאנית, בעיה שיש מוצא

 ברור המישפחה. עם הקשר בהידוק רך
 באגף השוכן באסיר אמון יותר לי שיש

 שעדיין א׳, באגף השוכן בזה מאשר ד׳
 שאירע המיקרה עצמו. את הוכיח לא

הזכור בסוגו הראשון הוא רמלה בכלא
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שב דבר .שום בביודהמעצר. אצלי, גם
המ שליליים מאלמנטים ימנע לא עולם

כות בין אל סמים להבריח לסמים, ורים
הכלא. לי

 לפני עצירים על •

מישפט
 עצירים, נמצאים רמלה בבית־המעצר

 האחראי כמנהל לגזר־דינם. הממתינים
 בהתלבטות מצוי אני אלה, עצירים על

ב יעלה מה הגדול, השאלה סימן קשה.
 בדבר הוודאות חוסר העציר, של גורלו

יו זה כל זכאי, או חייב הדין, הכרעת
 וככל טבעית. מתיחות העציר אצל צר

 גובר כן מתארכת, כאן שהותו שתקופת
רגו עצירים כמובן, יש, המתח. אצלו

 כאלה יש קרובות לעיתים אבל יותר, עים
אי הנפשית שבריאותם להוכיח המנסים

ה־ הניתוק להשתחרר. כדי תקינה, נה

תה את ולקצר הדין, עינוי את למנוע
מישפטו.׳ ׳לסיום העציר המתנת ליך

 אלימים אסירים •
!הלשנות

אלי פנימית מנהיגות ישנה בבתי־כלא
ו בתאים אורח־החיים את הקובעת מה,

.ה נגד דבר. ישק פיה על להם. מחוצה
 העיקרי הקושי נלחם. אני הזאת קבוצה

 יום מדי הזאת הבעיה עם להתמודד הוא
 אסיר מגלה אני שכאשר מפני ביומו,
 מיד מאחרים, אותו מרחיק ואני אלים,

 אסירים אחרי מעקב לצורך השני. צץ
ב שנקרא מה בבתי־הסוהר יש כאלה,

 אלה אינפורמציה״. ״מעבירי נקיה שפה
 האסירים, עם לשהות שתפקידם אנשים

 כל ועל שלילי אלמנט כל על ולהודיע
 הוכיחה זו שיטה באגפים. חשודה תנועה

שנים. שלוש במשך עצמה את
ואי־ מרצון משכבי־זכר בכלא קיימים

 הוא אסיר לגבי, האדם. צלם את טשו
 אני אסיר. כך אחר ורק אדם, כל קודם

 המקום הוא שבית־המעצר מאמין לא גם
 מ- אסיר לשקם לדעתי, לשיקום. הנכון

 וזה עליון, מאמץ מחייב בית־הסוהר
 בו שהתחלופה במקום בפרט מאוד, קשה

השי את לו לתת צריך לא אני גדולה.
הת בצורת וזאת הטיפול את אלא קום׳

חיי שאנחנו חושב אני הולמת• נהגות
לי כדי אפשרי, מאמץ כל להשקיע בים
 חדשים, כיווני-מחשבה האסיר אצל צור

 הש- ולרכוש מיקצוע ללמוד לו לאפשר
 שינוי ליצור כדי מינימלית, כלת־יסוד

בערכיו.
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עו כשאני רוני. אותי מכנים האסירים

 בנוסח, קריאות נשמעות במיסדרון, בר
 זקוק לא אני ן״ נשמע מה רוני, ״אהלן

 אותי שיכנו רוצה לא אני לדיסטאנם.
 לא אני המנהל״. ״אדוני או רוני״ ״מר

יכנו אם כבוד יותר לי שיתנו מאמין

 ״אני צייר. אותן התמונות אחת על מצביע בביתו, ניצן רוניבבית צייו
שרוי, אני שבו התמידי מהמתח אותי מרגיע זה לצייר, אוהב

הצעיר. רב־הכלאי אומר במדינה,״ ביותר השמור בית־המעצר על ואחראי כמפקד

 ה־ המישפחה, ומן החברה מן פיתאומי
ב פוגעים אלה כל בעיתונות, פירסום

 במתח חש ואתה המישפחה, ובבני עציר
בית־המעצר. אל הבית מן העובר הזה,

 יכול שעציר קובע, הישראלי החוק
 גזר־ למתן עד בבית־המעצר, שנה לשהות

 המיש־ כאשר מסויימים, במיקרים הדין.
 שהוא יש מייוחד, באופן מסובך הוא פט

 מושג לי אין יותר. ארוכה תקופה יושב
 שכזה. ארוך מועד בחוק נקבע מדוע

 בעציר, פוגעת בבתי־המישפט הסחבת
 דבר, לכל כאסיר בביודהמעצר היושב
ש למדי סבירה אפשרות שישנה בשעה
לח זכאי דבר, של בסופו ייצא, האיש
 לאותם מרשה אני זה מצב בגלל לוטין•

האז בבגדיהם בכלא להסתובב עצירים
ה בציודם להשתמש להם מותר רחיים.
 הביקורים וציפות. סדינים כגון אישי,
לי ואנחנו לשבוע, אחת מתבצעים אצלם

הס הטלפוני לקשר באשר מאוד ברלים
 אנחנו מישפחותיהם. לבין ביניהם דיר

ב להיכנס שלהם לעורכי־הדין מאפשרים
 ומאפשרים לבית־המעצר, חופשי אופן
 את היטב ולהכין בניחותה לשבת להם

אפ יש אלה לעצירים למישפט. החומר
 בקנטינה. שונים מיצרכים לקנות שרות

 מיר־ שכל. כדי בעבודה, חייבים אינם הם
 עם במישפט. טיעוניהם להכנת יופנה צם
ה האנשים כל שלא לי, ברור זאת כל

חיי לדעתי, תכלת. שכולה טלית הם אלה
כדי הכל ולעשות החוק את לשנות בים

)67 מעמוד (המשך
 מכניסים חומר"מסוכן""ברובו. הוא כלא
 לא בחוץ שהחברה האנשים כל את אלי

 לסל כולם את דוחסים איתם. הצליחה
ול איתם להתמודד ממני ודורשים אחד

 אשכן לא לעולם ונפלאות. ניסים עשות
 בתא התקלקל, לא שעדיין צעיר, עבריין

 לא אפילו ואלים. מועד פושע עם אחד
 ייחשף ולא ייאנס שלא כדי אגף. באותו

 באגפים נכון מיון שליליות. להשפעות
ההצלחה. ראשית הוא

 אחד מיקרה שבגלל יתכן לא אולם לי.
 לא גם אני האסירים. מן חופשות ישללו

יתרחש לא .כזה שמיקרה לערוב יכול




