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וסכי דוקרנים בידיהם שאחזו המשולהבים,
 עבר אל כלי־זינם את כיוונו הם נים.

הסוהרים.
 האסירים, מרידת לשיאה הגיעה כך

 של הכללי באגף שבועיים לפני שפרצה
 ש- הסוהרים, ברמלה. המרכזי בית־הסוהר

 לאבטחה המיוחדת היחידה באנשי תוגברו
 בתי־הסוהר, שירות של (אב״מ) ולמיבצעים

עמד בראשם המתפרעים. לעבר פרצו

המרידה. על שהשתלט ברמלה, מרכזי

הת פרי. דויד גונדר־מישנה מפקד־הכלא,
 הוחלפו שבמהלכה אלימה, תיגרה פתחה

 לבסוף הצדדים. שני בין עזות מהלומות
 המתקוממים על להשתלט הסוהרים הצליחו

 האסירים מדמיע. גאז סילוני באמצעות
 לעבר בכוח נגררו והדומעים החנוקים
 לצינוק. הורדו מביניהם עשרה תאיהם.
 פגיעות שהיו הסתבר כולם של למזלם
 והסוחרים האסירים בקרב בלבד קלות

כאחד.
 אחרי־הצה־ 4 בשעה היום, באותו

 אסירים 50 של קבוצה ירדה ריים,
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 של לחצר־הטיולים יהודים, כולם פליליים,
 עימו נשא מהם אהד כל הכללי. האגף

 ניתן היום בשעות האישי. ציודו כל את
 שאיש כך בחצר, בחופשיות לטייל לאסירים

המעבר. את מהם מנע לא

 והודיעו בחצר התמקמו הקבוצה חברי
 שם נמצאים עוד כל לאגף, ישובו לא כי

 מוכנים הם כי טענו הם ביטחוניים. אסירים
 יצטרכו שלא ובלבד אחר לאגף לעבור

הביטחוניים. של במחיצתם להימצא

 בסך- אסירים 230 כלו&ים המרכזי באגף
 פליליים אסירים 120כ־ יש מתוכם הכל.

 כאשר ערבים, הם הנותרים 110 יהודים.
מר ביטחוניים. ומחציתם פליליים מחציתם

 מאסר לתקופות שפוטים הביטחוניים בית
 במיסגרת פעילותם בגין ביותר, ארוכות

נמ הפליליים מבין פלסטיניים. אירגונים
מסו ועבריינים אסירי־עולם באגף צאים
רבים. כנים

האולטי על למפקד־הכלא נודע כאשר
הפליליים, האסירים קבוצת שהציבה מטום
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השאר. על לטובה משפיעים הביטחוניים

 לחזור לשכנעם וניסה האגף לחצר ירד
 תיבדק. שבקשתם הבטחה תוך לתאיהם,

רצו שעות שבע במשך נמשך המשא־ומתן
 נשארו האסירים הועיל. ללא אך פות,

 פשרות. לשום מוכנים היו ולא בשלהם
 ההוראה את פרי נתן בלילה, 11 בשעה ואז,

לתאים. בכוח להחזירם
 סגורים הוחזקו המתמרדים האסירים

 שבמהלכה שלמה, יממה במשך בתאיהם
 קריאות ולקרוא לצעוק להתפרע, המשיכו

הביט והאסירים הסוהרים לעבר ואיום גנאי
האווירה התלהטה כך כדי תוך כאחד. חוניים
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