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 נתן! היותו בגלל העלואים. שאר עם יחד במופע, לצפות אפשרות ניתנה
חיסול־חשבונות. של רקע על אחרים, אסירים מצד פגיעה לסכנת
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 בירכתי רוקד והחל ממקומו קם התאפק, לא היבה,
 עוזרת הזאת ״המוסיקה האסירים. חבריו להנאת הבימה,

האסירים. אחד אמר שלנו,״ הבעיות את לשכוח לנו

ך11 ך 111 *  הביא האסירים אחד י1ץ1ו
י י / ■ נ * לחצר פרמי כיסא עימו •י■'1 עיי
 יישבו לא האסירים ההופעה. נערכה שבו הכללי, האגף
 מירביח השגחה תחת היו אבל מראש, קבוע בסדר

עיניהם. את מהם הסירו שלא קציני־הביטחון, של

ח ט א ש מ

ה* את מלמדת עזיקרי עליזה הזמרתברץןוד עימוד
בתשובה, החוזר בז־חמו, גבי אסיר

מהאסירים. מחנה שקיבלה נעלי־בד זוג הזמרת תלתה לצווארה סירטאקי.

י  ימלא מי עוזב. הכלא נהל ך
 עלינו, יהיה מה מקומו, את /#יי■•

 שאלות קשוח?״ יהיה החדש האם
 נושא היו חוסר־דדאות של אלה

 כלא אסירי שיל העיקרי השיחה
שעבר. בשבוע שאטה

ו אינפורמציה להחליף הזדמנות
ה  לאסירים ניתנה החדש במצב לי

 לחזות כדי הכלא, בחצר שהתכנסו
 טהרת על כולם אפנים, בהופעת

הפיזרח. עדות
 •בלתי־אפשרי שכמעט התברר,

המת על מידע מהאסירים להעלים
 לתסיסה הסיבה גבם. מאחזרי רחש

 מנהל היא הוסר־הוודאות ולאווירה
שו שמעין גונדר סגן שאטה, כלא
 ארבע מזה בתפקידו המכהן שן,

 להתמנות עומד שושן וחצי. שנים
 הבי- מחלקת לראש כחודש בעוד
 של במקומו בת-־הכלא, של טחת
 העומד חיות, אלברט גונדר סגן

באר־שבע. כלא כמנהל להתמנות
 גונדר של במקומו יבוא חיות
 תפקידי שימלא קימדת, חיים משנה

בתי־הסוהר. בשירות אירגון
 ניסתה הכלא שהנהלת למרות

 בסוד החדש המינוי על לשמור
 האסירים מודיעת האסירים, מפני
 ויושבי חיש־מהר, החדשה את גילה

 על ספקולציות לעשות החלו המוסד
החדש. המצב

 שימי
א א ל ב

 הנהלת ניסתה שעבר שבלע ף*
 הופעת־ לאסירים להכין הכלא ■יי

 נתגלתה ההפתעה גם אולם הפתעה,
חיש־מהר.

 קצינת־החינוך כאשר התחיל הכל
למח לרדיו. פנתה בית־הסוהר של

 להקליט וביקשה המיזרחית, לקה
ש הנדזרח, מהוד התוכנית את

ה שנה. 20 לה ימלאו בחנוכה
בברכה. התקבלה הצעה

שאטה כלא אסירי ששמעו אחרי
 דרך לו בחר האסירים אחדבאמצע טוב מקום

 במופע לחזות משלו מקורית
עלית. והשתטח שמיכה לעצמו פרש לבימה, סמוך ברחבה, המיזרחי.


