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י * י י ■ ״י כתבה להבי! כדי לכלא שבאה מזור, דליה י
 תירצה, נווה מנהלת בהתרגשות, מחייכת משמאלה, הטלוויזיה. טבור
פנים־אל־פנים. מזור בדליה לצפות התרגשו האסירות אפשטיין. רעיה

 על סיפרנו היהודית• בהיסטוריה
 ועל גולדה, על אהרונסץ, שרה

בגין.״ עליזה
רע דיברה ז״ל בגין עליזה על

 וסיפרה רבה, בהערצה אפשטיין יה
 בגין עליזה היתז׳ בחיים בעודה כי

 ומשיגה בבית־הכלא הרבה מבקרת
 שהנהלת לדברים תקציבים עבות
 כמו נותנת, לא בתי־הסוחר שירות
למשל. שילחו מפות

 שהיא לאיזו כשנקלעתי .תמיד
 יאותה לפתור יכולתי שלא מעיה

 פוגה הייתי המקובלות, בדרכים
וב בשקט — יתמיד והיא אליה

 יחסי- ללא לה, האופיינית שלווה
 מאחוריה צלמים של וגדוד ציבור

לי.״ עחרת היתד. —
הגבריים שבבתי־הסוהר :בעוד

 את לשמש יבול כזה מסוג מופע
 חשבונות, חיסול למטרת האסירים

 שונה. המצב בנלא־הנשים במופע
 אסירות 39כ־ השתתפו בתצוגה

 הבטחמיות האסיתת א/ מאגף
 לקחת הורשו לא כלל ב׳ מאגף
 רצו שלא אסירות בתצוגה. חלק

שאת לבוא  בנווה- בתאיהן. נ
 בין גופנית אלימות אין תירצה

בריחה. נסיונות ואין האסירות,
ל יציאתה בדבר השמועות על

 אפשטיין, רעיה המנהלת, של פנסיה
 שירות אחרי שנה, כחצי בעוד
 :הגיבה היא שנים, 17 של רצוף

 לי אין נכונות. אינן ״השמועות
כ תפקידי את לעזוב כוונה שום

נווה־תירצה. כלא־הנשים מנהלת
■ גל נירה

̂ידבי? משותף תינוק דד
 בין מכורבל אדם־גורל, ששמו אביטן, הרצל של

שנות־מאסד. לשמונה שנדונה אמו, של זרועותיה

 בנשיקה זוכה נימול, לא שעדיין התינוק, משמאל:
 שמעיה של אשתו אנג׳ל, (״שמוליק״) שרה של מפיה

דה: לסישפטה. הממתינה אנג׳ל,  ארביב. אורית לי
והסגל. האסירות כל של מסור בטיפול זוכה התינוק
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 האוכל, חדר בין המפרידה הסורגים דלת מאחוריה:
 תאי־המגוריס. מיסדרון ובין התצוגה. נערכה שבו

 על כפליים בלט המטופחות הדוגמניות של הזוהר
טריקו. בחולצות הלבושות האסירות, מראה רקע

□,וסויג סווגיס
 לפני מדגימה

הסרגנית של

 היפה הדוגמנית
 טמיר אנאבל

 בעיצובה סריגים מערכת האסירות
שעיר. כובע כשלראשה נוימן, בתיה


