
ה אבל נווה־תירצה, כלא סוהרות קרב
כתו באה הסוהרות שתסיסת היא אמת
האסירות. תסיסת של ישירה צאה

 או פוטרה
פוטרה! לא

ה א כ לפני התרחשה הדראמה של י
 בתי־הסוהר שירות כשנציב שבוע, ״■

 ה־ תלונות את ששמע ורטהיימר, הד״ר
 שעת את להן להאריך ביקש אסירות,

 הנציב וחצי. בשעה בטלוויזיה ומפיה
 שיפוץ לעריכת תקציב לאשר החליט גם

 אלה. בימים הנערך הכלא, במיטבח כללי
 סוד.- בקרב תסיסה מייד עוררה החלטתו

 הגזירה, נגד שהתקוממו ב״ת־הכלא, רות ..
ו שעד. של התוספת מעמסת כי בטענה

 ממילא שקיים בשעה עליהן, תיפול חצי
 לעי- דלפה זו תסיסה בכוזדאדם. מחסור
הנציבות. של זעמה את ועוררה תוגות,

 נווה־ מנהלת קיבלה כאשר בא השיא |
 נדרשה שבה מהנציב, הודעה תירצת
שירותה. את לסיים

 קשר ליצור הזה העולם גיסה כאשר
 בבית- המפוטרת המנהלת עם טלפוני
 רב־ ימינה, ויד סגניתה מפי נמסר הכלא,

 איננה. שהמנהלת שוהם, חיה כלאית
 בפיטוריה מדובר כי הזה העולם כשפירט

הס שהיא, נכון אם ושאל המנהלת, של
רעיה של מקומה את למלא עומדת גנית,

וברים התרחשו שה־תיוצה כלא־הנשים שר הסורגים מאחורי
קרה? מה נפש״. ער מים ש״הגיעו טענו האסירות חמורים.

ה הכלא, כמנהלת המפוטרת אפשטיין
שכן. שוהם חיה שיבה
 דובר של תגובתו היתד. תמוהה לכן

הש מלכה, שימעון בתי־הסוהר, שירות
 אישורו את שביקש הזה, העולם בוע.

״רא :נענה והמנהלת, הנציב עם לראיון
 המיקרה לא! ואופן פנים בשום ית?
 בתי- נציבות של עניינה הוא רעיה של

 את להפוך רוצים איננו בלבד. הסוהר
 הארץ. בכל בו שידונו לנושא העניין
 עד בשירות, עדיין היא פוטרה. לא רעיה

 לגימל- פרישה לה תיקבע שבו למועד
אות.״

ק  לא י
לחטט!

 הסביר ד,מיקרים השתלשלות ת
 הגיעה שנים כחמש ״לפני מלכה:

שי ביגלל פרישה. לגיל אפשטיין רעיה
 תקופת הוארכה דאז, הנציב של קולים

 ורט־ הד״ר הנוכחי הנציב גם שירותה.
 מנהלת אפשטיין בגברת ראה היימר,
 מיק- שיקולים בשל החליט, לכן מסורה.
כהו את להאריך המערכת, של צועיים

לספ שנקבע פרישתה, למועד מעל נתה
.1982 טמבר

המנ את הנציב אליו זימן בספטמבר
כהו את מאריך שהוא לה והודיע הלת,
 לפני לסיומה. מועד שייקבע מבלי נתה

והו לנציב פנתה היא אחדים שבועות
 במאי לפרוש בדעתה יש כי לו דיעה

 לכן רצונה, את קיבל הנציב זו. בשנה
ידידו בשיחה מאי. בחודש תפרוש היא
ואיו לחץ ללא הברים, כשני איתי, תית
 מפורשות רעיה לי אמרה מצידי, מים

תסי על לעיתונים תגובות נתנה לא כי
 הסוהרות.״ בקרב סה

 נווה־ בכלא הזה העולם ביקור בעת
נש )2365 הוה (העולם בדצמבר תירצה

עו שהיא הידיעה נכונה אם רעיה אלה
 את לגמור ובכך לגימלאות, לפרוש מדת

 רעיה ענתה כלא־הנשים. כמנהלת תפקידה
 קרוב זה בתפקיד מכהנת ״אני אפשטיין:

 להפסיק כוונה שום לי ואין שנים, 18ל־
 כמנהלת.״ שירותי את

 פיטר אכן הנציב כי הוא שברור מה
 לחזור החליט אולם אפשטיין, רעיה את
הפר שעוררה הרבים ההדים ביגלל בו

 המכוערת הצורה ביגלל ובעיקר שה,
 אחרי פיטוריה על למנהלת הודיע שבה
מצי ונאמן מסור שירות של רבות שנים

 בנוסח קצרה טלפונית הודעה — דה
בכלא!" העבודה את גמרת ״רעיה,

 התלונות על ידע אשר הזה, העולם
 הכלא, על האסירות בפי שיש החמורות

 נווה־תירצה, לכלא חודש לפני הגיע
ש בתצוגות־אופנה לחזות הוזמו כאשר

 שנתלוותה בביקור, כתליו. בין נערכה
 היה ניתן חגיגיודכביכול, אווירה אליו

 האמיתית ההתרחשות מהי מייד להבחין
הת לשעה. לאווירת־הזוהר מחת בכלא,

קבו לשתי מתחלקות האסירות כי ברר
 אסירות של כקבוצה נחשבת האחת צות.

 מה כל שלדבריהן וממושמעות, שקטות
 תקופת- את בשקט לסיים זה רוצות שהן

 בסדר להיות כדי הכל והעושות מאסרן,
 בשקט, לחיות רוצות ״אנחנו ההנהלה. עם
 בעולם חיות אנחנו עניינים. רוצות לא

שלנו.״
המונ הדומיננטיות. האסירות קבוצת

המכו אנג׳ל. שרה על-ידי בעיקר הגת
 של אשתו היא שרה ״שמוליק״. נה

 בימים ועומדת אע׳ל, שמעיה האסיר
 שולמית לרצח סיוע של למישפט אלה
להת מעזה שרה נחמיאס. ומישל שלי

 נמצאת היא ולכן חוקים, לשנות מרד,
המנ הסוהרות, עם תמידיים בעימותים

 נגד התמרדות של גסיון כל לדכא סות
בת היסב שחשה הכלא, מנהלת המצב.
הדו עם יחד ניסתה, אמירותיה, מיסת

 הדרכים בכל ביקור באותו למנוע בר,
 מגע של כלשהי אפשרות האפשריות

 ששהו והעיתונאים האסירות בין מילולי
 עם לדבר אסירה של נסיון כל במקום.

 נגדה. תלונה להגשת מייד גרם עיתונאי
והמ הקרים ביחסים להבחין היה ניתן

 שאף לסוהרות, אלה אסירות בין תוחים
האסירות. מצד נמרצות בקללות זנו

 נווה־וזירצה בכלא הזה העולם ביקור
שכתוצ ללחץ, הכלא מנהלת את הכנים

 מ־ תוקפנית שיחת־טלפון באה ממנו אה
 הדובר בתי־הסוהר. שירות דובר לישכת
 בהברחת הזה העולם כתבת את האשים

 תא שהפכה ובכך הכלא, מן סיכתבים
 שאם מפורשות איים הוא אסירות. של

 שאינה אחת מילה הזה בהעולם תיכתב
 את יתבע עצמה, בתצוגת־ד,אופנה קשורה
עי שכניסת היו נימוקיו לדין. הכתבת

ככ בדיוק דינה ברשותו, לכלא, תונאי
 מזמין שאני ״ברגע הפרטי. לביתו ניסה

 ״אני מלכה, הדובר טען לכלא,״ עיתונאי
 שלא וכמו ייכתב. ומה ייאסר מה אקבע
ידב לא רשותי, ללא בביתי אורח יחטט

רשותי.״ ללא אסירות עם עיתונאים רו

־ ק ד ב

בית
 חת- אפשטיין רעיה גונדר גנית־ ךי|
י  כלא- כמנהלת שירותה את חילה ״

ל הוצנחה היא שנים. 18 לפני הנשים
 וראש־ מזכירתו שד,יתד, אחרי תפקידה,
 כנציב שמונה ניר, אריה של לישכתו
 מרד־האסירים אחרי בתי־הסוהר׳ שירות
הוכיחה מהר חיש שאמוד בכלא הנודע

א אפשטיין סוהרת מל
עבודה שיגרת

 ונאמנה יעילה שהיתה כשם כי רעיה
ית לח עומדים כראש־לישכה׳ בתפקידה

 כמנהלת־ החדש בתפקידה גם אלה רונות
ב זכתה אף שנים כשלוש לפני פלא.
 ״מחנכת, היותה בשל רעיית-הגשיא, פרס

 היא לאסירותיה״. קשבת ואחן אם אחות,
 בגין, עליזה את לעזרתה לגייס הצליחה
שהשי קטנים בדברים רבות לה שעזרה

 כל ך במש לה. לאפשר היה יכול לא רות
 העובדים בהערצת זכתה תפקידה שנות

במחיצתה.
 לנווה־תיוצה 1968ב* הגיעה כאשר

והכלא בלבד, אסירות 12 במקום שהו

 יותר על רעיה שולטת היום לצריף. דמה
 ועל וביטחוניות, פליליות אסירות 80מ־
סוהרות. 60כ־

הג בכלא האחרון ממן שקדה סד, את
 כך כל ״אחרי כך: עצמן האסירות דירו

נכ תפקיד, באותו שנות־שירות הרבה
 ריגשותיה לשיגרת־עבודה. המנהלת נסה
 כו־ את איבדה והיא השנים, ך במש קהו

 את עוד רואה אעה לכן שר־השיפוט.
האסירות.״ של צורכיהן ואת הפרט
 בתי־ שירות שהנהלת הוא שברור מה

ה של בדק־בית לערוך תצטרך הסוהר
■ גל נירה בנווה־תיוצה. מתרחש
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