
מסבות כלא־הגשים, כמנהלת מתפקידה השבוע שפושה אפשטיין, רעיה
על מפורסמות, ופחות מפורסמות אסירות על בכלא, אורודהח״ס על
בכלא ומין 1 מישמעח בעיות עם והתמודוותה 1 זביטחוניוו 1 לאסירות יחסה

 את דוחפת ״הבד־וות
 וזוועותיה זו האסירות

 מתאהבות הן זר של
 אזי בשניה. האתת

טבעי־ דבו בזה רואה

 שהגיעה אסירה די ■יש
 במצב כנוקומנית לבאן
 תשע אחו׳ היום, קשה.

 נוגעת לא היא שנים,
בסיגויה־

 שאנהג רצה לוי ■חיים
 באסירות קשה ביו

 אבל הביטחוניות.
 וחלילה, חס אצלת,
יד״ הרמנו לא מעולם

 של קורבנות הן ■הבנות
 להכניס במקש מצב.
 היש■ לבית־סוהר, זומת

 הסרסורים את מנניסה
מאסו״ להם ונותנת

 הביטחוניות ■האסירות
 מצב של קוובנש הן

 לא אל פוליטי.
 אני גם אותן. מאשימה
חבחדהגנה״ ה״ת׳

 אורית של ■התינוק
 קוואוו הכניס אוביב

 תענוג היה לכלא.
 מתפתח. אשו לראש

אמה״ וגעו שוו הוא

 הזדמנתי שעבר בשבוע הרביעי ביום
 לפני שם הקרינו ■נווה״תרצה." לכלא

 שחלקו יושע, יקי של סירטו את האסירות
מוצא." ללא ■כביש בכלא, צולם
 לשבת הכלל מן יוצאת חווייה היתה זו
 את ולראות תרצה בנווה הדשא על שם

 המסד. על שהתרחש למה האסירות תגובות
 עד בסרס, הזונה עם כל־כך שהזדהו היו

 מבלי הבמאי אל קשות בטענות שבאו
 הקרנת אחרי למציאות. הסרט בין להבחין

ל, אנג שרה בלטה שבו דיון, התקיים הסרט

 עד במעצר יושבת שרה שמוליק. המכונה
 היא הכפול. הרצח בפרשת לדין להעמדה

 את שואל ואתה מאוד, ואינטליגנטית נבונה
 שהיתה - כזאת בחורה עושה מה עצמן
 - שלד הפרטית המכרה להיות יכולה

הסורגים. מאחורי
 פימנטל, עמירה בשם צעירה שם היתה
 עד היא, גם העצורה מרשימה, בלונדית
 ברצח. שותפות באשמת לדין, להעמדה

 ענת של ילדות חברת היא כי סיפרה עמידה
איתה גדלה ולדבריה, הסרט כוכבת עצמוו,

 בעל הוא עמירה של אחיה שכונה. באותה
 עצמה היא פירטום, בחברת בכיר תפקיד
 פה עושה היא מה להבין קשה תיכון. בוגרת
 האורות נדלקים כאשר לכאן. הגיעה וכיצד
 קצת ילדות. מרביתן הפרצופים, כל נגלים
 מאחורי כאן, יבלו שחלקן להאמין קשה
חייהן. של הארי חלק את ובריח, סורג

 השפוטה אייזנברג, זיוה היא כזו אחת
 של אמו רצח באשמת למאטר־עולם

 ומטופחת, מרשימה נאה, אשה זיוה מאהבה.
שקט. בקול בהיגיון, מדברת

 המספז יפהפיה, ילדונת יושבת לידי
 נמק לעבריין סיוע באשמת יושבת שהיא
 י כאמו עצמה את מציגה ארביב אורית

 1יוש מזרחי, חנה בית״הטוהר. של התינוק
 טבח היא אפשטיין, רעייה המנהלת, ליד

 ל 25 בת הנראית שלאשה להאמין קשה
 שה מסתבר אחר־כד נכדים. יש היותר

 ח׳ סיפור פחות לא מרגש .32 בת
 מטומו שהיתה בעת רצחה, חנה ומאטרה.

 שי הטרטור את החושים, אובדן עד
א מעונשה למאסר״עולם. ונשפטה
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