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 אותי הקניטה פשוט היא מקודם. עוקל
ממני. וצחקה

 מאושרת, אותה לעשות רציתי
 ביותר המאושרת האשה שתהיה

 שירה זה שלי התחביב בתל־אביב.
 סרנדות, לה שרתי אם מה אז ופיוט.

 הצגות, אוהב בכלל אני גניבה? זאת
שלי. חברים הבימה משחקני חצי

 הקצין, כשבא הגעתי? למה עכשיו
 עיקלה היא התקף־לב. קיבלתי כמעט

 אגורה שלי, הבנק חשבונות כל את
 דולר אלף 220מה־ לי נתנה לא אחת

 גם יד שמה ועתה מכספי. ששילמתי
 חסכונותיי. ועל הבנק חשבונות על

 וללא סוף ללא אותי סידרה ממש היא
גבול.
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 לחודש להמתין צריך אני עכשיו
בפרשה. ידון כשבית־המישפט דצמבר,
 על גורלי של דבריו כאן עד

חוווה. עם גורלו
פרשת־ על השניה הגירסה זוהי

 הרבנים עם שכשישבנו נזכר, אני
 לה שירשום לרב אמרתי החופה, לפני

 לפני דקה דולר. אלפים עשרת בכתובה
 ושיכנעה לחץ, עליי הפעילה החופה

ממש זוהי דולר. אלף 100 לרשום אותי
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 לחלוטין שונה השניים, של הנישואין
 בשבוע שפורסמה האשה של מגירסתה

שעבר.
 ראשומון המפורסם היפאני בסיפור

 גם האם עניין. לאותו גירסות ארבע היו
גירסות? עוד ויצופו יעלו הפעם

לה. שנייה נולדה לא שעוד גנגסטרית
 שעורכי־הדין אחרי דוגמה: עוד

 אני אך כספי, כל את עיקלו כבר שלה
 אליי צילצלה כך, על ידעתי טרם

 הכסף! את להוציא רוץ ואמרה:
כבר שהכל מצאתי לבנק, כשבאתי

 )57 מעמוד (המשך
 הן איך כל־כך, קשים לחיים

 להו נ־תני. לא למה לרחוב, מתדרדרות
 פולטת החברה מדוע שווה, הזדמנות

 את לשנוא למדתי בבית־הסוהר אותן?
 שהורסים אלה שהם למדתי הסרסורים,

 שולחת הייתי כולם את הבנות. חיי את
 הבנות את מנצלים הם למאסר־עולם.

 לרחוב, נפלטת בחורה שאפשר. כמה
 החבר תפקיד את בהתחלה משחקים הם

חזרה. דרך לה אין כבר ומכאן הטוב
 ביקורי למנוע ניסית האם •

אסירות? אצל סרסורים
 לי שהיתה עד למנוע, ניסיתי

 מעודף שמתה צארום, רחל בשם אסירה
 גולדה של בתה דבר. של בסופו סמים
 היא הזאת. באומללה טיפלה מאיר
 לא לנווה־תרצה. ויוצאת נכנסת היתה
 והיא לבקר, לבוא שלה לחבר נתתי
 מי רעייה, ״גברת לי: ואמרה אלי באה
 אנשים אותי, לבקר שיבוא רוצה את

 את לי פקחה היא תל־אביב?״ מצפון
 החברים הם שאלה הבנתי העיניים.

 איש. יבוא לא יבואו, לא הם ואם שלה,
 אם אלא בביקורים, התערבתי לא מאז
בעצמה. ביקשה הבת

 שאיש אסירות יש האם •
לבקרן? בא לא

 אומללה בחורה פה יש בוודאי.
 לכאלה אותה. לבקר באים לא שכמעט

 רוב מתנדבים. מצמידים אנחנו
 תמיד אותן לערביות. הם הביקורים

לבקר. באים
 חגית כאן ישבה בזמנו •

 היא ממאסר. ששוחררה ולדמן,
 הרצח בפרשת מעורבת היתה

 מעורבת אנגיל שרה גם הכפול.
 על שמרת כיצד פרשה. באותה

ביניהן? ביחסים איזון
 תפגענה שלא המשמר על היינו

 באותו אותן שיכנו אבל בשנייה, אחת
עניין. מזה לעשות לא כדי אגף,

לחצים, ולדמן על שהיו מניחה אני
 לא הן אלימה. צורה לבש לא זה אבל

 ולדמן חגית לשניה. אחת הרביצו
 הרגעתי ואני איתי, לדבר ובאה חששה
 להגיד צריכה שהיא לה אמרתי אותה.

 היא עצמה. את ולנקות האמת את
 חששתי ואני עונש, הפחתת קיבלה

 שצריך למישטרה הודעתי בה. שיפגעו
 שמפחיתים לה כשאמרו עליה. להגן

 אמרה היא האמינה. היא.לא מעונשה
 תאמין. היא לה, אומר אני אם שרק

 שמחה בכתה, היא זאת, לה כשאמרתי
יחד. גם ופחדה
 שרה כך על הגיבה איד •

אנגיל.
מגיבות. שאסירות איך יודעת את

 מכרה היא ״מאניאקית, אמרה: היא
אותנו."

■ ■ ■
 על בכלא, מכות יש אם •
פורצות? הן רקע איזה

 גניבות, של קטנים דברים על
וקללות. עלבונות

 את כאלה במקרים האם •
לבידוד? שולחת

בידוד. הוא העונש כן.
בידוד? זה מה •

 בהם שיש קטנים, תאים אלה
 שברו הן המקלחות את בתי־שימוש.

עליו. לישון מזרן להן יש בקריזה.
 במקום הוא הבידוד •

צינוק?
 צינוק. המילה את אוהבת לא אני
 קשר יש אטומים. לא הקירות אצלנו

 ראיתי המבודדות. לבין הסוהרת בין
 בסקוטלנד. בבית־סוהר בידוד תאי
 צועקת את שאם כך מרופד, שם התא

 התנגדתי אני אותך. שומעים לא בכלל
 אין הביקורים בחדר אצלי כזאת. לבניה
 לאסירות. המבקרים בין שמפריד סורג

 והמבקרים והאסירות רחב שולחן יש
עבריו. משני יושבים

 לשוות הזמן כל ניסיתי בכלל,
 עודדתי בית. של אווירה לבית־הסוהר

החדרים. את לקשט הבנות את
 שאין בך על התלוננו הן •
 רצועה מלבד לטייל, היכן להם

אותן. פגשתי שם צרה,
הספורט, במגרש גם מטיילות הן

 לימוד, כיתות שם בונים שעכשיו אלא
 רחבה יבנו אחר־כך סגור. הוא לכן

 תוכלנה והן בגין, עליזה של לזכרה
שם. לטייל

ותיקה״. הכי האסירה ״אני
 הן אין שעות כמה במשך •

בתאים? כלואות
 ועד מהעבודה חוזרות שהן מרגע
 בשבע לעבודה יוצאות הו לדדט־כד.

 במיתפרה, קוביית בבוקר, וחצי
 ״ז שם — במיספרה בתדיראן,

 הן וחצי בשתיים ספרות. לומדות
 אותן סוגרים 8ב־ ובערך לביתן, חוזרות
בתאים.

 את רואות אינן הן בך, אם •
בעברית? הטלוויזיה תוכניות

בערב. 8 עד טלוויזיה רואות הן
 פרצה זה רקע על האם •

המפורסמת? הסוהרות שביתת
 להקרין הוראה קיבלתי נכון.
 חשבון על בלילה, 10 עד טלוויזיה
שעות. 24 העובדות הסוהרות

 יש ,8ב־ לתאים הולכות כשהבנות
 כשהן מנוחה. שעות ארבע לסוהרות
 שעתיים. רק להן נותרות 10ב־ הולכות

 היינו לכן כוח־אדם, מינימום לנו יש
הסוהרות. לדרישת להענות חייבים
בטלוויזיה? רואות הן מה •

הלימודית הטלוויזיה תוכניות את
 שיכניס לנציב הצעתי והערבית.
 האסיר אם לאי למה לחדרים, טלוויזיות

 להתמודד קל יותר הרבה מתוסכל לא
בתאים. טלוויזיות ראיתי בחו״ל איתו.

אפשטיין מרואיינת
המווד את לשטוף צריך .לא

 אסירות בתאי רק בכולם, לא
 השליטה הכל, אחרי בסדר. המתנהגות

 לא? למה אז בידינו, הטלוויזיה על
 בית־הסוהר הוא נווה־תרצה דרך־אגב
 חוץ טלוויזיה. אליו שהוכנסה הראשון

 סרט. שבוע כל כמעט לבנות יש מזה
 להן דואגת התרבות וקצינת הצגות יש

הזה. בשטח
 חושבת אינך האם •

 כדי מסויים מאוד אופי שצריך
סוהרת? להיות

 יכולה טובה בחורה רק כן. בהחלט
 לה שיש אחת רק סוהרת. להיות

לעזור. מוטיבציה
סוהרת? טובה בחורה •

לב לה שיש אחת רק כן. בהחלט
האומללות. לאסירות וחנון רחום
 שסוחרת חושבת אינך •
 מסויימת במידה היא

 על שולטת היא סאדיסטית?
 שאינן אסירות של חייהן

 ואשר לה להתנגד יכולות
הוראותיה. אחר למלא חייבות

 אנשים בידייך יש נכון. לא זה
 אותן, סגר שהחוק אומללים מיסכנים,

בהן. לטפל צריכה ואת
 שכולן חושבת את מדוע •

 פושעות ביניהן יש מסכנות?
 נזק הרבה שגרמו מסוכנות
 בדם רוצחות ביניהן יש לחברה,

קר
 לא מהן אחת אף צודקת. לא את

 בדם רצחה לא מהן אחת אף מסוכנת,
 זו לרצח? הביא מה יודעת את איך קר.

 את נפשית. מופרעות להיות יכולה
 פה שיושבת אשה בעצמך פגשת

 היא מאהבה. של האם רצח על במאסר
 היא נהדרת. היא לדוגמה. אסירה
 האם כאשר אהובה. של באמו טיפלה

 אשה לו שיש לה להגיד התחילה
 שיגעון של חולשה, של ברגע אחרת,

אותה. הרגה היא
 היית שלא אסירה, פה לי יש

 אשתו רצח על יושבת שהיא מאמינה
חיילת, בת לה יש שלה. המאהב של

 מהנדסת. עצמה והיא בצבא, קצינה
 מסוגלת שהיא מאמינה היית לא בחיים

 בראש. לה עבר מה תדעי לכי לרצוח.
 בא שלה והמאהב בשיקום היא כעת

 לא את באדיקות. הזמן כל לבקר
 זה זה. את תראי אם תאמיני

האלה. הרוסים שני ממש, חס״ז־י־חמי
 השחתת דל שי! והמסכנה

 ישסזי לסמים, שמכורה זונה היא פנים,
 מוות. פסק־דין לה יש אלוהים. אותה

 להיות אפשר אז בחיים, תישאר לא היא
אליה? רעה

 למוות, אותה דן מי •
התחתון? העולם
למוות. אותה שדנו הם הסמים לא.

 שפוטות, אותו עם מה •
 הטמינו מוחלט רוח שבקור־
 ציבוריים במקומות פצצות

מפשע? חפים אנשים והרגו
 קורבנות מצב, של קורבנות הן גם

 מאשימה לא אני פוליטי. מצב של
 ששלחו אלה את מאשימה אני אותן.
 ילדות־נשים. שניצלו אלה את אותן,
 בעצמם הלכו לא האלה הגיבורים למה

 הייתי אני גם מזה, חוץ פצצות? להטמין
 חברי היו מחברי ורבים ההגנה, חברת
אצ״ל.

 את אפשטיין, גברת •
 ..נווה־תרצזד את אוהבת

 אותך. אוהבים וב״נווה־תרצה״
עוזבת? את מדוע
והטוב. המלא מרצוני עוזבת אני

לנוח. שלי הזמן והגיע ,61 בת אני
 האפלאהיולךאי־הבנות •
ורטהיימר? עם

הסוהרות. שביתת בתקופת היו,
 לא אך מהשביתה, מאושר היה לא הוא

לזה. מעבר
 ב״נווה־תרצה״ הבנות •

אותך. שמכריחים משוכנעות
שאלך, רוצות לא הן מבינות? הן מה

 עם נפגשתי סיבות. מחפשות הן אז
 והוא שפרשתי, לפני קצר זמן בורג
 לעבוד. להמשיך יכולה שאני לי אמר

 לעזוב. רציתי לא אחד, מצד התלבטתי.
 שאני הרגשתי ומלואו. עולם הרי זה

 את ואהבתי לבנות עוזרת באמת
 והרגשתי הזמן הגיע שני, מצד העבודה.

 שלי המשפחה וללכת. לקום הזמן שזה
 הזו. לעבודה שותפים כולם והילדים,

 ומנהל מהנדם־כימאי הוא בעלי
 בעבודתי. מעורב והיה בית־חרושת,

 עם חיכוכים לי היו לא מעולם
ורטהיימר.

 פי על שנהגת במקרים •
 מבצע מי היד־הקשה, מדיניות

 את מכה היה מי אותה,
האסירות?

 יד הרמנו לא פעם אף חס־וחלילה.
 ניר, אריה המנוח, הנציב אסירה. על
 העוצמה את תנצלי ״אל אומר: היה

 ואני בית־סוהר." כמנהלת לך שיש
 כלפי לא בוודאי ניצלתי לא מעולם

 יכלו שלא חסרות־האונים, האסירות
 בשיטת עבדתי תמיד לי. לענות

המתחים. הורדות
 חושבת את האם •

 מסגרת הוא שבית־הסוהר
משקמת?

 משקמת. מסגרת בזה רואה אני
 קרוא ידעו שלא בנות לכאן הגיעו
 נרקומניות לכאן הגיעו וכתוב,

 לימודים. כפינו לא מעולם שנגמלו.
 את והרחיבו בעצמן באו הבנות

 כאן שעשו כאלה היו השכלתן.
 שהלכו כאלה והיו בחינות־בגרות,
 כי שמות, לך אגיד לא לאוניברסיטה,

 יש עצמן. את לשקם שהצליחו כמה יש
 היא סיפור־הצלחה. שהיא אחת בחורה
 רצחה 15 בת כשהיתה רצח. על ישבה

 רב, זמן פה ישבה היא שלה. החבר את
 באוניברסיטה למדה בגרות, עשתה
 עבודה לה מצאתי משוקמת. היא וכעת
 אנשים הרבה שני. לתואר לומדת והיא
 בחורה שלה. העבר על יודעים לא בחוץ
 הגדולה התמורה היא בשבילי כזאת
 תמיד שלא מובן, כאן. לעבודתי ביותר

 כשבחורה הלב, לי כואב מצליחים.
 פעם פה שישבה אחרי לכאן חוזרת
 ושוב. שוב שחוזרות כאלה ויש אחת.
 שזוהי מאמינה אני הכל, בסך אבל

 שלא בנות כאן יש שיקומית. מסגרת
 פה להן טוב כל־כך להשתחרר, רוצות

בחוץ. להן המצפים החיים לעומת
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