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שסו!
 הפאס־ הכינוי הוא קסת״ ך*

/  התאים לשורת שניתן מוראלי, 1/
 שהוא ברמלה, בבית־המעצר המבודדים

 ביותר החדישים מבתי־הסוהר אחד
 בבוקר, רביעי ביום השבוע, במדינה.
 בתאו, שושן חיים של גופתו התגלתה

רקפת. באגף
 שנרצח הראשון האסיר איננו שושן

הביט האסירים בין בישראל. בכלא
 של רקע על רצח מיקרי מרובים חוניים
 עם בשיתוף־פעולה וחשד נקמה

 האסירים בין גם עבל השילטונות.
 כמה כבר קרו הרגילים הפליליים

 רצח היה שבהם המפורסם מיקרי־רצח.
 זה במיקרה שאטה. בכלא נגר יפת

 את יחד ותיכננו רבים אסירים חברו
 של הסחה תוכנית הכינו חלקם הרצח.

 שנלכד נגר את רצחו והשאר הסוהרים
בחדר־האוכל.

 באר־שבע. בכלא אסיר נרצח השנה
 בבאר־שבע נרצח שנים חמש לפני
 יפה־ צעיר רופא, אלברט אחר, אסיר
 הוא מהכלא. להשתחרר שעמד תואר
בתאו. שהתפוצץ רימון באמצעות נרצח

 דקירות 40ב־ נרצח שושן חיים
 של עבודתה תהיה לכאורה, סכין.

 בתריסר קלה. זה במיקרה המישטרה
 לא כרגע נמצאים רקפת של התאים

 שם יושבים אסירים. מעשרה יותר
 אושרי, וטוביה אהרוני רהמים

 כהן. ועזר אוריון עמוס ברצח שהורשעו
 שנאשם אנג׳ל, שמעיה גם שם יושבים

 החדש, הכפול ברצח שושן עם יחד
 נגר יפת מרוצחי אחד ויצחק.קיש,

 הרצל גם שם ישב בעבר שאטה. בכלא
 מייד ניצן. רוני ברצח הנאשם אביטן,

 בצלאל ד״ר הפאתולוג, שערך אחרי
 הוזמן שושן, של בגופתו נתיחה בלוד,

 כף־ידו את לבדוק המישטרה על־ידי
 חתכים נתגלו היד על אביטן. הרצל של

 כקשורים המישטרה על־יד שנחשדו
 בחזרה מייד הועבר אביטן שושן. ברצח
אשקלון. לכלא

 במיוחד. טובים ברקפת התנאים
 אסירים רק שם שיושבים כיוון

כמסו הנחשבים או להגנה, הזקוקים
 בבידוד. נמצאים הם לאחרים, כנים
 וכדי פרטי, חדר יש מהם אחד לכל

 האסירים הורשו בבדידות, להילחם
 טלוויזיה מכשירי חשבונם על להביא

 רוני של שילןזונו תחת בעבר, לתאיהם.
 לשימצה. ידועים הללו התאים היו ניצן,
 הצוות שהתפרק ואחרי מותו מאז אולם
 ונחשק רצוי למקום התאים הפכו שלו,

 והם טוב שם היחס האסירים. על־ידי
 היום, כל בתאיהם עוד מבודדים אינם
 אחדות שעות להסתובב להם ניתן אלא

באגף. האחרים האסירים עם ולהיפגש

 דחייה ^
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 תהיה לאו, ואם הרוצח יימצא ם ס
 אחראית מדינת־ישראל כנראה

 שלא על שושן, של ליורשיו בנזיקין
בכלא. חייו על לשמור הצליחה

 אפילו הוברח כבר שבעבר מאחר
הם סכינים כי ברור הכלא, לתוך רימון

 מוסמך מקור להברחה. קל נשק
 למערכת סיפר בתי־הסוהר בשירות
 יש רבים לאסירים כי הזה, העולם

 סכינים בדרד־כלל אישי. נשק
 מתכת. מפיסות או מכפיות מאולתרות

 כאשר כלי־נשק. כמה יש אחד לכל
 לפעמים משאירים בדיקה, נערכת

 למדי, גלד במקום אחד כלי האסירים
 מפסיקים נמצא, שזה אחרי שכן

 כלי- ושאר החיפוש, את בדרד־כלל
 בידי נותרים היטב, המוסתרים הנשק

האסירים.
 הגיע כיצד כמובן, היא, השאלה

 בכלא, ומבודד שמור כה לאגף נשק
 שירות גאוות שעליו חדיש, בבניין

 מישהו כי אפשרות ישנה בתי־הסוהר.
 שיושבי כיוון לרוצח. עזר הסגל מאנשי

 בעולם מהמכובדים הם רקפת אגף
התחתון, מלכי־העולם במדינה, הפשע
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 באיומים בשוחד, להשתמש אולי יכלו
מבוקשם. את להשיג כדי ובהשפעתם,

 יש לרצח, המניע את לברר כדי
 מאחר שושן. של אויביו את לבדוק

 טובול (״איקא״) יצחק ברצח שהורשע
 קרוביו על הראשון החשד נזרק בחיפה,

 בחיפה כי הטוענים יש הקורבן. של
 והחוזה שושן, על חוזה אלה הוציאו

בכלא. בוצע
 מותו עיתוי את בודקים כאשר אולם

 אחת. עובדה לעין מזדקרת שושן של
 יום בבוקר. רביעי ביום נרצח שושן
 עורר הודיע צהריים, בשעת קודם,
 שמעיה את המייצג יפתח, דויד הדין

 בית־ כי שרה, אשתו ואת אנג׳ל
 על עירעור דחה העליון המישפט

 שושן חיים על ולכן ההרכב, פסילת
זה. שני ביום להעיד


