
 לי עשי מהארץ. מהר שיותר מה ולברוח
 את רואה את אם — אישית טובה

 מאשתו־ בקשי הרפז, שרגא השחקן
 פעם הייתי איתי. להתקשר לשעבר
שרגא.״ של לאח נשואה

 ונשנות החוזרות ההפצרות למרות
 בקושי האסירות הסכימו הסוהרות של

 המקום לפנות כדי המיספרה, את לעזוב
 בקוצר־ וחיכו שעמדו אחרות, לאסירות

 איתן ולהיכנס לסוהרות להתלוות רוח
 ניסתה מהאסירות אחת כל למיספרה.
ה בציבעי־האיפור ולשחק להמשיך
 שהובאו בשפתונים, בעיקר חדישים,

המאפרת. על־ידי לכלא
 שיצאו הנשים מדהים. היה השינוי

 בג׳לי מנופחות בתיסרוקות התהלכו
 ניגוד שהיו אדומים, ובשפתוגים אפור

 ונעלי־העור האפורים לבגדים משווע
האסירות. של הגבוהות

 התחילו ולמיספרה שעה עברה לא
 שביקשו אסירות, של רשימות לזרום

מלע פסק לא הצוות לחגיגה. להצטרף
 ללגום כדי היו היחידות ההפסקות בוד,

ש העוגיות את ולאכול מספלי־הקפה
אסירה. על־ידי למקום הובאו

 קצו־ ,שחורה צעירה באה למיספרה
 כחבי־ מאוד מהר שהתגלתה צת־שיער,

 הבדווית זאת היתה האסירות. של בתן
אבו־עידה. עירה

 משבט בדווית ״אני עירה: סיפרה
התח על בכלא יושבת אני אבו־רביע.

 זה שלי הרע המזל בצבא. כחיילת זות
 קטנה ועוד ילדה, בטעות שנולדתי
 הייתי בן! לא שאני חבל כמה ונמוכה.

 עשרה לי יש לצבא! מייד מתגייסת
נשים. שתי יש ולאבי אחים,

 החרימה המישפחה המישפט, .מאז
אר של פסק־דין קיבלתי לגמרי. אותי

 החמיר, בית־המישפט שנות־מאסר. בע
 אני לשוטרים. שהרבצתי מפני בעיקר

 אותי קיבלו כאן לשוטרים. אלרגית
 הלוואי כשימחה. היהודיות האסירות
יהודיה!״ שהייתי

,35 בת אשה ניגשה יתאום ן*
ה שהרקע בלונדי, שער בעלת י
 היתה היא בלט. שלה הקודם שחור !

 היא למיספרה. דחוף באופן זקוקה
 ביחידות. איתי לדבר רשות ביקשה
לחצר. יצאנו ושתינו ניתנה הרשות

גרץ. אילנה ״שמי האסירה: סיפרה
 לפני שביצעתי עבירה על יושבת אני
 סכום על צ׳ק זיוף היה זה שנים. שש
 של מאסר קיבלתי לירות. אלף 20 של

 לי והורידו עירעור היגשתי וחצי, שנה
הצ ולא זיכוי על ללכת ניסיתי חצי.

לחתי.
 זה שלי הצרות שכל לי ״האמינו

14 לפני שלי. שם־המישפחה בגלל

הרבההביאה

 בשוק שהמצב האמנתי א ^
/  עד קשה הישראלי הגברים ) /
רו מנחם עורך״הדין אמר כך!״ כדי

 ראף האסיר מפי שמע כאשר בינשטיין,
 שכמעט שיטפון־הכלות, על ראג׳ה

אותו. הטביע
 לא־יהודי, ,34 בן הונגרי הוא ראף
 יותר האחרונות השנים בתריסר שעבר

הו סרט של גיבור מאשר הרפתקות
.30ה־ משנות ליוודי
 השיל- עם הסתכסך סיפורו, פי על
 חצופה ביקורת בעיקבות בארצו טונות
 בכינוס־סטודנטים. המישטר על שמתח

 להתגייס ונדרש עבודה, השיג לא מאז
 אשה נשא הוא ומרוחקת. קשה ליחידה

 זה גם אך בעיר־הבירה, להישאר כדי
 לחופשה הביתה חזר כאשר לו. עזר לא

 הצעירה. אשתו את מצא במפתיע,
אחיו. בזרועות

 ועבר מיחידתו ערק 1976 בינואר
 ובלי דרכון בלי לאוסטריה. הגבול את

 בכל הצעיר הגבר הסתובב מיסמכים
 לדבריו, נאלץ, ולבסוף אירופה, בירות

 הוא הצרפתי. לליגיון־הזרים להתגייס
 של בחבורות והסתובב משם גם ערק

 בכל כמעט הנמצאים הונגריים, גולים
ב עסק למחייתו באירופה. עיר־בירה

ובהברחות. פעוטות בגניבות עיקר
 התחיל ראף של הישראלי הקשר

 הוא גם שערק גולה, הונגרי בטייס
לטייס .1972 בשנת במטוסו, מהונגריה

 הפחית העליון בית־המישפט רייך.
 בכלא המאסר ממאסרו. אחת שנה

 מכיוון בעיקר לראף, קשה ישראלי
 איש. עם בדברים לבוא יכול שאיננו

 מאוד ומעטים עברית, דובר איננו הוא
 דוברי־הונגרית. הם מאוכלוסיית־הכלא

 פולק, יוסי רמלה, מנהל־כלא למזלו,
 שפה ולשניים יוצא־הונגריה, הוא

 לעומת השורה, מן הסוהרים משותפת.
 את להגות אפילו מצליחים אינם זאת,
האסיר. של שמו

 הוזה
אזרחי

 כתב לכלא הגיע חודשיים פני ך
 וריאיין הנדוורקר, חיים הארץ, )
 נפתח הראיון שפורסם אחרי ראף. את

יפה-התואר. האסיר לפני חדש עולם
ייאמן. שלא כמעט מאז שקרה מה

 מיכתבים להגיע התחילו הכלא אל
ההונ עם להיפגש בדרכם כולם ונשים,

 כדי באה יוצאת־קיבוץ צעירה גרי.
 אחרת, קיבוצניקית ולעזור. לשוחח
 במחשבות באה לילדים, ואם גרושה

ה של חלקן גם לעתיד. קשר על
 במיצעד־הכלות, נפקד לא עירוניות

 בגיל* גבר הגיע. אחד חתן ואפילו
 את הציע בקפידה, לבוש העמידה,

חסר־הבית. לאסיר כאפוטרופוס עצמו

מחזר גם1 מחזרות, בעיתוז כתבה
ברמלה הכלוא יפה־התואר, ההונגרי לאסיר אחד,

! ״י
 הציע והוא ישראלית, חברה היתה
לישראל. מכוניות להעביר לראף

עריק
הזדים מלמיין

 ראף מצא בארץ ביקור אותו ^
 עוד שהכירוהו הוריו, של ידידים *₪

 מזג־ הטובות. בשנותיה מהונגריה
 חן מצאו כאן והנשים הישראלי האוויר
 בשם לצעירה התקשר והוא בעיניו,

 את עזב כאשר בזנות. שעבדה תמי,
 כי שגילו הצרפתים, בידי נתפס ישראל

לשל ועמדו מליגיון־הזרים עריק הוא
 ראף לליגיון. להחזירו ומשם לכלא, חו

 בלע הוא מהליגיון. טוב הכל כי החליט
 את מצא מבית־החולים ואושפז. מחט
ה הגולים מריכוזי לאחד שוב דרכו

באדם פגש ושוב באירופה, הונגריים

| בלחש. ראף ענה הומו!" לא אני ״אבל
 היתה אליו שנהרו הגברות מכל

 ן שב־ מנצרת־עילית, רוסיה יוצאת אחת,
 אמה. ובלוויית הפרטית במכוניתה אה

 הצעיר עם ארוכות שוחחו השתיים
 האשה, בית. לו לתת והחליטו היפה,
 שוב חזרה לשניים, ואם גרושה שהיא
 כי החליטה נוספת שיחה ואחרי לכלא,

מתחתנים. הם
 פותר היה ישראלי שדרכון למרות

 החתן נראה לא בעיותיו, רוב את לראף
 מכיוון אולי זו. מהצעה במיוחד מאושר

בהונ לאשה נשוי עוד בעצם שהוא
 לגביו יהיו נוספים נשואין וכל גריה,

 יכול אינו כנוצרי כן, על יתר ביגמיים.
לקפ ולצאת יהודיה, בישראל לשאת
 הכלא. הגבלות בגלל יכול, אינו ריסין
בעי חן מצאה לא הכלה פשוט ואולי

ניו.
 גנובות מכוניות להבריח לו שהציע

לישראל.
 לישראל. שנית ראף בא 1983 במאי

כי ומצא ידידתו, תמי, את חיפש הוא

 בכלא. זמן באותו ששהה לאיש נישאה
 מכוניות כמה להבריח הצליח הוא

עליו נגזרו ונעצר. שנתפס עד לישראל

 מרצה מאז וקנס. שנות־מאסר ארבע
רמלה. בכלא עונשו את ראף

שני לראף מונו במישפטו לעירעור

 משא- מתנהל כרגע פנים, כל על
 על־ידי השניים את לזווג כדי ומתן
 של במישרדו שייעשה אזרחי, חוזה

עורך־דיז.
■ אלון ואילנה

אולמרט מסקדת־הפלא סגנית
לצוות ואיפור תיסרוקת

 בן, לי יש אחי. את שלי הבעל רצח שנה
 אחרי וחצי. 14 בת ובת, וחצי, 15 בן

 הבן היום התגרשנו. בעלי של השיחרור
נע של במוסד במיצפה־ים, זרוק שלי
אפוטרופוס. לו שאין זה על רים,

 לילדים מהר לחזור מוכרחה ״אני
 בבית. לבד גר הילד אסון. שיקרה לפני

 חיבר והוא החשמל, את לו הפסיקו
 גניבת של תיק לו פתחו זה על אותו.

 הביתה, מאוד מהר אחזור לא אם חשמל.
 ארבעה כבר שלחתי ייגמר. הזה הילד

מיכתבי־בקשה.
 כמו לפעמים נראה ״בית־הכלא

 שזה לי האמיני אבל גדול, אחד קיבוץ
 שסוגרים אחרי כאן. להיות ונורא איום

 אסתר בשם עצירה כאן יש התאים, את
 רוזמרי, אסתר לה שקוראים שיטרית,

 כדי רוזמרי שוקולד סחבה שהיא מפני
 מייללת היא לכלא. אותה שיכניסו
 את משגעת ממש תן. כמו ממש בלילות
כולם.״

נכ כשלחדר לעבוד, המשיך הצוות
.16 בת קטינה יפהפיה, נערה נסה

 עושה כמוה וצעירה יפה ילדה מה
כזה? במקום

 לא אני היא ,האמת הקטינה: סיפרה
 תראו נרקומנית, לא אני לכאן. שייכת

 חסרה לא לי, יש שיניים איזה בעצמכם
 מתכוננת מאוד מהר אני אחת! שן אף

קורס לעבור מתכננת אני מכאן. לצאת

 אתם מכאן. שאצא אחרי דוגמנות של
 חדשה דוגמנית איזה עליי, תכתבו עוד

 המסלול!״ על מדגמנת
 היא שהקטינה התברר כשהלכה,

השלי הפעם זו היושבת מחולון, נערה
גניבות. בשל שית

שטמקדית
וסליקה

 של עובדי־הצוות מבין יחידה ן*
וב בתיסרוקת שזכתה בית־הסוהר 1 1

מל הכלא, מפקדת סגנית היתה איפור
 היא מהמיספרה כשיצאה אולמרט. כה

 אסירות מצד צעקות של בקיתון זכתה
למ למיספרה, הוכנסו שלא מאוכזבות,

לז בתיקווה בתאים, שעות שחיכו רות
למיספרה. ולהיכנס כות

לחדר־האו־ המישלחת נלקחה משם
 ארו־ לנו הוגשה בכלא. הצוות של כל

 ומרק־ לחם הרבה שכללה חת־צהריים,
 מסויה, עשוייה קציצה תפל, שעועית

ול סלט־חצילים, פתיתי־איטריות, עם
 ללקט היה אפשר גם שם תפוז. קינוח
 הכלא: של העדכני המילון את ולחבר

שילינג יפה. ממש - אחו־
טין טנ ־ טי  יפיופה. - אנ

ה גז  קבלת הפנים, על נפילה - אנ
בובתה.

ה ק שרמוטה. - סלו
אחת. סתם - זבל

מגעילה. מכוערת, סתם - מעפנית
מלשינה. מתלוננת, - שטינקרית

נרקומנית. רזה, - שלדמהלך
 קצרה הרצאה היתה הארוחה אחרי
 ״בכלא שהסבירה: המנהל, של בחדרה

 95 כיום מתגוררות נווה־תירצה
 כאן המגדלות שלוש ביניהן אסירות,

 שימוש בשל יושבות מרביתן תינוקות.
 הוא הביטחוניות אחוז בסמים. וסחר
האח ערביות. 11 רק נשארו מאוד. קטן
 !השבויים תמורת לאחרונה, שוחררו רות

 אחת, יהודיה יש האסירות בין שלנו.
מאסר־עולם. שקיבלה

 מתנדבים, הרבה יש הרב ״למזלנו
 הוא שלנו התקציב לנו. לעזור שבאים
 לנו מאפשר בקושי שהוא קטן, כל־כך

 מתנדבים חוגים. שני בתשלום להחזיק
 אנגלית, ללימוד חוג אצלנו עורכים

 תיז־ בחגים המביא ליהדות, חוג ויש
ממתקים. וגם מורת־אמנים

 מהאוניברסיטה אחרים ״סטודנטים
 להרקדה קורסים בהתנדבות עורכים
וספורט.

המיב־ כמו מתנדבים אנשים ״בזכות
מצ אנחנו אירגנתם, שאתם הזה, צע

 האסירות של חייהן את להקל ליחות
אותן.״ לשקם גם ולנסות בכלא,

^ ₪ ₪ ₪ ■ יריב שולמית *
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