
יערי חווה במדינה: ביותו המדוברת לאשה

 מיכל תגיע. כבר שחווה רוצה מיכל
 לסבית, היא בכלא. שנים 22ל־ שפוטה

 גם טיבעי באופן כך על המצהירה
ועדינה, יפה ״חווה ההנהלה. באוזני

מחיי מיכל כאלה." אותן אוהבת ואני
 בפיה. ויחידה אחת שן ומגלה כת

 לה עושה אני בחורה, על לי ״כשבא
היא ובערב הערב. עד מהבוקר עיניים
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נאטאלי, בתה, את ילדה גם בהן בנווה־תירצה, תיים

הנמ נאטאלי, בזכות חודשים. ושמונה שנה בת כיום
 שאותו ולבתה, לעצמה בתא מו תורג זכתה איתה, צאת

ובבובות. מאוסים במיקי בפוסטרים, למענה קישטה
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שוהם. חיה הכלא, מפקדת בתצלום: בתא. נשים בחמש מסתפקים תים

 חווה תועבר הקרובים ימים ^
 אל באבו־כביר מבית־המעצר יערי *4

 מוכן הכלא ברמלה. נווה־תירצה כלא
לקראתה.

 כשניסתה מתה לא שהיא ״טוב
 ״לא בחום. פרנסין אמרה להתאבד:״

החיים!״ את לאבד כדאי
 נרקומנית, היתה הצרפתיה פרנסין

 גדולה כמות נושאת כשהיא ונתפסה
 בכלא לישראל. מצרפת הרואין של
רוצה היא חווה את מבשלת. היא

 היא ותמימה!״ רזה נראית ״היא לפגוש.
מוסיפה.
כי תוהה הכלא, מנהלת שוהם, חיה

לר ״עומדות בנוף. חווה תשתלב צד
או היא אפשרויות,״ שלוש רק שותנו
 המייצר נען, לממטרות ״מיפעל מרת,

 הרכבת־חש־ מיפעל לממטרות: ראשים
 המתפקדת ומיתפרה תדיראן; של מל

 מן לבחורה יהיה קשה זהו, חלקית.
נוע שלא בעבודה להשתלב הזה הסוג

ענוגות.״ לידיים דה
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לידיה. מקבלת היא אותם בחודש, חדשים שקלים 400 עד להשתכר יכולה

 תורגמו, נאטאלי משמאל: היום. כל למשך בתאה
 תאי שבין במיסדרון לטיול יוצאת האסירות, אהובת

הילדה. של בפינוקה ביניהן המתחרות האסירות,
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הושארה היא וכעונש להשכמה, ממיטתה יום באותו


