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 המתהדר קשוח גבר אלפונסו, משובח. טעם על המעידות רבות ותמונות
 המישמעת את להפר כדי משוגע להיות שצריך טוען נוצה, עם בכובע
פחות. הנוחים למעשיהו, או ברמלה איילון לכלא עפים אז הנוח. בכלא
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£25 משותפת הקשבה
מסוכנים. אסירים או אסירי״עולם אין אשמורת בכלא

 את לובשים האסירים מדים. ללבוש חייבים הסוהרים
 סגן־המנהל לוקח בשבוע פעם הפרטיים. ביגדיהם

סמוך. קיבוץ של בבריכה לשחייה אסירים קבוצת

 עם שדאג הוא. הקשוח הרב־כלאי של
 אז שעד בצינוק. חלונות לבנות בואו
 אשנבי עם אלא חלונות, ללא היה

בלבד. איוורור
 1הד־ הפסטוראלית, האווירה למרות

 כל שעם לשכוח אסור כי גבאי גיש
יח ופתוח ליבראלי כלא המוסד היות
 שהורשעו כאלה גם בו כלואים סית,

 נקלעו הרוב אבל הריגה. כמו בעבירות
 התפרצויות תקיפה, בשל לבית־הסוהר

ומירמה.

 מסתתר מה
ן בסיר

מנהל סגן סירב ההופעה תום ^
 העולם לבקשת באדיבות הכלא !■

 כדי האסירים, עם לסעוד הזה
 מוכן היה הוא האוכל. מטיב להתרשם
 של בחדר־האוכל ארוחה על להתפשר
 המוגש שהאוכל הבטחה תוך הסוהרים,

לאסירים. המוגש לזה זהה שם
 להסתיר מה לגבאי שיש בטוח לא

 ,טובי־בשר, נראים האסירים בסירים.
 רוצה לא הוא אבל ומטופחים, מגולחים

ב הראשון בית־הכלא מנהל להיות
 שהתפתה על מתפקידו שיעוף ישראל

 מוד! אישור ללא לעיתונות להיענות
דובר.

ה הלהקה וחברי הסתיימה, ההופעה
המ על ולהעמיסו ציוד לקפל תחילו
 היה כי הפטיר מהאסירים מישהו שאית.
 בתשלום, גאון יהורם את לראות מעדיף

ב זה אבל — בחינם משינה את ולא
טעם. של עניין אמת

 של קצין־הביטחון רב לא זמן לפני עד
 לשימצה הידוע — באר־שבע כלא

 בין בו השוררים הגרועים ביחסים
לאסירים. הסוהרים

 משכורת מקבל וחייכני, נמוך גבאי. ,
 500 הגדרות בין שמחזיק מי להיות כדי

 מאוד להיות שיכולים קשוחים, גברים
להם. כשמתחשק נחמדים לא

 אינם אשמורת בכלא הסוהרים אך
 הם ועיקר. כלל מתוחים נראים

ומשוחחים האסירים בין מסתובבים

 באותו ביותר החמורה הבעיה איתם.
 בכלא הזה העולם ביקר שבו ערב

 הסוהר, בית של שקצין־הביטחון היתה
 למישרדו התקשר מיארה, אשר כלאי

 כי לגבאי וסיפר מנהל־הכלא של
 לארוחת־הלילה ביצים 20 לו חסרות

הסוהרים. של
 ביצים להוציא ציווה הכלא מנהל
 מקומו על בא והכל המקרר, מן נוספות
בשלום.

לזכותו האסירים מציינים שכן מה

המפקד עם דואט
רבות. חתימות להעניק התבקש משמאל), (בתצלום בנאי יובל הסולן,

—■ האבוד הכבוד ■■
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 כבקשתו, במועד קשר עימו ליצור
שם. אירע מה ביררתי

 ועדת־ לפני הופיע במצוקה הקבלן
 של בראשותו הוועדה, של המישנה

 ישב הדיון בעת רמון. חיים הבר־הכנסת
 ועדת־ חבר בעצמו. מכונם בשקט,
 עם סיפר ויינשטיין אריאל הכספים
 אליו צילצל גינדי כי מותו, היוודע

מאו בשעה אחדות פעמים לאחרונה
ל התערבותו את וביקש בלילה, חרת
עבורו. הסיוע זירוז

 כהן, יגאל הוועדה, של אחר חבר אל
 שבתל־ לביתו בבוקר, השכם צילצל

 יפעל שכהן ביקש הוא עדשים,
 ולקביעת לחברתו הסיוע להחשת

י הסיוע. מתן לצורך הקריטריונים
 של בקשתו מאופן התרגש כהן
 שמבקש אחר כמו נשמע ״הוא גינדי:

 ביום ביטל לכן אותי!" הצילו אנא, —
 שהיה הרדיופוני העימות את השני

 מינויו על רמון, חיים עם לו מתוכנן
 בנק־ישראל, של החדש הנגיד של

 משה שר־האוצר, עם שיחה לטובת
 של עניינו על גם נסבה השיחה ניסים.
גינדי.

 מדי, מאוחר שעות שש השישי, ביום
 הסיוע בנושא הסחבת קיצה אל הגיעה

לחברות־בניה. המיוחל
 נפש של לעומקה לררת קשה

 שהצליח לאחר להתאבד. המבקשת
 רבים היכו הטראגית, במשימתו גינדי

 התקשרו שלא על — חטא על מחבריו
עליו. שמרו שלא על די,

 ביממה, שעות 24 עליו, בשמירה
אחת גירסה בני־מישפחתו. עסקו

בשיאו גינדי
אותי!״ הצילו ,.אנא,

 במיב הבריכה את מילאו לא כי אומרת
 להתאבן דעתו על יעלה שלא כדי

 ביקשו אחרת, גירסה על־פי בטביעה.
 הברים את שימלא מבעלה גינדי רינה

 בו לעשות יוכלו שילדיהם כדי במים,
 או ושוב שוב דחה גינדי שימוש.

 נראד זה כך הפעם, בקשתה. ביצוע
 בדייקנות התאבדותו מעשה את תיכנן

שוב. ייכשל שלא כך
 לשמוו היה יכול לא אחד ״אף
 בסיוג׳ מוחמר בקול הירהר עליו,״
 יכולנ מה עקשן! מאוד היה ״הוא

 לאח גינדי, את כששאלתי לעשות?"
 בדעת האם השני, התאבדותו ניסיון
 ״אנ ענה: פסיכולוגי, לייעוץ לפנות
 מתאושע טוביותר.אני קצת מרגיש
 גינד דיכאון,״ של ברגע הייתי פשוט

 מישפחח כלפי חרטה אז הביע אף
להם. שגרם הסבל על וחבריו
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