
 בכלא־הגב־ כמו שלא בשה־חירצה.
הנר לגמילה. מחלקה אין ברמלה, רים

 עם משותפים בתאים שוכנות קומניות
 בלתי־ ממש הוא והמצב האסירות, יתר

נסבל.
עו בידי מטופלות הנרקומניות רוב

 נאה אשה סיד, בשם ,סוציאלית בדת
 מקולו־ הגיעה סיד לחייה. 40ה־ בשנות

לש והתגייסה שבארצות־הברית, רדו
באוני מרצה בעלה, בתי־הסוהר. רות

 ידוע פרופסור היה בר־אילן, ברסיטת
 תוא- עצמה לסיד גם בארצות־הברית.

 היא ובפסיכולוגיה. בסוציולוגיה רים
 נרקו־ לאותן זמנה רוב את מקדישה

 לימי־טיול מהן כמה לוקחת ואף מניות,
יותר. אליהן להתקרב כדי לכלא, מחוץ

 הגדולה שאיפתה כי לי סיפרה סיד
או ולשקם בנות אותן את להציל היא
 רבות טראגדיות עברה עצמה היא תן.

מילדיה. שלושה שיכלה ואף בחייה,
 פגישה יוזמת היא הטיפול במיסגרת

 לכלא מגיעים ואלה קרובי־הנערה, עם
 של בחדרה ארוכות שעות ויושבים

 ומה לנהוג כיצד להם המסבירה סיד,
לקרובת־מישפחתם. לעזור כדי לעשות

 והטיפולים הרבים המאמצים למרות
הנר רוב מנסות מקבלות, הן שאותם

אפ ררך בכל סמים להשיג קומניות
ולמ־ ,לחופשות היוצאות ישנן שרית.

 על מיזרונים מפוזרים שבו קטן, מיבנה
 לדלת, מתחת נדחף האוכל הריצפה.

 חומר־ או סיגריות לשם להכניס ואסור
כלשהו. קריאה

 סוגי כל על נלקחים הלבן" ל״בית
ההתפרעות. או עבירות־המישמעת

 נשמעו שיחרורי, לפני אחדים ימים
 השני. האגף מכיוון איומות צעקות

האגפים. שני נסגרו דקות כמה אחרי
שכי מאוד פעולה היא (סגירת־אגף

 סגי־ על מודיעות הסוהרות בכלא. חה
 ל־ האסירות כל מוכנסות ואז רת־אגף,

כא זו פעולה נעשית לפעמים תאיהן.
 תואמת. אינה האסירות ספירת שר

והסו באגף, אסירות 52 יש לדוגמה:
 הספירה את שעורכת הקצינה או הרת

 מישהי, לרשום שוכחת או מתבלבלת
נס האגף מדוייקת. אינה הספירה ואז
 פעמים הספירה על חוזר והסגל גר,

 במיק־ מתאימה. שהספירה עד אחדות,
 וזהו אזעקה, נשמעת אף כאלה רים

כשורה.) אינו משהו כי האות
 באותו שנשמעו הצעקות בעיקבות

ממו לזמן בתאים כולנו את סגרו יום
 אסירה כי לנו סיפרו מאוחר יותר שך.

 הסוהרות. אחת על רותח תה שפכה
 היא אן לבידוד, לצאת ממנה ביקשו
 וגררו האבמניקים* הוזעקו ואז סירבה,

פגשתי כאשר הלבן. לבית בכוח אותה

אי החדשות, במיוחד הסוהרות, רוב
 הבעיות עם להתמודד מסוגלות נן

 ניסיון להן אין הזמן. כל הצצות הרבות
 הבעייה וזוהי מתאימים, כישורים או

העיקרית.
 צעירות נערות הן הסוהרות רוב

 בסיסי ניסיון או פורמלית השכלה ללא
 רובן בעייתית. כה באוכלוסיה בטיפול

מו בעיקבות בתי־הסוהר לשרות פונות
 מיד, לעבודה ומתקבלות בעיתון, דעה
כלשהי. הכשרה או קורס ללא

מתיי ורובן עצומה, היא התחלופה
ה ועוזבות. קצרה תקופה אחרי אשות

לכ וחוזרות לקורס, נשלחות נשארות
 בתי־הסו־ בשרות כוח־האדם בעיית לא.
 ביטוי לידי באה והיא במיוחד, קשה הר
במרפאת־הכלא. בכוח־אדם בחוסר גם

 גסא- על
״י גלגליס ?

 פע־ בנווה־תירצה. קבוע רופא ין̂ 
 קרלין, הדוקטור בא בשבוע מיים <*

 מובאים פעם מדי מכלא־רמלה. הרופא
 ורופא״שינ־ רופא־נשים פסיכיאטר, גם

 חובשות שתי נמצאות במירפאה יים.
 שנה 15 במשך שעבדה ליז, והאחות

 היא שנים כמה ומזה בבתי־חולים,
מרפאת־הכלא. את מנהלת

עונשה לריצוי ל״נווה־תירצה״ בכניסתה אדווה
התחתונים אח להוריד

 עוברות שהן והבדיקות החיפושים רות
 זאת בכל מצליחות הן חזרתן, אחרי

לכלא. סמים להחדיר
ב שונות, בדרכים מועברים הסמים
לבי הבאים קרובים או חברים אמצעות

 מורגשת לכלא הסם שמגיע ביום קור.
 כשבנות ימים ויש מסויימת, תכונה

בחדריהן. נשארות מסוממות
 כאשר נוכחת, הייתי אחדות פעמים

 ביחד נכנסו בנות שלוש או שתיים
 ובנר. בנייר־כסף הצטיידו הן לשרותים.

 על הפרסי(הרואין) הקוק את פיזרו הן
ל מתחת הנר את הדליקו נייר־הכסף,

האף. דרך הסם את ושאפו נייר
 מדברים אין קורים, כאלה כשדברים

 שלא ומי מאליו. מובן הכל עליהם.
מתעלם. בעניין,

 פרט כל מגיע קשר־השתיקה למרות
 מלשינות באמצעות להנהלת״הכלא,

 נכנסת לפעמים הנעשה. על המדווחות
 בשעת־ הבנות את ותופסת סוהרת
 אף אך צעקות, מתחילות ואז מעשה,

המ נלקחות לפעמים מודה. אינה אחת
 אחת אף אך ונענשות, לבידוד עשנות

עצ על חוזרים והדברים נרתעת, אינה
 מכות־רצח ^ ימם.

בהריון
 נקרא נלקחות הן שאליו בידוד ך*

זהו הלבן״. ״הבית האסירות בפי 1 (

 עדיין היתה היא ימים, כמה אחרי אותה
חס היתה משיניה ואחת בפניה, חבולה

רה.
 היכו האבמניקים כי לי סיפרה היא
כתו בפניה. ובעטו מכות־רצח אותה
 ומכי משטף־דם סבלה היא מכך צאה

 בחודש נמצאת הבחורה חזקים. אבים
להריונה. החמישי

הר לסיפורים בספק די התייחסתי
ופ מאחר האסירות, מפי ששמעתי בים

 דוברות הן אין כי גיליתי רבות עמים
 מיני לכל רבות גירסות והיו אמת,

סיפורים.
 ליחידת־אבטחה שייכים האבמניקים

 והם רמלה, בכלא הנמצאת מיוחדת,
מש קורה כאשר לנווה־חירצה מגיעים

 הם מה לראות ניתן לא חריג. הו
 אז סגורות האסירות וכל מאחר עושים,
בתאים.

 באלימות, מתנהגות אינן הסוהרות
 מישהי לפעמים הקצינות. גם וכמוהן

 אך בזילזול, מדברת או צועקת מהן
 ואף המטבע, באותה עונות האסירות

מזה. גרוע

 ,אב־ של תיבות ראשי — אב״ם *
 יחידה של שסה — סיבצשת״ סחה

ד בתי־הסוהר שחת של סיוחרת ו  סי
 מרירות וריבוי פיקוח אבסחה, אסירים,

 יתירות מיוצא׳ מורכבת בבתי-הבלא:
נ בלחימה שהתאמת בצה״ל, קרביות

בנוי. שטח

 מזמנה רבות שעות מקדישה ליז
 לעבודה באה היא לאסירות. החופשי

 אסירה בכל ומטפלת חולה כשהיא גם
 ובחגים, בשבתות לפעמים, במסירות.

 קריטי ומשהו סגורה המרפאה כאשר
 את לוקחים או רופא, מזעיקים 'קורה,

אסף־החפא. לבית־חולים האסירה
 ומרגע מאחר, מסובך הוא התהליך

 8.30 בשעה בתאים, האסירות סגירת
 את לפתוח רשות לסוהרות אין בערב,
 בתי־הסו־ מנציבות אישור ללא התאים

הר.
 אשה לכלא הגיעה הימים באחד

 נשפטה היא בכיסא־גלגלים. משותקת,
 ללא־כיסוי, צ׳קים של עבירות על

 רב ממיספר סובלת היא לשיתוק ופרט
וצעקו בכייה את שמענו מחלות. של
סו שתי הלילה. כל במשך לעזרה תיה

 לידה ישבה אחת בה. לטפל ניסו הרות
 להוציא אפשרות היתה לא ובכתה.

לבית־החולים. אותה
למנהלת״הכלא, שטילפנו למרות

מה האישור הגיע בביתה, שוהם, חיה
נל האשה הבוקר. בשעות רק נציבות

 כעבור והוחזרה לבית־החולים קחה
 לטפל התנדבו האסירות אחדים. ימים
ולק אותה, הלבישו אותה, רחצו הן בה.
הכלא. בשבילי לטיול אותה חו

הב את שעזבתי לפני אחדים ימים

צעי אלון המאומץ, מברה רפררת *
רי.

 מרכז־התרבות. ליד אותה פגשתי לא,
 כדי משהו שאעשה לפני התחננה היא

 היא מהכלא. אותה וישחררו לה שיעזרו
ממי במעצר־בית, לשבת מוכנה היתה

 מקום, לשום לברוח יכולה אינה לא
במצבה.

במוסרות. ששהו חולות״נפש, גם יש
 כדורים, של שונים סוגים מקבלות הן

 פיקוח ללא שלמים ימים ונשארות
רפואי.

 היתה באגף־המתקדמים איתי ביחד
לסירו מאושפזת שהיתה ,34 בת אשה

 הספיקה היום עד וחצי. 15 גיל מאז גין
 בתי־החולים ברוב מאושפזת להיות

 שנים 19 מזה בארץ. הפסיכיאטריים
 לכמה נשפטה היא צרכנית־סמים. היא

לפע בהתפרצות. שנתפסה אחרי שנים
 והיא נודדת, שנתה היתה בלילות, מים,

עצ עם קולניות שיחות מנהלת היתה
 ושוהה למיקלחת, בחושך נכנסת מה,
שעות. במשך שם

 שמא דאגתי פעם. לא התעוררתי
 לשוחח וישבתי נזק, לעצמה תגרום
 למנהלת־ פנתה האסירות אחת עימה.
 זה אחר. לחדר להעבירה בבקשה הכלא

 לא החדרים ושאר מאחר התאפשר, לא
אותה. לקבל מוכנים היו

הבדואית המתאבדתס
 בדואית, אשה היתה ממול חדר ^
 בתה את לרצוח בניסיון שהואשמה ^

 אותה אנס שקרוב־מישפחה הקטינה,
 נשפטה היא להריון. אותה והכניס
 ריצתה ומתוכן שנות־מאסר, לחמש

 האסירות יוצאות בדרך־כלל שנתיים.
מתקופת־ שליש שעבר אחרי לחופשה

אלקיים אסירה
ומיואשת חה

 נקיים אומנם התאים מוזנח. די הכלא
 נותרה החלונות ברוב אך ומסודרים,
ש לוחות־הפלסטיק בלבד. המיסגרת

הסו ידי על הוצאו או נשברו בהם היו
 בלתי־ הוא והקור בימי־הקיץ, הרות
נסבל.

בת האסירות יושבות בימי־החורף
 מאוד, קטן התא מקור. ורועדות אים,

תנו ואין מאחר אסירות. שש ומאכלס
 נושבות והרוחות מרכזי, חימום או רים

 ברירה, כל לאסירות אין החדרים, בתוך
שמי בכמה מכוסות בתאן יושבות והן

כות.
 לטרנינגים מוגבל הוא גם הלבוש

לכלא להכניס אסור לביגדי־טריקו. או

 הנרא שידטונות החרימו צאתה, רנני
 ובנררם אדווה, שר הנ״וות נל את

 שנתנה שיו שקיבלה, מינתבים
חוויות של ורישומים יעו׳ חווה לה
 חופשה. ניתנה לא לבדואית מאסרן.

 חוששת הנהלת־הכלא כי לה נאמר
בקרוב־המישפחה. לנקום שתנסה

 התא. את להצית איימה הבדואית
שמיכה. מדליקה היתה פעם מדי ואכן,

והת עצמה, את הציתה הימים באחד
 חצאיתה סוהרת. על־ידי במיקרה גלתה
 להציל הצליחו ובקוישי בלהבות, עלתה
 אושפזה היא אחדים ימים אחרי אותה.

 חורש וכעבור לחולי־נפש, בבית־חולים
 בתא האסירות חמש לכלא. הוחזרה

נמ מהן ואחת בלילה, לישון חוששות
בתורנות. תמיד צאת

 של ההתפרצויות לאחת עדה הייתי
והשתו צעקה היא האומללה. הבדואית

 עברו להרגיעה. היה ואי־אפשר ללה,
 ושעה הסוהרת, שהגיעה עד דקות 20
 זרי־ לה ניתנה החובשת. שהוזעקה ער

 למחרת אך נרדמה. והיא קת־הרגעה,
בהתאב הפעם לאיים, המשיכה שוב
 אופגתדות.

הפלא
עז לא להנהלת־הכלא פניות ך*

 אלה לבעיות שהפיתרון מפני רו, 1 !
 מנהלת־ שוהם, חיה בידי נמצא אינו

הנו דבר לעשות יכולה היא אין הכלא.
 אסירות השולח השופט, החלטת את גד

לשה־תירצוז. כאלה
 לשלוח שופטים יכולים כיצד תמוה

 אף שחלקן חולות־נפש, נשים לכלא
שע המעשה חומרת את מבינות אינן
 שב־ מובן העונש. משמעות ואת שו,

מע מפני הרתעה כל אין אלה מיקרים
בעתיד. דומים שים

 כמו בכלא מרגישות החולות רוב
 כל את מטרידות מצבן ובגלל בבית,

ממחלתן. הסובלת הסביבה
פסיכיא מחלקה בשה־תירצה אין
 שם בכלא־רמלה, שישנה כפי טרית,

דומים. מיקרים מוחזקים

ס

 שני ניתנים אסירה ולכל ביגדי־צמר,
 בתי־הסוהר. שרות של כחולים סוודרים

 ומותר רגילות, נעליים לנעול אסור
בלבד. נעלי־התעמלות לנעול

 כחול, — בצבעים ההגבלה למרות
מיו אופנה בכלא יש — ולבן שחור
מיו דגמים מאלתרות והאסירות חדת,
 יותר או הנגזרות, חולצות של חדים
 מיספריים) ואין והיות הנקרעות נכון

 ללבוש אופנתי מאוד שונות. בצורות
 גרביים ולגרוב ההפוך, מצידם בגדים

קצרים. מיכנסיים ומעליהן ארוכים
 מאוד המקפידות אחדות יפהפיות יש

 ראשיהן את מקשטות ואלה בהופעתן,
 ציבעוניות סיכות־פלאסטיק באין־ספור

 ואסור מאחר בשלל־צבעים. וסרטים
 משחי־ הן תכשיטים, לענוד לאסירות

 או ציבעוניים חוטי־ניילון סרטים, לות
 לחיבור המשמשות ממתכת, טבעות
בתנור־האוזן. תדיראן, במיפעל תקעים
 כשסרטים מסתובבות הסוהרות גם

>20 בעמוד והסשך




