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'01? 'ץ למניעת ואחעים וזד1מי עיוטל
מעופפים. וחוקים יתושים
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ורנועוו בריאותך על בשמירה

המיכוס״ם פרשת
 )20 ד10םע (הסשך

 הופסקה. עבודתנו כי המנהלת, לנו
 מה שלנו. הזכויות עט יהיה מה שאלנו
לפיצויים? בקשר

 והיא בסדר שהכל אמרה המנהלת
 ניקול כוודאדם. מחלקת עם דיברה
 חודש, 11ו־ שנתיים בשרות שירתה

 המשלימים ימי־חופשה 30 לה ומגיעים
 שעובר ומי בשב״ס, מלאות שנים שלוש
 לפיצויים. זכאי בשרות שנים שלוש

 שכוח- לניקול שוהם הודיעה למחרת
במי ימי־החופשה. את אישר לא אדם
לפיצויים. זכאית אינה היא אחרות, לים

 זילברמן דויד עם התקשרה ניקול
 פנה לא שאיש אמר והוא מכוח־אדם,

 בעניינה. אליו
ניקול:
 שולל אותי הוליכה ששוהם הבנתי
 אני הפיצויים. קבלת את ממני כשמנעה

 התגרשתי גרוע. במצב היום נמצאת
מזו על וויתרתי חורשים שלושה לפני
 לי דש בבית יחידה מפרנסת אני נות.
 שרותי גרם מעט לא קטנות. בנות שתי

 כש־ שלי, חיי־הנישואין להרס בשב׳ס
ולילות. ימים מהבית נעדרתי
 עכשיו, לעבודה. נשמתי את נתתי

 שואלים למקומות־עבודה, פונה כשאני
 יש ותק ואיזה לעשות, יודעת אני מה
 ותק לי שיש לענות? יכולה אני מה לי.

 ורלתות־בר־ מנעולים בפתיחת וניסיון
תפ זה מיקצוע, לא זה סוהרת הרי זל?

הבן־אדם. את ששוחק תפקיד קיד.

 ההנהלה ^
מתעלמת 9

 ב־ וחריגות אי־סדרים כאלה ש ^
 המיכנ־ ,פרשת שלעומתם בכלא,

שיתפו סוהרות פעוט. עניין היא סיים"

במל המועסקות אסירות גם יש שלנו
לפ למישרד לשוהם עולות והן שינות,

 על לה ומדווחות בשבוע, פעמיים חות
 תמיד לא דיווחיםה באגפים. הנעשה

״ לבדוק סורח לא אחד אף אר מדוייקים,

 גנבתי, ;,לא ^
הדגמי״ לא •

רין ^ טו מ שספגנו ובעלבונות סי
אח שבוע העניין. נגמר לא שוהם *■
 שני בבית אצלי הופיעו החופשה רי

 במישסרת נגדי שיש אמרו הם שוטרים.
 וביקשו וזיוף, מירמה על תלונה נתניה

 על עבורי שיחתום מישהו שאמצא
 הנקוב בתאריד שאגיע כדי ערבות,

״ לחקירה.
 על חותמת לא שאני להם אמרתי

 ערבות עבורי יחתום לא אחד ואף כלום,
 זייפתי לא גנבתי, לא שדדתי, לא כי

 הכל בסר ומדובר אחד, אף הרגתי ולא
שקיבלתי. בזוג־מיכנסיים

שלי, הבת אל ופנה התעקש השוטר
 וביקש במקום, נוכחת שהיתה ,15ה־ בת

 אם השוטר את שאלתי עבורי. שתחתום
 לחתום. רשאי לא שקטין יודע לא הוא

 וצריד חשוק לא שזה אמר השוטר
 רגע באותו נזכרתי ואני סתם. לחתום

 המיכנסיים, על חתמתי,סתם׳ אני שגם
החתימה. בעיקבות לי קרה ומה

 למישטרת־ יחד הלכנו ואני ניקול
 הסוה־ שאנחנו שם ידעו כולם נתניה.

פ בפרוזדור מפרשת־המיכנסיים. רות
 שהתפלאה מנחה־ת־רצה אסירה גשנו

 אנחנו מה כששאלה שם. אותנו לפגוש
 שבאנו לה אמרנו במישטרה, עושות
 אמר; שם שהיה השוטר עבודה. לחפש

 לו אמרנו חינגא?' מאותה ״שלושתיכן
 קסיגוריה. לאותה הגענו לא שעדיין

החקירה את ודחו היה לא החוקר

ובן־חמו פרץ סוהרות
זאסירה...' קצינה בין םאן1ר 01 .היה

 את היכו קצינות אסירות. עם פעולה
 התעלמה וההנהלה הניצוץ מדרך הבנות

 לגנוב שנהגה קצינה היתה מהעניץ.
 תלד הוגשו וקצינות. מסוהרות בגדים

 והסוהרת מישפט היה לא לשוהם, נות
גברים. של לכלא הועברה
מהקנ סחורה של גניבה גם היתה

 יש לקנטינה שקלים. אלפי בשווי טינה
 ולאסירה לקצינת־אפסנאות רק גישה

 דבר, נעשה לא אליה. בצמוד העובדת
 וללא ועדת־חקירה ללא נסגר והעניין
מישפט.

הביטחו האסירות של המיקרה או
 סעדה. רותם הסוהרת את שחנקו ניות

 דבר אותן, היכו שקצינות טענו הן
דבר. נעשה לא שם גם נכון. שהיה

 לאסירה. קצינה בין רומאן גם היה
 במשך הרומאן. על ידעו בכלא כולם
 האסירה הזה, הזוג היה חודשים כמה

 דבר שום בכלא. לשיחת־היום והקצינה,
 עד שם משרתת והקצינה נעשה, לא

היום.
נס לא דבר ושום בכלא, סודות אץ

מהדיווחים חוץ כי המנהלת, מעיני תר

 < כי להגיע נוכל שלא אמרנו ביומיים.
 | שיזך איים השוטר בבית. ילדים לנו יש

 י: אותנו חקרו נגיע. לא אם אותנו צרו
טביעת־אצבעות. מאיתנו ולקחו

 8 עברייניות כעל שם עלינו הסתכלו
אנ ביותר. משפיל היה והמצב ותיקות

 למי־ אותנו יעמידו אם יודעות לא חנו
 | כבד עונש קיבלנו כבר בינתיים שפט.

ב אלינו, איומה בהתייחסות שהתבטא
 ״" קצץ־החקירות ובטירטורים. פיטורין
 הפרשה את שניפחו אמר דיברנו שאיתו

לסגת. אי־אפשר שכבר כאלה לממדים
סיפוח• כאן עד

 שרות דובר טסטר, ג׳וני את שאלתי
 ני־ הסוהרות אולצו מדוע בתי־הסוהר,

להתפ חץ דליה והסמלת בן־חמו קול
 דבר קיבלו הבנות ,שתי אמר: הוא טר.

ש ואחרי במירמה, ישראל ממישטרת
להת להן אופשר עימן, העניין הוברר

 אשר דבר מפוטרות, להיות ולא פטר
 לענות ידע לא הוא וביצעו.' קיבלו

 עבירה השתיים עברו אכן אם לשאלתי:
 שוהם חיה להן נתנה מדוע חמורה, כה

מיכתבי-המלצה?
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