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הומניטריים מטעמים חנינתו על להמליץ בגין מנחם על שישפיעו

 ש■ לבן אמבולנס נעצר בוקר די **
בתי־הסוהר״ ״שירות השלט עליו

 ב־ הרופא אסף בית־החולים שער לפני
 חומקת והמכונית נפתח השער צריפין.
 ומתרחש חוזר המחזה במהירות. פנימה

 הצהריים בשעות קבועה. בשעה בוקר בכל
 אל וחוזר המישטרתי האמבולנס יוצא

ברמלה. בית־הכלא
 לבית־ האמבולנס עימו מביא בוקר מדי

 כולם מהכלא, אסירים קבוצת החולים
 מאסר לתקופות שפוטים אלמונים, שמות

המאחד קשות. במחלות וחולים ארוכות

 שהם העובדה הוא עבריינים קבוצת אותה
 הקשרים את לעצמם ליצור הצליחו לא

 והחברה השילטון צמרת בחוגי הנכונים
 וישתדל שיתרוצץ מי אין ולפיכך בישראל,
 .את וישיג הנכונים במקומות בעבורם

רפואיות. מסיבות שיחרורם
 האנושים החולים של המדוייק מיספרם

 לפיר־ ניתן אינו רמלה כלא אסירי בקרב
 צוות עם בשיתוף הכלא, שילטונות סום.

 מירב את עושים הרופא, אסף בית־החולים
 עובדת את ולטשטש להסתיר המאמצים

בכלא אולם כאלה. אסירים של קיומם

הנמ אסירים מתריסר יותר יושבים רמלה
 אר- בבית־החולים. קבוע בטיפול צאים

 דרך־קבע מאושפזים חולים בעה־חמישה
 בעיקר בית־החולים, של שונים בביתנים

 שני לפחות הפנימיות. המחלות במחלקות
לגי בחשד לבית־החולים הובאו אסירים

 זקוקים הזה וכמיספר ממאירים, דולים
 באמצעות גופם של קבוע שבועי לטיהור

 הקשים המיקרים אחד מלאכותית. כלייה
 דיאליזה שללא כהן, יעקוב של זה הוא

 המלאכותית) הכלייה באמצעות (טיהור
ימות. — בשבוע פעמים שלוש
 בקשות הגישו החולים האסירים כל

 רפואיות, סיבות עקב מוקדם לשיחרור
 את לרצות ימשיכו והם — נידחו כולם

 ודועכים הולכים חלקם תום. עד עונשם
בצמ מוטלים הם האסירים, חבריהם לעיני

 רק לבית־החולים ומובאים בתאיהם חים
קריטי. הופך כשמצבם

הוז הרופא אסף בבית־החולים האחיות
 שלא ההנהלה על־ידי האחרון בשבוע הרו
אסי אודות על עיתונאים עם לדבר יעזו
 —האי חרף אך שם. לטיפול המובאים רים
 הובאו אחת שלא מהן אחדות סיפרו סור

 בית- אל כרוניות במחלות החולים אסירים
 הגסיסה סף על כבר כשהיו החולים,
 אלה של שחייהם אלא בנס. ניצלו וחייהם
 אבוטבול בוזגלו, כהן, ומתקצרים. הולכים
 כותלי בין איטית לדעיכה נידונו ואוחיון

למישנהו. אחד טיפול בין רמלה, כלא

 גוסס אסיר
בשקט

־־,בת שירות של המיניבוס מכוניתהכלא של האמבולנס
 מגיעה באמבולנס, המשמשת הסוהר,

 אנושה במחלה החולה אסיר אליו להביא על־מנת הרופא אסף בית־החוליס שער אל
 בשבוע. פעמים שלוש לכליה מובא כהן, יעקוב האסיר, המלאכותית. בכליה לטיפול
תוחלתם. את ומקצרת חייו את מסכנת אלמנטריים, תנאים ללא בכלא ישיבתו

 מבין ביותר הטראכי מיקרה ך■
 (רמי) רחמים של זה הוא רמלה אסירי 1 1

 חודשים חמישה מזה המאושפז ברדה,
הרופא. באסף 14 בביתן

 בשפה כתוב בדדה של הרפואי בתיקו
 מאי־ספיקת־ סובל שהוא יבשה רפואית

 ניתוחים ארבעה שעבר כרונית, כליות
 מוסבר עוד השתן. מדרכי אבנים להרחקת
 השתן החזרת של תופעה אצלו שקיימת

 השתן, בדרכי מזיהום סובל הוא לגוף,
 התקלפות, עם יבש עור ירוד, הכללי מצבו
 על- שנגרם ומטישטוש מצמרמורות סובל

זיהום עקב אולם לניתוח, זקוק השתן, ידי

|1̂!1ן;1 | |  בבית־ כפועל בררה רחמים <|
 שנכלא. לפני לפרי אריזה #111-111

 אותו שלח ואז עצמו, את לשקם ניסה הוא
קטטה. בעוון מאסר, שנות לשלוש השופט

 היה עלול כרגע. לבצעו אפשרות אין
 בנוסף הלב. אי־ספיקת של למצב להגיע
 ולמעשה הדיבור כושר מאיבוד ברדה סובל
אילם. הוא

 מסתתרת הרפואיים המונחים מאחרי
 מיש- ושל האיש של אנושית טראגדיה

עימו. ונהרסת ההולכת פחתו,
 שפוט ,36 בן כיום הוא ברדה רמי

 כבר ריצה שמתוכן מאסר שנות לשלוש
 מיש- עם מלוב, עלה הוא משנתיים. יותר

 נפשות, 10 ההורים עם יחד המונה פחתו,
 פרדסיה במעברת שוכנו הם .1949 בשנת

יותר מאוחר נערותו. עליו עברה שם


