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 עקרונותיו יעמדו ספורים ימים עוד ף*
 מנחם הממשלד. ראש של ההומניים ■■
 הגדולה השאלה המציאות. גמיבחן בגין

יהו של שיהרורו פרשת מעל שמרחפת
 האם — פיתרונה על תבוא בן־ציון שוע
 הדי־ בעל הבנקאות אי׳ל של שיחרורו היה
פו רקע על הקיצוניות, הלאומניות עות
 שיחדור זה היה שמא או מעמדי, ליטי

מובהקים? !אנושיים מטעמים
תצ כאשר ביטוי לידי ייבוא זה מיבחן

 רמלה כלא של השיחרורים ■ועדת טרך
 שיחתרו את ׳להקדים אם בשאלה להכריע

 שנות 18ל־ השפוט כהן יעקוב האסיר של
 לחרוץ ובכך בכלא להשאירו או מאסר,

לשבט. גורלו את

 ולא לחלוטין יבריא בהן הוד. כשנכלא
 ישב הוא שנים חמש מחלה. משום ספל

מז בו השהיה שתנאי הכלא בתלי בתוך
 או הביניים מימי בתי־כלא יותר כירים
 טריים טוטאלי במשטרים אסירים מחנות
ה בסוף דמוקראטית במדינה כלא מאשר

.20ה־ מאה
 סיפר במחלתו ילקה שבהן הנסיבות על

יבואר ״בחודש :הזה העולם לכתב כהן
!וחול כלליים כאבים על התלוננתי 1977
הרופ טענו חודשים !שלושה ׳במשך שה.
הצ היא התנהגותי שפל הכלא ׳□בית אים
 אותי האכילו פעם מדי גדולה. אחת גה

 קשר כל בלי כדורים של גדולה בכמות
ובקשות הפצרות אחרי הנוכחית• למחלתי
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 אחד כייום הוא ),31( כהן יעקוב כי
רמ בפלא ביותר האנושים החולים משני

 האנוש החולה האסיר של סיפות לה.
ב בהרחבה פורסם ברדה, רחמים השני-
 (״׳האסיר שבועיים לפני הזה העולם גלית

).2091 הזה העולם בן־צייוך שאינו

 רופא להביא ■ביקשתי שבהן אין־ספדר,
 הכלא הנהלת ׳ביקשה אותי, שיבדוק פרטי
מת אישור רק שונים. טפסים למלא ממני
לאפ היה יכול בית־הסוהר מנציבות אים
 בינתיים הפרטי. הרופא ביקור יאת לי שר

רופאי ישל לעיניהם לאט, ׳לגסוס המשכתי
הכלא.״  ייסורי

תופת
 שנים כשש לפני שנשפט כהן, עקוב ן*

בהש- שהורשע אחרי מאסר שנות 18ל־

 בכאבי מישכבו על כהן התפתל בלילות
 ולא אכל לא מתייסר, היה ובימים תופת

 לבסוף פעילות. כל לבצע מסוגל היה
 לאשפזו הכלא, רופא פלדמן, הד״ר נאות

 בדיקות. לסידרת הכלא שיל בבית־החולים
מבול־ היו פלדמן הד״ר של אבחנותיו

ה1י1ח אין
כהן! ליעקוב

 לתש־ ׳אמור ברמת־גן, ׳בנק בשוד ׳תתפות
 קרוב אולם .1990 בשנת ממאסרו תחדד

 גם זה במועד ״שוחרר1 לא !שהוא ׳לוודאי
 בקשתו את השיחרורים ועדת ׳תדחה, אם

מוקדם. לשיחרור
 האנושה, ומחלתו הרופף בריאותו מצב

 אותו יכריעו ■הקשים, הכלא תנאי עם יחד
קודם־׳לכן. ירב זמן עוד ספק ללא

 את כהן אצל איבחן הוא למעשר. בלות.
 צהבת, אנמיה, האפשריות: המחלות כל

ו בגרון דלקת העיכול, במערכת פגמים
 שהמשותף ומשונות שונות ■אבחנות עוד

האמי מחלתו את כללו שלא הוא לכולן
הכליות. אי־ספיקת האסיר: של תית

הזי דללו מהאבחנות אחת כל בעיקבות
עצו־ בכמות כהן את הכלא שיילטזנות נו

נישו לאחר שצולמה בתמונה שימחה ואישתו כהן יעקובותוצאה חלום
 על מאסר שנות 18ל־ שנים שש לפני נידון כהן איהם.

 שלמם• מובל הוא ומאז חשובת־מרפא במחלת־כליות חלה כשנה לפני בנק. בשוד חלקו
 הרופא. אסף בבית־החוליס מלאכותית בכלייה לטיהור בשבוע פעמים

רפואי לטיפול בדרכו רמלה כלא של באמבולנס כהן יעקוב :למעלה בתמונה
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