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נתן אייכי
בעיות בלי

 גאנדי, מוהנדס ף*האטמה
 להפגין נהג ההודי, והמנהיג—
 הבריטי מהשילטון מורת־רוחו את

ארו שביתות־רעב על־ידי בארצו
 בסגפנותו, ידוע היה הוא כות.

 הסתפק ארוכים חודשים ובמשך
תו כל ללא חלב־עיזים, בשתיית

 את לבסוף פינו האנגלים ספת.

הודו.
 וולפ־ זאב הרביזיוניסטי המנהיג

 תותחן שהיה מי פון־וייזל, גאנג
 במיל- יוזף פרנץ הקיסר בצבא

 כך ואחר הראשונה, חמת־העולם
 חיל־התותחנים את להקים עזר

 בשביתת- הוא גם נקט בצה״ל,
הרעב.

 מנהיגים עם יחד הוכנס, כאשר
ה על־ידי ולוחמי-מחתרות אחרים

 לבית־ המנדאט בתקופת בריטים
 לשבות החליט בלטרון, המעצר

ממו בצום פתח הוא שביתת־רעב•
 ושיחררוהו נכנעו הבריטים שך.

שבו כשלושה אחרי מבית־המעצר
 הוותיק הקצין אך צום. של עות
 שלו, שביתת־הרעב את הפסיק לא

 נוסף שבוע עוד בה המשיך הוא
 העצורים, חבריו עם הזדהות לאות
 נסיונו על ימי־צום. 28ל* והגיע

 ימי 28 בשם מרתק ספר כתב זה
וצום. מעצר

 1954 בשנת גויים כאשר
 זיכרוני אמנון בשם בלונדי צעיר

 ספרו את רב בעניין קרא לצה״ל,
 אז היה זיכרוני פון־וייזל. של

 בצבא לשרות והתנגד פאציפיסט,
הס לא צה״ל מצפוניות. מסיבות

 והוכנס נעצר והוא לשחררו, כים
 זיכרוני נקט אז צבאי. לבית־סוהר

 על הכריז הוא פון־וייזל. בשיטות
שישוחרר. עד שביתת־רעב
כי עליו איימו הכלא שילטונות

 הכפוייה ההזנה היתה האם צה?
מת בצורה נעשתה האם חוקית?

 הן אלה ן ובלתי־מרושלת אימה
 הנובעות העיקריות, השאלות שלוש

השניים. של ממותם
 חובה יש בתי־הסוהר לשילטונות

אסי של חייהם על לשמור חוקית
 למלא כדי לחסותם. הנתונים רים

 ל־ החוק נותן בתוכן, זו חובה
 טיפול לכפות סמכות שילטונות

 בכוח אפילו אסירים, על רפואי
 נתונה זו סמכות אולם רצונם. ונגד

ה הטיפול כאשר רק לשילטונות
ל או לחייו חיוני הוא רפואי

האסיר. של בריאותו
 סירב האסיר

ושוחרר
בתי שירות הועמד שנה פני י■
 מסובבת שאלה לפגי הסוהר ׳

 שהיה כהן, יעקב בשם אסיר כזו.
 בגלל שנים 18 של למאסר שפוט

 וניסיון שוד של חמורות עבירות
 בית- בחצר נפל שוטרים, לרצח

 רפואית בדיקה והתעלף. הסוהר
 מאי־ספיקת סובל האיש כי הוכיחה
 לקבל עליו וכי מוחלטת, כליות
 כזה טיפול דיאליזה. של טיפול
 מיוחדת למכונה התחברות מצריך
 שלוש פעם, בכל שעות שש במשך
בשבוע. פעמים

ב מובל האסיר היה בתחילה
 היטב שמורה מישטרתית מכונית

 ושם הרופא, אסף לבית־החולים
 לו. שנזקק הטיפול את מקבל היה

 היה השילטונות על הנטל אולם
 מבחינת וגם כלכלית מבחינה גדול

לבסוף, הוחלט, ולכן כוח-אדם,

 נשקפה לא אם חוקית, מבחינה
 לא לבריאותם, או לחייהם סכנה
 בדרך להשתמש סמכות כלל היתה

 היה להם הצפוי הנזק ואם זו.
 הגוף מהתייבשות להיגרם עלול

ה נבחרה מדוע נוזלים, מחוסר
לגופם? המזון החדרת לשם זונדה,

 לגוף לספק שיטות שתי קיימות
 האינפוזיה, ונוזלים. מזון האדם
 נוזלים החולה לגוף מכניסים שבה

 מזוקקים, מים בדרך־כלל המכילים
 יכול כך סוכר. ולפעמים מלה

 ארוך. זמן מעמד להחזיק האדם
 מקבל־האינ־ מתנגד כאשר אמנם,
 בקלות יכול הוא לטיפול, פתיה
 את מתוכה ולהוציא ידו את להזיז

 לו. המחוברת והצינורית המזרק
 למדו כבר בעולם בתי־החולים אולם
קשי על־ידי כך על להתגבר מזמן

 שיטה זו אין החולה. של ידיו רת
 פחות מסוכנת היא אך אידיאלית,
 את לחולה מספקת היא מהאחרות.
מכ ואינה לו, החיוניים החומרים

איבה.
הזונדה
המסוכנת

 שיטת מרוכז, במזון להאכלה • י המיועדת השנייה, שיטה ך*
 מזון מהדירים זו בדרך הזונדה.

 ישירות ארוך, צינור בעזרת מרוכז
 הפה דרך מוכנסת הזונדה לקיבה.

 במיקרים ונהוגה האף, דרך או
ניתוחי־חיבה. או מחלות־מעיים של

 של לקיבתו מחדירים זו בשיטה
 בדרך־כלל מרוכז, מזון החולה

 גם אולם ונוזלים. ביצים חלב,
 מתנגד אינו שהחולה במיקרים

הפה. דרך להחדירה קשה לזונדה,
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 לא הם אולם בכוח, יאכילוהו

 זוכר זיכרוני איומם. את מימשו
 זו בשיטה שנקט ערבי, אסיר כי

 הואכל בארץ, אחר בבית־סוהר
כ ומת בכוח, לפני־כן קצר זמן

 זו סיבה בגלל זו. מהאכלה תוצאה
 זיכרוני שוחרר אחרות מסיבות או

 שביתת־ ימי 24 אחרי מבית־הסוהר
 בכוח. להאכילו שניסו בלי רעב,

 ולמרות הממושך, הצום למרות
 ממיש- קילוגרמים 20 של הפסד
 תום עם בריא זיכרוני היה קלו,

הצום.
 דיעותיו. את זיכרוני שינה מאז
 אולי — בצה״ל קצין הוא וכיום
 צה״ל, שילטונות של תבונתם בגלל

 שביתת את להשלים לצעיר שנתנו
בחיים. ולהישאר שלו הרעב
 הודיע אחדים חודשים לפני רק
 יצום הוא כי לאומה נתן אייבי
המר דמותו ואכן, השלום. למען
ו הלכה שחורים בבגדים שימה

וקיים. חי עדיין הוא אך הצטמקה,
מאסר,

מוות לא
 ביטחוניים אסירים 47 כץ *י
 בכלא בשביתת־רעב שפתחו ו—

 שניים, נישמתם את נפחו נפחא,
 והכריחו התערבו שרופאים אחרי
בכוח. לאכול אותם
 מניעיהם היו ־מה משנה זה אין

 זה ואין לשביתה, האסירים של
 מגואלות ידיהם כי גם רלבנטי

ה שר־הפנים. שאמר כפי בדם,
 במדי- לעונש״מאסר נידונו שניים

לעונש־מוות. ולא נת־ישראל,
נחו־ בכוח האכלתם היתד. האם

 ל־ מיוחדת מכונת־דיאליזה לקנות
בית־הסוהר.

משוכ מכונה נקנתה רב בכסף
 מיוחד בחדר הוצבה היא ללת.

 רמלה, בית־הכלא של בבית־החולים
 להפעילה. הוכשר מיוחד וצוות

ו החדשה למכונה הובא האסיר
 בעתיד הטיפולים כי לו הוסבר
בבית־הכלא. לו יינתנו
 לקבל החולה הסכים אחת פעם
 סירב אחר־כך אבל — בכלא טיפול
 נוסף. טיפול לכל מוחלט באופן
 את לקבל מאשר למות לי ״מוטב

 שיל- כהן. אמר בכלא,״ הטיפול
 אינו האיש כי ידעו טונות־הכלא

 דמו טיהור ושללא בעלמא, מאיים
ספורים. ימיו יהיו המכונה בעזרת
 ביתי שילטונות יכלו החוק לסי
 ולכפות כהן, את להכריח הסוהר

 אולם שלהם. במכונה טיפול עליו
זו. סמכות להפעיל חששו הם

 במוסד לבסוף נמצא הפיתרון
 מבית־הכלא שוחרר כהן החנינה.
 לביתו. ונשלח רפואיות, מסיבות

 שלו הדיאליזה בעיית הפכה שם
פרטית. לבעיה

ה האסירים לגבי דווקא מדוע
ל השילטונות החליטו ביטחוניים

? הדין את מצות
 בריא אדם כי מעידים רופאים

 מספקת, במידה נוזלים המקבל
 פגיעה ללא רב זמן להתקיים יכול

 לחייו. סכנה בלי וודאי בבריאותו,
 ביתר נשאלת זה מידע רקע על

 האכלתם היתה האם :השאלה שאת
 הבטחוניים האסירים של הכפוייה
 למעשה, שהיתר״ או — הכרחית

פולי שביתה לשבור ונסיון עונש
טית.

 בחילה הרגשת גורמת הצינורית
 בהק- נתקפים החולים ורוב חזקה,
 בדרכה מכאיבה הצינורית אות.

ל קנה להקדים ועלולה לקיבה,
וושט.

משתמ שבהם בבתי־חולים
 יומיומי כבטיפול. בזונדה שים

 נקיטת על־ידי תאונות מונעים
נות אין מירביים. אמצעי־זהירות

 הטיפול. את לעשות לתלמידות נים
 זורם המזון כי רגע בכל מוודאים

שו בדיקות בעזרת לקיבה, אמנם
 מלבלוע החולה בעד ומונעים נות.
 העיקרית הסכנה שכן קיאו. את

 יבלע שהחולה בכך היא בזונדה
ריאו את ויזהם רוקו או קיאו את

 היא זיהומית דלקת־ריאות תיו.
ב מהאכלה ואפשרי נפוץ סיבוך
זונדה.
מת בזונדה, שהואכל חולה, אם

 חומו יבש, שיעול להשתעל חיל
ב מהיר שלו הדופק או עולה

 את מיד לצלם נוהגים מיוחד,
 דלקת־ נגד טיפול ולתת ריאותיו,

ריאות.
 לבדיקת שהוקמה ועדת־החקירה,

 והשופט האסירים, שני של מותם
 סיבת את לברר העומד החוקר
 היה אם לקבוע יצטרכו מותם,

 הדרך אם נחוץ. הכפוי הטיפול
 הדרך היתה להאכלה שנבחרה

ננ ואם אלה, לאסירים המתאימה
 הדרו־ הרפואיים הצעדים כל קטו

 כמו סיבוכים. למנוע כדי שיש
דלקת-ריאות.

 של ממותם חששו אמנם אם
צרי היו — מרעב הללו האסירים

מוות. עד מהאכלתם להיזהר כים
י■ אלון אילנה

י במדינה
 )35 מעמוד (המשך
דו עולמי קונסנזוס אותו אולם

 ישראל של קיומה בהמשך גם גל
הפלס המדינה ובין בינה ובשלום
 הערביות, הממשלות ואילו טינית.

 ניסי הרגשת־כוח, של בסיחרור
 מפני לא זה. מקונסנזוס להתעלם

 שניסו, מפני אלא לכך, שהתנגדו
ה את לפייס בגין, ממשלת כמו

הקיצוניים. קנאים
 על־ידי שהוגשה הצעת־ההחלטה

ה ״העולם באמצעות הערבים,
 היא מישראל. התעלמה שלישי״,

 אך ישראל, חיסול את תבעה לא
 לישראל איזכור כל השמיטה היא

 ,242 מועצת־הביטחון ולהחלטת
 המדינות כל זכות את המבטיחה

ול לריבונות לעצמאות, במרחב
בטו בגבולות טריטוריאלית שלמות

ומוכרים. חים
 הכוונה כי ברור ההחלטה מנוסח

 שנכבשו השטחים מן לנסיגה היא
 על שהוטל מכיוון אך .1967ב־

 באמצעות זו נסיגה להשיג האו״ם
 .1980 נובמבר עד מייוחד, מנגנון
 ב־ לנסיגה הכוונה אין כי ברור

 ישראל בין הסכם־שלום מיסגרת
והפלסטינים.

 היו לא לכו מאירופה. הצדה
 נציגם, מוכנות. מדינות־אירופה

 גאסטון לוכסמבורג, של שר־החוץ
 בהחלטה. יתמכו שלא הודיע תורן,

 נשאר אירופית הסכמה ובהעדר
 לכן. קודם שהיה כפי באו״ם הרוב

 שינוי השיגה לא הגדולה ההצגה
ממשי.
שלו אות־אזהרה: בה היה אך

 בגין, מנחם של ה״לאווים״ שת
 (לא רבץ ויצחק פרם שימעון

 מדינה לא ,1967 לגבולות נסיגה
 עם משא־ומתן לא פלסטינית,

 מתקבלת שבו מצב יוצרים אש״ף)
מדינה :הפוכה שלילית גישה

 ישראל עם שלום בלי פלסטינית
בה. הכרה ובלי

 את האירופים הצילו השבוע
 אין אך גמור. מבידוד ישראל
 לנקוט ימשיכו שהם לכך ערובה
 פני מול לאורך-ימים, זו עמדה

 כל ואין הישראלית. הסרבנות
תת שארצות-הברית לכך ערובה

ה אחרי בעמדתה, היא אף מיד
בחירות.

 שייבחר המוחשי הסיכוי פני מול
 את רגן רונלד שינה הבא, כנשיא
 המוחלטת הפרו־ישראלית עמדתו
 ג׳ימי עמדת את לעצמו ואימץ

 מחדש שבחירתו קארטר, קארטר.
 נוקט וגובר, הולך בספק מוטלת

 ייבחר אם אך פייסנית, עמדה עתה
 עמדה ספק בלי ינקוט מחדש,
יותר. הרבה נוקשה
 זו ודאית התפתחות פני מול

 המערך וגם הליכוד גם עומדים
ריקות. בידיים

מרחביים יחסים
ון1ר.ראע המיזסדוח
 הגיעי הייטראדייס הפירו־ת

 — דאלטפגדריה שדף־סוף
דשערוריה וגרמו

 צים אונית הגיע. הגדול היום
 לפרוק אלכסנדריה, לנמל הגיעה

פי של הראשון הגדול המיטען את
מכולות. בשתי מישראל, מת

 לשיבוש וגרמה איחרה, האוניה
 מורת־ עורר לא הדבר אבל בנמל.

ש המצרי, הסוחרי מיותרת. רוח
 קליטת אחרי צהל. זו, יוזמה נקט

 יוכל הודיע, כך זה, מיטען־מיבחן
 כל את ״אקנה טונות. אלפי להזמין

הכריז. ישראל!״ של הבננות יבול
 המכולות, נפתחו כאשר אולם

 הפירות את הזמין הוא פניו. נפלו
 — לפניו שהוצגו הדוגמות לפי

 טריים מרהיבי-עין, גדולים, פימת
 הכילו המכולות ואילו ועסיסיים.

 מהם רבים ועלובים. קטנים פירות
ש מכיוון ורקובים, מעובים היו

 לאריזתם השתמשה אגרסקו חברת
נמוכה. איכות בעלי בקרטונים
הזמנו על ויתר המצרי הסוחר

הנוספות. תיו
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