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:1רא ישראל

 כידיוו מתיוה לא .,ההלכה
מוכקעים! במחירם שבויים

 שכנינו, ובין בינינו שבויים חילופי שמתבצעים פעם בכל
 שלנו, שבוי כל תמורת להם נתנו כמה - ויכוחים מתעוררים

 וחסרי ותרניים כל״כן אנחנו מדוע ובכלל הדבר כדאי אם
 לי אמר מישהו שבויינו. לפדיון נוגע זה כאשר מיקוח, כוח
 הוא שבויים פידיון היהודית ההלכה שלפי מפני פשוט שזה

 אם לאו ישראל הרב את שאלתי ביותר. החשובה המיצווה
הדבר. נכון

 כל כנגד שבויים• פידיון מיצוות ״שקולה האומר ביטוי יש
 קודם, לקיים מיצווה איזו לבחור צריך אתה אם כלומר, המיצוות.״

 הראשון השבויים פידיון על שבויים. בפידיון לבחור צריך תמיד
 שהתחבר אברהם של אחיינו לוט, י״ד. פרק בראשית בספר מסופר

 אברהם כדרלעומר. מילחמת בעיקבות בשבי נפל סדום אנשי עם
 את ולהציל להילחם כדי דמשק, לסביבות ורץ לרגע מהסס אינו

 הנפש את לי ״תן לאברהם סדום מלך מציע בחוזרו, סדום. שבויי
 לקחת שאסור למדים אנו מכאן מסרב. אברהם לך." קח והרכוש

 שתמורתם מיצוות לעומת זה פידיון־שבויים. מיצוות עבור שכר
ועוד. חזנות מילה, כמו שכר, לקחת אפשר
 תמורת עצמם השבויים את לפדות מותר האם •

כסך?
מופקעים, מחירים תמורת שבויים לפרות מתירה אינה ההלכה

 על הסיפור ידוע מעשיהם. על לחזור החוטפים את לעודד לא כדי
 אשר בימי־הביניים, שחי מרוטנברוג) מאיר הרב המהר״ם(מורנו,

 כופר־נפש היהודית מהקהילה ביקשו שיחרורו ותמורת נאסר
 סירב בהקרבה, המהר״ם, אבל הכסף, את אספה הקהילה עצום.

 למוות גווע והוא בעתיד, דומים מיקרים לעודד לא כדי להשתחרר
בבית־הסוהר.

 שבויים 670 לעומת שלנו אחד שבוי האס •
מופקע? מחיר אינו הנוכחי, במיקרה כמו שלהם,

 יפתח לא אחד ואף מילחמה שבויי דם אלה שונה. זה אבל כן,
 לשחרר כדי שלנו, שבויים שישה עוד לתפוס כדי במילחמה, שוב
וחטיפה. שוד של במיקרים כמו לא זה שלהם. את
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 צה״ר יציאת ״תהריו
בקיפאון!״ נמצא מלבנון

 מט־ מצאה שאילו מאמינים מאיתנו גדול חלק
 יוצאת. חיתה מלבנון, לצאת מכובדת דרך שלת־ישראל

 של אסטרטגיים למחקרים במכון חוקר ניר, עמירם
 ניר שחיבר בתזכיר לעזור. מנסה תל״אביב אוניברסיטת

 מראש״הממשלה מכותבים, 400 בין השבוע הפיץ ואשר
 מלבנון. צה׳ל ליציאת אפשרי מודל ניר עמירם מציע ומטה,

 כתוב מה התזכיר, את קיבלו שלא לאלה שיספר ביקשתי
בו.

 קובע הלבנונית, הבעיה של היסוד גורמי את מנתח המיזכר
 להיות ותמשיך הלבנונית במציאות קבע של גורם היא שסוריה

 היא שם המציאות על ארצות־הברית של ההשפעה שיכולת כזאת,
 מתכוונת לא שהיא הלכה־למעשה, הפגינה וישראל מוגבלת,
 האוולי. לקו ועברה מהשוף יצאה שהיא בכך שם, להישאר
 בישראל הכרה יש כבר למעשה כי המיזכר, מעריך מזה, כתוצאה

 סוריה יציאת כלומר ״הנרחבות״, המטרות של באי־הייתכנות
 מסוגל יהיה אשר בביירות, וחזק מרכזי שילטון כינון מלבנון,
 של מוחלט חיסול וכן לבנון משטח מפיגועים אותנו להבטיח
 המיזכר זו, אי־ייתכנות לאור לבנון. מרחב בכל המחבלים תשתית
 ביטחון־נטו והיא בה, להצטמצם שיש אחת, מטרה על מצביע
הצפוני. לגבול
כיצד? •

 עלויות של במינימום זה הישג להשיג ויחידה אחת דרך יש
 הנמצא השטח את לארגן והוא והבטחוני הכלכלי הצבאי, בתחום

 הרצועה בטחון. רצועות שתי של במתכונת צה״ל בידי היום
 יופקדו ועליה ישראל, מגבול ק״מ 30־27 עד תשתרע הדרומית

 הרתעה תעמוד מאחריהם חדד. צבא כמו מקומיים, כוחות
 של סימלית בנוכחות אפילו ביטוי לידי שתבוא אמינה, ישראלית

 להצבת עדיפות תהיה שבה צפונית, רצועה בשטח. קטנות יהירות
לבנון. צבא שישוקם עד בינלאומיים כוחות
 וכמה מטרתו, מה הזה? הנייר לעשות מסוגל מה •

המדיניות? על המשפיעים על להשפיע יכול זה
 ליצור הצורך ועל מלבנון לצאת הצורך על מדברים הרבה

 למעשה, זה. עם מסכימים כולם ולכאורה חליפיים ביטחון סידורי
 שצה״ל התפישה בין בסיסיים חילוקי־דעות מטשטשת הנוסחה

 ובין ואש״ף, סוריה יציאת כמו תנאים יתקיימו אם רק לסגת יכול
 ובכך בעצמו, הביטחון סידורי את ליצור צריך שצה׳׳ל התפישה

 שליטה שום לישראל שאין מגורמים צה״ל יציאת את לנתק
 תפישה של תוכנית השולחן על להניח מנסה הזה המיזכר עליהם.

 תפישה אלא זו, תפישה תתקבל לא אם גם אבל וברורה. מגובשת
 ובפתיחת לעניין ההתייחסות בעצם חשוב הישג אראה אני אחרת,
 עמוק, בקיפאון דעתי, לפי שנמצא, שהתהליך כדי עליו, דיונים
לזוז. יתחיל
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 שמעוכת להבטיח ..חובתנו
תתמוטט!״ רא הבריאות

 בבתי״החולים חמור משבר על ,מדוב) שבועות כמה בבר
 חברת״הבנסת התרופות. במלאי חוסר עקב שנגרם בארץ,
 שערכה בדיקה שלפי כשבועיים לפני הצהירה ארד, נאווה

 שלא מי בלבד. ימים לכמה תרופות מלאי בבתי״החולים יש
 אם עצמו את שואל ההתפתחויות אחר יום אחרי יום עקב

 מישרד־ מנכ״ל את שאלתי קריטי. למצב כבר הגענו
כרגע. המצב מה מודן, ברון פרופ' הבריאות,

 הכספים שהזרמת מכך נגרם זה בעיה. היתה שבועיים לפני עד
 לפי נעשו החישובים כל כלומר, חלקית. היתה לבתי״החולים

 מבתי־החולים וחלק במציאות שהיא ממה נמוכה יותר אינפלציה
 של בתי־החולים לא אגב, תרופות. בקניית לקשיים נכנסו

הרזרבות. בין לתמרן הצליחו שבהם קופת־חולים.
כרגע? המצב מה שבועיים, לפני אומר אתה •

 מייד ואנחנו למישרד־הבריאות כסף הזרים מישרד־האוצר
תרופות. שיקנו לבית־החולים הכסף את הזרמנו
זמן? לכמה •

 צריכה לא דעתי, לפי אבל במדוייק, לענות יכול לא אני
כחודשיים. עוד לפני בעיה להתעורר

אחר־כך? ומה •
 אנחנו מישרד־האוצר. עם בדיונים נמצאים אנחנו עכשיו

 תהיה תקציבית מבחינה לבתי״החולים שההתייחסות דורשים
 מוכן אפילו אני ארמיניסטראטיביים, למישרדים מאשר שונה

 לחלק מאשר שונה באופן לבתי־החולים שיתייחסו
עצמו. מישרד־הבריאות של האדמיניסטרטיבי

 לא כשלנו, במיוחד שמדינה, ברור די לי נראה •
 חושב אתה האם תרופות. של מלאי בלי לתפקד יכולה

סופי? באופן הבעיה את שתפתור
 לא וכמעט מספיק, יש הרום למאורעות שעת־חרום מלאי

 הזדמנו בצור הפיגוע של במיקרה בו. נעזרים ושם פה בו. נוגעים
 לגבי שעת־חרום. מיחידת תרופות רמב״ם לבית־החולים מיידית
 גם יתמוטט המשק כל אם במילכוד. נמצאים אנו השאר,

 תהיה לא שזו להבטיח חובתנו אבל תתמוטט, מערכת־הבריאות
הראשונה. המערכת


