
אסולין שכולים הורים
תעודת־מוות ?לא ?ובורה —

 עם התקשר הוא רגילה. ברפואה מושג יש
 גם אבל הוזטרינר. הרופא את ביקש אורים,
נמצא. לא הווטרינר הרופא
 כדי במזכירות נשאר ),23(. רפי אחר, אח

 ניסה הבאה השעה במשך הרופא. את להשיג
 מגבולות הרופא את להשיג פעמים עשר רפי
 לכך היה לא הצליח לו גם הצליח. ולא

 שעה באותה הוציאה הקטנה יפה כי ערך,
יע סיפר שלנו,״ לרב ״הלכתי נשמתה. את

 עבודה כבר זו כי שיבוא, לו ״ואמרתי קוב,
קדי החברה אנשי שני עם בא הרב שלו.״

לקבורה. הילדה את לקח במקום, שא
הו התינוקות, שנקברו אחרי ימים עשרה

המש שתי ראשי משטרתי. ג׳יפ במושב פיע
 שם אופקים. במשטרת לחקירה הוזמנו פחות

היל את לקבור היה אסור כי להם הוסבר
 ממשרד ורשיון רופא של אישור ללא דים

יד לא כי טענו שהאבות אחרי הבריאות.
 יהיה כי החוקר להם הודיע כך, על עו

השופט. בפני סיפור, אותו על לחזור עליהם
מב מתישיי פתק. עד מות אישור

כא הישראלי, בחוק השעור את זכרו טחים
המש אבי כי בן־אבו משפחת הרגישה שר

 המשפחה בני למות. נוטה 73ה־ בן פחה
 כדי המושב, לוועד כך על להודיע מיהרו
 הישראלי שהחוק הסידורים לכל שידאג
 אנשים ומנין שבת, בערב היה זה מחייב.

 תהילים לקרוא כדי הגוסס של לביתו בא
הקרובים. את ולעודד

 לגבולות, ממבטחים טילפנו בבוקר למחרת
 גבולות ממזכירות הרופא. את להזמין כדי

 יעקוב הד״ר הוא התורן הרופא כי הודיעו,
 לאחר שעות שלוש אורים. מקיבוץ גוטמן,

נכ הוא הרופא. הגיע אורים עם שהתקשרו
 בחולה, מבט העיף בן־אבו, של לביתו נס

 החולה עוד. לעשות ■מה אין כי מיד קבע
מת.

מה ביקש ),28( לוי רפי החברתי המדריך
 טפסים מוות. תעודת של טופס למלא רופא
 פיסת לקח הוא הרופא. בידי היו לא כאלה

 מת. אמנם אבו בן שלמה כי עליה רשם ניר,
 שבע לבאר למחרת נסעו ביד זה פתק עם

אש ניסים הוועד וחבר צבי אברהם המזכיר
 רשיון־ את במשרד־הבריאות להסדיר כדי רף,

הקבורה.
 הפקידה אכזבה. להם ציפתה ששם אלא
 החזירה הרופא, שנתן באישור מבט העיפה

 התברר דבר.״ שום שווה לא ״זה מיד. אותו
מיוחד, טופס למלא חייב היה הרופא כי

 מבטחים אנשי המוות. סיבת את בו לפרט
באו הרופא את למצוא יוכלו לא כי שידעו

 עם להפגש להם שינתן ביקשו יום, תו
 גבולות, עם התקשר המנהל המשרד. מנהל
 כי ענה בזקן, שטיפל במקום, הרופא אולם
 לא כי המוות, סיבת את לקבוע יכול אינו
 במקום נוכח היה מאורים הרופא אלא הוא

מת. הזקן כאשר
 שלח טפסים, השניים בידי מסר המנהל

 הרופא. את עליהם להחתים לאורים אותם
 התברר שם לאורים, הגיעו וברגל בטרמפים

 אמרו בצאלים לצאלים. יצא הרופא כי להם
 המזכיר שבע. בבאר נמצא הרופא כי להם

 בחזרה יצא ואשרף לרופא לחכות נשאר
 שהאישור 'במושב להודיע כדי למבטחים,

ההלויה. את לעכב יש וכי הושג, לא עדיין
ה האוטובוס. בוא עד תורה דברי

 ה־ כי ידע ואשרף וחצי אחת היתד, שעה
 פגש באוטובוס אחת. לשעה נקבעה הלויה
 ממנו וביקש אופקים ממשטרת שוטר אשרף
 להודיע למושב, המשטרה מתחנת לצלצל

למו שיחזור עד הקבורה את לעכב יש כי
 ההמיה כי גילה המושב בשערי כשנכנס שב.
 הודיע הוא הקברות. לבית בכיוזן כבר יצאה
 כילם אולם לא-שיר לחכות צריך כי להם

 ויללות: בצעקיר. מחאתם את הביעו התנגדו,
המנ קובע — לביתו המת את להחזיר אסור

העתיק. הג
 בית לבנין זמנית להעבירו הציע אשרף

 בתוקף. התנגד המלווים קהל אולם הספר,
 יום עד בבוקר משבת מונח שהיה ״מספיק
 של אישור לנו ״יש צעקו. בצהרים,״ ראשון

 הוראות את להפר שחשש הרב, הרופא.״
 את לעכב כדי ארוך בנאום פתח החוק,

 עד תורה דברי במלוים הרביץ הוא הקבורה.
בש למבטחים הבא היחיד, האוטובוס שהגיע

 המזכיר כי כשהתברר אחר־הצהריים. עות
 לשכנע הרב גם היה יכול לא במכונית, הגיע

מיד. נקבר והזקן להמתין האנשים את
 הגיע נקבר, שהזקן לאחר שעות שלוש

 בטופס לציין הסכים הוא לאורים. הרופא
 עייף ואיך. ממה לציין סרב מת, בן־אבו כי

 הבריאות משרד שפקידי לאחר מהתרוצצות,
 כבלתי המוות תעודת את דחו בבאר־שבע

 בידיים המזכיר, צבי, אברהם חזר מספקת,
ריקות.

לבי בן־אבו משפחת בני גם ציפו השבוע
עבר היו הם החוק בעיני משטרתי. קור

יינים.
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