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הידיעה נכתר .בקושי לכמה שורות צנו
עות בתחתית העמודים הפנימיים של ה
עיתונים .ואכן ,היא נראתה מאוד פרוזאית:
שביתת גננות ועוזריהן פרצה באשדוד ב
שבוע שעבר.
הידיעה עצמה היתר .אולי פרוזאית ,אך
לא כן השובתות .שכן לאלו מגיע ,ללא
ספק ,כתר עגום מאוד :הן משתייכות ל־
שיכבת העובדים הדפוקה ביותר במדינת-
ישראל .משכורתן החודשית היא — מאה
ל״י לחודש .ברוטו .מסכום זה מנכה מעבי
רן — הלא הוא משרד־החינוך של מדינה־
המתגאה בהישגיה הסוציאליים — את כל
החופשות והחגים שבהן אינן עובדות ,ואת
'המיסים וההיטלים המגיעים .מה הוא הנטו
שלהן ,מוטב שלא להתעניין.
האמהות יוצאות למלחמה .ה
שערורייה נתגלתה לראשונה כאשר מגיפת
השפעת בשנה שעברה איימה לסגור את
גני־הילדים באשדוד ,בגלל המחסור ב
מנות ועוזרותיהן .חלק מהאמהות התנדבו
למלא את מקום החולות .משרד־החינוך
ראה בהן עובדות מן המניין ,הכניסן ל
רשימת המשכורות שלו.
כאשר התקבלו המשכורות ,נדהמו האמ
הות :שכרן של אלו שעבדוש׳כעוזרות ל
גננות היה בדיוק שלוש ל׳ייוג׳ ליום .מזה
הורדו ניכויים לביטוח־לאומי ,מס־הכנסה,
וקרן לבניית בית־המורה.
האמהות עוררו מהומה — לא בגלל
הכסף שהגיע להן ,אלא בגלל משכורת ה
רעב של מחנכות ילדיהן .הן יזמו אסיפה
של העוזרות .אלו בחרו ,בוזעד־פעולה ,ער
כו׳ במאי השנה ,שביתה ראשונה — כש־
האמהות מחליפות בגנים את השובתות .ב
מקביל הקימו גם האמהות ועד־פעולה ,הם־
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השגריר ,אשתו והבת דליה בדוד
אין ברירה .כשהאפא מפורסם ,צריפה כל המש־
פחה לסבול .דליה ,המנומשת ונעימת החיוד ,שונאת
פירסום .אכל איך אפשר להימנע מפירסום ,כשבתו
של רמטכ״ל מלחמת ששת־הימים ושגריר ישראל
בארצות־הברית עומדת להתחתן?
אצל משפחות אנשי צה״ל הכל הולך צ׳יק־צ׳ק:

תגלית
ןו¥

חנ 2ב
ישראלי
^ חת ממחלות־הנפש הנוראות ב-
^ יותר היא הסכיזופרניה — פיצול ה
אישיות .במקריה הקלים ,היא קשה לטיפול.
במקרים הקשים — בלתי אפשרית .הרכ
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רק לפני חודש היא סיימה את שירותה הסדיר.
וכבר היא עובדת כשרטטת אצל הארכיטקט התל־
אביבי רפי בלומנפלד ,וככר כשבוע הבא היא מת
חתנת .החתן המיועד הוא אהרון וייס ,סתם חייל
פשוט כצה״ל ,והם יגורו כדירה ,ככלל לא מפוארת,
בנווה־אביבים שבצפון תל־אביב .כהצלחה ,ילדים.
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טיפוליו הראו הטבה במצבם תוך ארבע
שעות ,החלו מתנהגים נורמלית תוך 12
עד  48שעות .מבין  13חולים שקיבלו את
הטיפול ,מצבם של שבעה הוטב לגמרי ,של
ארבעה חלקית .בשניים הנותרים נכשל ה
טיפול.
החולים שמצבם הוטב ,נשלחו לאחר ימי
טיפול ספורים לבתיהם .בני משפחותיהם
ראו בכך פלא .הם לא האמינו שיזכו לר
אות את קרוביהם אי־פעם נורמלים שנית.
* * +
ך התרופה החדשה איננה פלא כלל
וכלל .הפרופרנולול הוא חומר בעל

הוא מועיל לחולים רק כל זמן שהם ממשי
כים לקבלו .ברגע שהם מפסיקים — עלולה
להופיע המחלה האיומה מחדש.
משום כך ,ברור שלטווח ארוך ,החומר
החדש עשוי ,לכל היותר ,רק לעזור ב
ריפוי המחלה :״התרופה צריכה להיות מל
ווה בטיפול זהיר של צוות המתמחה ב
בערי זו,״ מסביר מגלה התרופה ,ואכן,
בבית־החולים גהה עומדת לקום ,בראשותם
של פרופיסור עצמון ופרופיסור ויסנביך,
מנהל גהה ,מחלקה מיוחדת המטפלת ב
חולים כאלה באמצעות תרופה זו .הפרופי-
סור עצמו ,אגב ,מתנגד בתקיפות לתואר
״מגלה התרופה.״ שוב ושוב הוא חוזר
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הקץ לםכיזופרניה *
בות ,ברחבי העולם ,הסובלים ממנה ,הינם
בני־אדם אבודים.
לאחרונה גילה רופא ישראלי צעיר תרו
פה חדשה ,המשפיעה בצורה בלתי־רגילה
על חולי־גפש למיניהם ,אך במיוחד על
סכיזופרנים .אם תתגלה התרופה ,לאחר ה
שלב הנסיוני ,כסיתרון המירבי למחלה ,תה
יה בכך משום תגלית עולמית ,בעלת חשי
בות לא קטנה מתגליתו של ד״ר יונה
סאלק ,שחיסל את מחלת שיתוק־הילדים.
פרופסור אברהם עצמון ,מבית־החולים
ביל־נסון ,אשר גילה את התרופה ,עשוי
להיות הישראלי הראשון שיזכה בפרס נובל
לרפואה.
★ ★
ך* טיפול המסורתי בחולה הסכיזופ־
| | רניד ,נמשך שנים ארוכות ,וגם אז מצ
ליח רק לעיתים רחוקות .החומר שגילה
פרופיסור עצמון ,הנקרא פ דו פ ר ט לול ,משיג
תוצאות תוך שעות .חולים  ,בבית־החולים
לחולי־נפש גהה ,בהם ערך הפרופיסור את

השפעה על חלוף החומרים ושיווי־המשקלי.
הביוכימי ,ונראה שהוא מאזן סטיות ב״
שווי־משקל זה ,אשר נוצרו כתוצאה מליקויי
תורשה או התפתחות מאוחרת יותר .ב
תיאוריה הביוכימית יש סימוכין ברורים ל
תגלית זו.
אולם בינתיים מזהיר הפרופיסור עצמון,
רופא פנימי במיקצועו ,כי ״המחקר בחו
מר החדש הוא רק
בשלבי התפתחותו ה
ראשונים .יש עוד
להמשיך .ולפתחו.״
ואכן ,התרופה ה
חדשה ,איננה למע
שה עדיין  ,תרופה
נכלל .היא כרגע רק
חומר שהתגלה כ
בעל השפעה חיו
בית על־ מחלות־נפש
מסויימות .הליקוי ה
רציני ביותר שלו:

פרופ׳ עצמון

עילו לחץ על עיריית אשדוד להתערב לסו
בת העוזרות אצל משרד החינוך.
ההבטחות התגלו בבלוף .העיריי!
ניסתה להתערב ,או לשווא .משרד החינוך
המוציא סכום של  50אלף ל״י לשנה ר>
על מכוניות השרד של פקידי צמרת ה
משרד ,לא מצא אפשרות להגדיל או
משכורתן של העוזרות .מאידך ,הבטיחו
העירייה לאמהות הזועמות שהחל משנו
הלימודים הקרובה ,דהיינו מה־ 1לספטמבר
תיחשבנה העוזרות לעובדות עירייה ,תקב
לנה משכורות הוגנות .לאור הבטחה ז
הסכימו השובתות לחדול משביתתן.
ד,־ 1לספטמבר הגיע ,והתברר שההבם
חה היתד .בלוף .העובדות המשיכו להש
תייך למשרד החינוך — באותה משכורת
ואילו האמהות הלוחמות נטשו אותן ביג
תיים ,מאחר שילדיהן עברו כבר לכיתו
א/
אלא שהעובדות הדפוקות ביותר במדינת
ישראל למדו ,בינתיים ,את הלקח ,יצא!
להילחם בכוחות עצמן :השביתה ב שמן
שעבר היתד ,רק תחילת המאבק.
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ך( יקוי אחר של החומר דיחדש :תוצ־
 /אות־הלוואי שלו לא ברורות עדיין .ב־
מיסגרת הניסויים הנוכחיים ,לא גילה ה־
צוות גילויים שליליים ,להוציא לחץ־דם
גבוה.
אולם בכך אין עדיין הוכחה כי לתרופה
החדשה אין תוצאות־לוואי שליליות .מסביר
עצמון :״הצוות שלי עשרי רק את הצעד
הראשון .גלולות אחרות עלבסים הפרופר־
טלול אך בעלות מידת השפעה שונה מה
גלולות הנוכחיות ,תיבדקנה במסגרת פרוי
קטים נוספים.״
*#י  1י •*י■״״ י״־׳י־'־׳י~־
ש!*,
ובינתיים ,מבקש האיש שגילה את ה
תרופה להזהיר את אלפי בני משפחותי
הם של הסובלים ממחלות־נפש ,:״אנא —
יש מקום לתקווה — אך סבלנות.״

ישראלים בחו״ל
לא דק היהודים
דוממים שס
יהדות הדממה הפכה לאחרונה למוש!
י כל־כך פופולרי ,שנוטים לשכוח כי הי
יהודים אינם ך,יחידים הדוממים ברוסיה
את הדממה הכפוייה גם על הדוסים עצמם
גילה לאחרונה במאי־הסרטים הישראלי
ישעיהו )שיש( קולר ,שסירסו הקצר פי?
ברחובות זכה למדליה בפסטיבל הסרטיב
׳ ד,־ 31בוונציה.

החטא ועונשו  -כלי מרבאות,
סירטו של שיש דיוקרן בפסטיבל לפני ה
סום הרוסי הגדול )שלוש שעות הקרנה;
)המשך .בעמוד ;27

