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 ה־ התדפקה האחרון הסוכות חג ך*
 משפחת של ביתה דלת על משטרה .2

הופ לא מאיר משפחת בני באשדוד. מאיר
 כשנתיים מזה השוטרים. של מביקורם תעו

 שבנם אחרי ביתם את המשטרה פוקדת
החוק. עם הסתבך וחצי 14ה־ בן יוסף*

 לנו ״יש השוטרים, שאלו יוסף?״ ״איפה
נגדו!״ פקודת־מעצר

 ההורים. נדהמו שוב?״ עשה הוא ״מה
 אמרו בבית־המשפט,״ כבר תשמעו ״זאת

 יוסף?״ ״איפה השוטרים,
 ״הוא ההורים. סיפרו בבית־חולים,״ ״הוא

 אותו.״ נשך כלב קשה. חולה
 מאיר יוסף הובהל לכן קודם שעות כמה

 בבית התעורר בוקר אותו לבית־החולים.
 הימנית ידו מחום. קודח כשהוא הוריו
 לך קרה ״מה וכחולה. כולה נפוחה היתר,

 אז רק בדאגה. האם אליו פנתה יוסף?״
 ננשך ימים שלושה לפני כי הבן לה גילה

 ואותה מאחר הימנית. בידו כלב ידי על
 בנסיון כנראה קשורה היתד, כלב נשיכת

 לגלות הילד חשש זרים, לתחום להתגנב
 את הסתיר הוא להוריו. הנשיכה דבר את
 כי חשב ארוכים, בשרוולים הנשוכה ידו

מספר. ימים תוך ייעלם לידו שנגרם הפצע
 מד החמיר. מצבו היה. כך שלא אלא
מעלות. 40ל־ מתקרב חומו כי הראה החום

 האחרים השמות נל כמו בדוי השם *
 של אפשרות למנוע כדי הילד, משפחת של

בקטין. הוא והמדובר מאחר זיהוי

 קופת־ למרפאת אותו לקחת מיהרו ההורים
 את שראה המקומי הרופא באשדוד. חולים
 אישפוז הוראת בלווית אותו שלח מצבו

לבית־ר,חולים. מידית

 להעניש! צריך
!״ להרוג לא

 הספיק לא וחצי, 14ה־ בן מאיר, וסן? ■*
 המיון בחדר בבית־החולים. מיטה לקבל |7

 כאשר כדורים, וכמה זריקה קיבל הוא
הוריו. עם השוטרים הופיעו

 כי ראו הנער, את בחנו השוטרים
 למרות חבושה. ידו וכי חום מוכה הוא
 פקודת־המעצי את לבצע כך על עמדו זאת

 מיד אותו לקחת כלומר: כלשונה. שבידם
למעצר.
 ״אתם ההורים, התחננו חולה,״ הילד ״אבל

 מהארץ. יברח לא הוא מצבו. את רואים
 ויבריא החום שיעבור עד לשכב לו תנו
 הם סרבו. השוטרים אותו.״ תעצרו ואז

המש בתחנת לחדר־המעצר הילד את לקחו
באשקלון. טרה

יוסף שכב מכאבים ומתפתל מחום קודח

 מספר במשך באשקלון בחדר־המעצר מאיר
 מכתב באשדוד הוריו קיבלו בינתיים ימים.

 שיגרתי מכתב זה היה ממשרד־הבריאות.
 בעקבות משרד־ר,בריאות ידי על הנשלח

 שקופת־ כיון כלב. נשיכת על דיווח כל
 משפחת של בנה כי דיודחה באשדוד חולים
 המשפחה קיבלה כלב, ידי על ננשך מאיר

זרי מיד לעשות אותה המחייבת הודעה
ל הכלבת, מחלת נגד ליוסף חיסון קות

בכ נגוע היה אותו שנשך שהכלב מקרה
לבת.

למש הילד הורי פנו בידם זה כשמכתב
 מאיר ליוסף ניתנה החיסון זריקת טרה.

 את לשחרר ההורים של תחנוניהם במעצר.
 לו שינתן כדי למשפט, להעמדתו עד בנם

מענה. ללא נשארו בביתו, להבריא סיכוי
 הילד של משפחתו היתר, ואילו יתכן
 שהיה עורך־דין שוכרת היתד, אמצעים, בעלת

 הילד של לשחרורו ופועל עולמות מרעיש
 של שהוריו כיוזן אולם בערבות. החולה

 הוא אביו — אמצעים מיעוטי הם יוסף
 צעד על אפילו חשבו לא הם — פשוט פועל
זה. מעין
 שהובא עד במעצר מאיר יוסף נשאר כך

 חבושה יד עם למשפט הגיע הוא למשפט.
 ההורים רגליו. על בקושי עומד כשהוא

 ראו בבית־המשפס שנאספו משפחתו ובני
 מעצרו, לפני משהיה יותר חמור מצבו כי

 זו בקשתם גם המשפט. את לדחות ביקשו
נדחתה.
 התפרצות. של עבירות 18ב־ הואשם יוסף

 בכלא מאסר וחצי לשנה נדון הורשע, הוא
צעירים. לעבריינים המיועד תל־מונד

 ״הילד יוסף, של אמו זעקה ״נכון,״
צרי למה אבל אותו. להעניש צריך אשם.

אותו?״ להרוג כים

המיטה ליד שמירה

 מאיר יוסף הוחזק שכוןןיים לפני ד **
ל שם זוכה כשהוא תל־מונד, בכלא

 אז אבל הכלא. חובשי מידי רפואי טיפול
 ידו שוב. עלה חומו מצבו. לפתע החמיר

 לא כי איבחן בית־הסוהר רופא התנפחה.
לאשפזו פקד במאסר, להחזיקו עוד ניתן

 לבית־ד,חולים נשלח יוסף בבית־החולים.
 אישר לכאן,״ הובא ״כשהוא הרופא. אסף

 בית־החולים, מנהל סגן הלפרן, אפרים הד״ר
 יכלו לא בכלא מאד. קשה במצב היה ״הוא
 פרטים למסור אבל מוכן אינני בו. לטפל

 יש כך על הילד, של למצבו בקשר רפואיים
בתי־הסוהר.״ ונציבות המשטרה את לשאול

 הודעה כל נמסרה לא הילד של למשפחתו
 לבית־ נלקח וכי הוחמר בנם של מצבו כי

 במקרה, אליהם הגיעה כך על הידיעה חולים.
בבית הילד את ראה ממכריה,ם שאחד אחרי

ר,חולים.
 של למיטתו המבוהלים ההורים כשהגיעו

 רק שמירה. עליו הוצבה כי גילו הם בנם
 דעתם את חיוז בית־ד,חולים שרופאי אחרי

 שאין עד חמור כה במצב נמצא הילד כי
לב ינסה שהוא הדעת על כלל להעלות

 הסכימו מהמיטה, לרדת אפילו או רוח.
 השמירה את להסיר בתי־הסוהר שלטונות

 כשבועיים, במשך יום, אותו מאז מעליו.
 של מיטתו על משפחתית שמירה מופקדת

 עוזבת ולילה, יום לידו יושבת אמו יוסף.
אחיו או מאחיו כשאחד בלבד שעות לכמה

אותה. להחליף בא תיו
 יודעים אינם המשפחה ובני האם גם
ש נראה יוסף. של מצבו על הרבה לספר
 מנשיכת כתוצאה חמור בזיהום לקה הוא

 חמור שמצבו יודעים הס אולם הכלב.
בסכנה. נמצא והוא ביותר

 לב לו שיש מי מכל מבסשים ״אנחנו
אחו אמרה ממוות!״ הזה הילד את להציל

 שלם יצא שיוסף תקווה לנו אין ״עדיין תו,
 אבל מבית־החולים, חי בכלל שייצא או

לו.״ לעזור צריכים
הח מדור ראש דוידוביץ׳, אשר רב־פקד

ה ודובר באר־שבע נפת במשטרת קירות
הפר על נוספים פרטים למסור סרב נפה,
 ״אם היה: לומר מוכן שהיה מד, כל שה.

 מקבלים במשטרה אז רפואי בטיפול מדובר
הדרוש.״ הרפואי הטיפול את העצורים
הסו בתי שירות נציב ניר, אריה ואילו

תשו שהיא. שאלה כל על לענות סרב הר,
ברי למצב האחראי האיש של האחת בתו

 ישראל, של בבתי־הכלא האסירים של אותם
 חמורה מקרים שרשרת לאחרונה אירעה שם

 היתה: פושעת, רשלנות על המעידה ביותר
תגובה!״ ״אין

ד 05111:1 ו □ד י ש א מ
שטרת את שראל מ חצי 14 בן ילד של שרירותי מעצר על י  ו

ם, לי ת״החו ל שם שנמצא שעה בבי פו ר במצב בטי ם עם חמו  חו
גבוה.

ת שטרת א שראל מ ה על י ק חזי ה שן במעצר ש מ ם ב מי  רבים י
ה ילד ל ת חו שיכת בעקבו חסנו שדאגה מבלי כלב, נ קת ל רי  בז

ן סו ת, דרשו שהוריו אחרי אלא כלבת, נגד חי א ה ז כנ  בכך סי
ת חייו. א

שטרת את דה על ישראל מ מי שפט שהע ה ילד למ ל  ללא חו
ת אמצעי ם, התגוננו שפטיי תו שלחה מ ר או ס א מ  לקבל מבלי ל

ת־דעת בי רופא של חוו טי ק ביי ם או אי מצבו א ת. מאפשר הרפו א ז
ת ר בתי נציבות א ה סו אסר שקיבלה על ה מ ה ילד ל ל ב חו

ר, מצב שלה חמו תן התר מ שפוז שנזקק עד רפואי שירות ב  לאי
ר ומצבו מי ח ה. לגבול עד ה סכנ ה
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