
במדינה
 בהחלטות הגלוי והזילזול שוחרי־הצדק.

 המוסד שוחרי את נגדה הקים האו״ם
העמים. ומישפט הבינלאומי
 בקואליציה צבאית. לפעולה כיסוי
בחו טומנת העולם, את החובקת החדשה,

רבה. סכנה בה
 אולם — ירושלים לצורך רק קמה היא

 בעיות יכל את להקיף מחר יכולה היא
 ישראל ממשלת תמשיך אם ישראל־ערב,

הנוכחית. במדיניות
 ■משנות אינן פורמליות החלטות אמנם,

 מחר עלולות הן אולם המציאות. את
 אותה לשנות שירצה למי כיסוי לשמש

 החדשה התכונה מאחורי עצמו. בכוחות
 — חדש מסוג לחצים מתגבשים באו״ם,

 גם אלא ומופשטים, מדיניים רק לא
ביותר. ומוחשיים צבאיים

רפואה
המרד

יימשך
וסו אותו מקבל אני מוצדק. ״המרד

— יימשך והוא עליו. ידי שתי את מך

ש למרות בריאים. באנשים ולהשתילם
 חתימה מספיקה :רשאים הם החוק לפי
מ אבר לעקור כדי רופאים שלושה של

 לצאת סובן רופא איזה אבל נפטר. גופת
המאור הדתי הלחץ נגד למלחמה לבדו

 ממשיכים חיים אנשים :התוצאה י גן
 זאת, לעומת למחצה. עיוורים להיות
נז לורנץ הרב של קרוב-משפחה כאשר

 ניתוח לבצע הדתיים הירשו לקרנית, קק
השתלה.״

 :שני ד״ר מסביר רפואה־לגיוון.
אב הינה הפתולוגים על ההתקפה ״כל

המח הוא הפתולוג לא ראשית, סורדית.
שטי הרופא אלא גופה, ניתוח על ליט
 הניתוח את מבקש זה רופא בחולה. פל

עצ את לבדוק עצמו, את לבקר על־מנת
 הדרך זוהי טעויות. עשה אם לגלות מו,

 ללא הרפואה. רמת על לשמור היחידה
ני הרפואה — שלאחר־המוות ניתוחים

לניוון. דונה
 כאילו הדתיים, של האחרת ״הטענה

אי פשוט לימוד, לצרכי גופות מנתחים
 רק מנתחים לימוד לצרכי נכונה. ננה

גופם.״ את שנידבו אנשים של גופות
 קומה בעל הארץ, יליד ),33( שני ד״ר

ובלורית צעירים פנים תווי בינונית,

שני כית־חולים מנהל
סובלים והחיים שלמים, המתים

הפתולו נגד ההשתוללות שתיפסק עד
 הרפואה עתיד על כעת נלחמים אנו גים.

״ בארץ.״
אז כלל בדרך הם בתי־חולים מנהלי

 פעמיים המהססים ונכבדים, כבדים רחים
 אינם ואחר — פיהם פוצים שהם לפני

 היא השינוי בתכלית שונה פיהם. פוצים
 אחד מנהל של ממשרדו הנושבת הרוח

 יבא, ש — בארץ הגדולים מבתי־החולים
 ד״ר החדש, המנהל תל־השומר. לשעבר
כיור ,33 בגיל שמינויו, — שני מרדכי

 לתפקיד שיבא חיים הפרופסור של שו
 — בארץ סנסציה עורר בית־החולים מנהל
גלויות. לדבר מהסס אינו

סב שנים, במשך קורבן. אזרח כל
עלי ההתקפות את בדממה הרופאים לו
 ניתוחי- בנושא דתיים חוגים מצד הם

 מצאה דתית שקבוצה אימת כל מתים.
 הנושא את ולעורר לחזור לכדאי, זאת
 היו — פוליטית בתועלת לזכות ■כדי

 טוען הרופאים,״ ״לא הקורבן. הרופאים
 ובעקבות — הרפואה ״רמת שני. ד״ר
במדינה.״ אזרח כל של בריאותו כך

 למרד, הרופאים יצאו לראשונה, עתה,
 דתיים, בחולים לטפל לסרב לשבות, איימו

שהמש עד — אחרות סנקציות ולהפעיל
 אותם ותשחרר תפקידה את תמלא טרה

 קשר לכך יש האם הבריונים. מאימת
 הרופאים בציבור הצעיר שהדור לעובדה

לבי שבאה עובדה — פיקוד תופס החל
 שני ■של המטאורית בעלייתו סמלי טוי

י עצמו
 לא - שני לדעת נרתע. הרופא

 — לדעתו יותר, הקובעת הסיבה בהכרח.
 ישראלים ״מאות נפש. עד מים הגיעו

 הוא אומר לניתוח־עין,״ לתורם ממתינים
זו ואינם — שנים שלוש כבר ״חלקם

 קרניות. ׳מספיק שאין בגלל לכך כים
ש היא, קרניות :מספיק שאין והסיבה

ואי הדתיים, מאימת נרתעים הרופאים
נפטרים של עיניים להוציא מוכנים נם

לימו את שנים שבע לפני סיים דלילה,
בירו הדסה בבית־החולים הרפואה די

 חלם לא ביותר הפרועים בחלומותיו שלים.
 התואר קבלת מיום שנים שבע שכעבור

ה מבתי־החולים אחד של מנהלו יהיה
בארץ. גדולים
 ד״ר משיב זה? לתפקיד הגיע כיצד

 רגע: של הירהור ולאחר ״במזל,״ שני:
 מזל.״ בחוסר בעצם ״ואולי

 ברפואה ״עסקתי שווייצר. פרס
 התורשה ״בגנטיקה. הוא. מספר פנימית,״

 עלי הוטל שנים שלוש לפני עדות. של
 בעזה הרפואה של באדמיניסטרציה לטפל
 פרס את כך על קיבלתי זמן כעבור וסיני.

 סגנו נסע תקופה באותה שווייצר. אלברט
 פדה, ברוך הד״ר שיבא, חיים ד״ר של

הברי משרד של כללי כמנהל לירושלים,
לצע מקומו. את ■למלא התבקשתי אות.

 את קיבלתי וכך שיבא, הד״ר מת רי
מקומו.
 בית־ שכמנהל שהעובדה חושב ״אני
 היא — צעיר אדם מונה הזה החולים
מק הדברים מטבע היא הרפואה מקרית.

 מכונים מנהלי נסיון. הרבה הדורש צוע
לתפקי מגיעים בבית־החזלים ומחלקות

 קייימת אומנם .50—45 בגיל לרוב דם
 בתפקידים צעירים יותר להכניס מגמה

ש רואה אינני אך ברפואה, אחראיים
 איכי־ הדסה, לבתי־החולים ימנו בקרוב

 צעירים.״ מנהלים בילינסון או לוב,
שנוש העובדה את מסביר אתה ״כיצד

 שני היו הרופאים, שביתת בעת המרד, אי
צעירים? רופאים
 כך שהצעיד. ברור הנועז? יהיה ״ומי

לש מעוניין יהיה מי התמרדות. בכל זה
 או קביעות, לו שיש מחלקה מנהל בות?
 הוא אין ועדיין שנים כבר שעובד רופא
 מחר?״ גורלו יהיה מה יודע

 מסכים שני ד״ר הרפואה. הבראת
בארץ בתי-החולים שמצב ההנחה עם
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בחירת שד הגדודים

המי□ נסיכות
אילת

נסיכת בחיות

תיערך ים־סוף

המו! במעמד
אזר ראש־העיר נשיקת

 2.10.71 שבת ביום הצבוני, בחוף
ב 8.30 בשעה בעו
□1חי מוזמן הקהל

 טולידנו אג< האמנותית: בתוכנית
 אוונס גירי חן, שולה לב, עדנה

 חיימוב דני קייט, יצחק של ותזמורתו
גילת מרטיו מנחה:

וסיבת בהיות
 תיעור בינות ם

המוני במעמד
 5.10.71 שריש׳ ביום בינות, בחוף

ב 8.30 בשעה בעו
חינם מוזמן הקהל

רובינא, אילנה האמנותית: בתכנית
אוונס גירי חן, שולה טולידנו, אבי

קייט יצחק של ותזמורתו
גילת מרטין מנחה:
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צחר ראש־העיר עם פנישה


