
¥

*

שע עושים הם אותם מעירים אם זה. נגד
 לישון להם נותנים אנחנו אז רוריות.

במנוחה.'
 בבית־ לטיפול האם אושפזה בוקר עם

 קרוביה על שעבר הלילה אך החולים.
במהרה. יישכח לא חדר־מיון באותו

 הזמזם קול
הגואל

בית- של כחדר-ההמתנה שבתי ^
 נד כאשר — איכילוב כן, — חולים

 נער בזרועותיה נושאת רזה אשה נסה
אר תחבושת קרסולו שעל ,14 כבן מגודל

בדם. מגואלת עית
ל בצהריים. לאחת קרוב היתד. השעה

 העומס שעת — בבית־החולים רופאים דברי
כו עמדה האם היום. של ביותר הגדולה

 שיפתח מי היה ולא הילד משא תחת רעת
הז מחיצת מאחורי לחדר־המיון. דלת לה

 פקיד- לא אחות, לא איש. היה לא כוכית
ית עוד שתפקידו השוטר, ולא הקבלה

הסיפור. בהמשך ברר
 ״פצוע בצעקות פתח הממתינים קהל

 בריא בחור איין. — ותגובה תפתחו!״
 ל- הכביסה בדלת בעוצמה ובעט התנדב

 אחות, הופיעה אז רק בית־החולים. מיסדרון
 כל נפתחה. והדלת הגואל הזמזם נשמע
 אחד לאף לתת האם רצתה לא זמן אותו
 בנה את לשאת שהמתינו הגברים מקהל

דם. השותת
הת מה לראות המיסדרון לאורך הלכתי

ה בית־החולים של בחדרי־המיון חדש
בתל־אביב. ביותר עמוס

 רם, בקול אליו ומדברת הילד אל לפעם
 רוצה לא ״אני בעדינות. אותו מנענעת או

 דם. המון איבד הוא חם־וחלילה. שירדם
 להלם.״ שיכנס פוחדת נורא אני

 במיס־ ספסל על אותו השכבת ״ולמה
שכש רוצה שאני ״מפני שאלתי. דרון?״

 קרוב בחוץ, יהיה כבר הוא הרופא יבוא
 זמן.״ עוד לבזבז נצטרך שלא לחדר־ניתוח,

 שעה. חצי כעבור במקום שוב עברתי
עדיין. עמדה והאם שכב עוד הילד

ואש בעל מארצות־הברית, תיירים שני
 בית־החולים של המיון חדר אל הגיעו תו,

 לראות היה ניתן ברע. חש הבעל איכילוב.
האפורים. פניו על בבירור זאת

 שהבין אחד אף באיזור היה לא תחילה
הת מישהו, משנמצא אחר־כך, אנגלית.

כש זאת כל — הכספיות הבעיות חילו
 לא ההמתנה, בחדר עדיין עומד התייר
 שהוא הכספית־לשונית והבדיקה במיון,
 לשון עילגת פקידה על־ידי נערכת עובר
מ למעלה נמשך העניין נימוסים. ודלת
ה אשת מתחננת זמן אותו .כשכל שעה,
רופא. יראה שבעלה תייר,

 מחדר־ההכד יצאו שהשניים היה הסוף
 וה־ המיון, דרך לעבור שזכו מבלי תנה

טיפו נואמע כאידישע שנראתה תיירת,
 מן אמריקאית קללה ביציאה פלטה סית,

 את מה, משום שכרכה, ביותר, הנלוזות
המדינה. הנהלת עם בית־החולים הנהלת

 סיפורו זכור הרבה. יש תיירים סיפורי
 .קורבן החדש, העולה קובאץ/ פיטר של

ב לאיכילוב הגיע ,קובאץ אונס־שולמן.
 והוא שבורה, כשליסתו מישטרה ניידת
 סוטים. ארבעה של מינית התעללות לאחר

ב לטפל סרבו איכילוב של בחדר־המיון
טיפולו. הוצאות את ישלם בטרם איש,•

 שכב צר, מושב על המיסדרון בקצה
 לבן, בסדין מכוסה עצומות, בעיניים ילד

 הסדין. כצבע שפניה אימו, עמדה לידו
 שתיים,״ כמעט ״עכשיו שאלתי. קרה?״ ״מה

 לתפירה. שעה כבר מחכה ״אני השיבה,
 אמרו הזרוע, אורך לכל חתך יש לילד

 עכשיו אבל מייד. אותו לתפור שצריך לי
 בחדר- התורן הרופן אז רופאים, חילופי
 הגיע.״ לא עדיין נוסף ורופא ניתוח,
מסעם גוחנת האם היתה דיבור כדי תוך

 הגכוגה הזריקה
הלא־נכון לאיש

כ ך* אכי סרט אלה בימים מוצג תל־
 רוצח פועל בסרט בית־חולים. בשם 04

 קרבנו- את מהסל הוא אלוהי. טרוף מוכה
 בית־החולים. של הפעילה בעזרתו תיו
 רק הוא הרבה. לעשות צריך הוא אין

מבצעים המלאכה שארית את אותם. מהמם
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 עדיין והמחליפיס רופאים, חילופי של שעה היתה בנמצא. היה לא רופא אף הפצועה.
כשעה. המתינו הם לשוק. ייכנס פן יירדם שלא עליו לשמור ניסתה הילד אס הגיעו. לא

צי כסיסת יאוש, בחדר־מיון. אופיינית ציפייהוהיאוש האדישות
 אלה כל אדישה, לאחות חרדה פנייה פורניים,

 התמונה זה. לחדר להכנס עליהם שנגזר אלה עימם מביאים אותו ולסבל לכאב מצטרפים
פקידת־הקבלה. היא המטושטשת הדמות חדר־המיון. של הקבלה אשנב דרך צולמה

 בית־החוליס של החירורגית במחלקה רופא מזור, עמוס דוקטורהמונה
 שמאמציו לאחר אגרופיו את עליו הפעיל אלים שחולה ״איכילוב״,

 עם משוחח נראה מזור דוקטור בתוהו. עלו ומייד, תיכף בו שיטפל הרופא אח לשכנע
בתמונה. נראית החבושה שרגלו החולה, של מצבו על בחדר־המיון התורן הרופא

 תשומת־הלב, וחוסר השיכחה הרשלנות,
 בית־החולים של בחדר־המיון ששורדים

 הנכונה הזריקה את מזריקות אחיות הענק.
הני שולחן על מעלות נכון, הלא לאיש

 צעירה אחות 70 בת זקנה במקום תוחים
 מלאה בשקית אותה המם שהרוצח ,25 בת

והלאה. הלאה וכן בחול,
 הגיעו לא תל־אביב של המיון חדרי

ה מן חוסר־אונים. של זה לשלב עדיין
מתייח כאן שהובאו הסיפורים כי עובדה

 הוא כי ללמוד אין לאיכילוב, כולם סים
כאלה. מקרים מתרחשים בו היחיד

ב המתואר למשל, ההמופילייה מיקרה
 והוא בילינסון. בבית־חולים אירע פתיחה,

 מיקרה שזה משום האחרים, מן עוד נורא
 משך ושוב שוב שמתרחש מאורע חוזר,
 פחד פוחד צעיר גבר אותו ארוכות. שנים
 שטף- חלילה יקבל שבו היום מן מוות

 סיכוי שום אין חיוני. באבר פנימי דם
 סוג עם כזה, במיקרה בחיים יוותר כי

בבילינסון. עתה עד להם שזכה הטיפולים
 איכילוב בית־החולים של חדר־המיון

ש בעיר. ביותר העמוס הוא  13 בו י
ת ו ט י . מ בלבד

פת ראיתי בילד, לטפל כשעמדתי ברגל.
 טיפול ודורש לפני עומד הנאשם את אום

 ולחכות למיטה לחזור ביקשתיו מיידי.
לתורו.
 מייד לקבל במפגיע ודרש סירב, ״הוא
 כילד. לטפל לי נתן ולא צעק הוא טיפול.
 החוצה!׳ צא לי, מפריע ,אתה לו: אמרתי

ו אליו ניגשתי בקולניותו. המשיך הוא
 אורי והיכה התנגד הוא להוציאו. רציתי
ניג בינינו, שהפרידו לאחר בגופי. בידיו

 ויפלו בפנים מכה לי נתנה גיסתו, אלי שה
והש צעקה היא ונשברו. המשקפיים לי

 ביקשתי ביותר. חריפים בביטויים תמשה
מישטרה.״ שיזמינו

 המישטרה, בוא לאחר אירע אשר את
 למקום ״הגעתי לוי: טובי רב־סמל מספר
 בחדר־מיון הקריאה. לאחר דקות שלוש

ש שאשה ואמר, מזור דוקטור אלי פנה
 שארשום ורצונו לי הפריעה בחוץ יושבת

פרטיה. את
 לחולה הרביץ שהרופא טענה ״האשד,
 לא הרופא צעקה. הזמן כל היא שהביאה.

 הצעקות, בגלל עדותו, את לתת היה יכול
פנימה. אותי והזמין

 התל- האלימות כשהגיעה כי פלא לא
 לראשונה פגעה לבתי־החולים גם אביבית,

איכילוב. של בהדר־המיון
 רופא מזור, עמוס דוקטור ירד 25.9.72נד

 בית־חולים של ב׳ חירורגית במחלקה
 השעה בחדר־המיון. לתורנות איכילוב,

 מלא היה המיון ״חדר בערך. 12 היתד,
 לאחר שניתנה בעדותו, מספר הוא חולים,״

 בתל־אביב: המחוזי בביודהמישפט מכן
 ואחרים מיידי, לטיפול שנזקקו חולים ״היו

 תאונת־דרכים, פצועת אחת היתר, שלא.
כש האחרים. לפני בה לטפל צריך והייתי

 כדי בחדר, סקירה ערכתי התפניתי, קצת
 השאר בין חירורגי. לטיפול זקוק מי לראות
 למסקנה הגעתי הנאשם. את גם בדקתי
 בו ויטפל חידורגי לטיפול זקוק שאינו
הפנימי. הרופא

שבד לו שהיה בילד לספל ״התחלתי

 מחדר־המיון הנאשם יצא רגע ״באותו
 מזמין ואתה לי, סטרת ,אתה לרופא: ואמר

 פתאומי באופן לי הכניס והוא מישטרה?׳
וחול מהאף דם נזל לרופא בפנים. אגרוף

נקרעה.״ צתו

שתי_______
טירות לחי ס

 פסו־ האלימות כי יסודית, הנחה והיד *ץ
ה ל הסי ותהיינה מקום, בכל ומכוערת ^ו

הנא פעל האם תהיינה, אשר לקיומה בות
בר פועל בו אופן באותו ריק? בחלל שם
 בלי סיבה, בלי ? דיסקוטקים או קולנוע יון

הכיף? בשביל סתם תכלית,
 צשוי .48 בן בן*נתן. מרדכי — הנאשם

חייל בן ,20 בגיל בן ילדים, לשלושה ואב
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