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היס בעל היה לבית־החולים, הוא גם בא
 אבנים מלבד לגמרי, בריאה רפואית טוריה

מת החל מיספר שבועות לפני בכליות.
עגבת. כפולה. מראייה סובל בדיבורו, קשה

 שבועי יבול זה היה שיגרתי. יבול
מת שבוע, מדי האחרון. בזמן שיגרתי,

 מיש- לנתוני בהתאם בישראל, כיום גלים
 של חדשים מיקרים שלושה הבריאות, רד

עגבת.
 את מגלים אינם אלה שנתונים מובן
 החלה הדיווח חובת למרות המלאה. האמת

מבו אינה בהם מיקרים יש הרופאים, על
ההוראה. צעת

 מחלות־המין במיספר המדאיגה העלייה
 הסיפליס, שבהן, בחמורה ובייחוד בארץ,
 ד״ר מונה אותם גורמים, ממיספר נובעת

של האחרון בגיליון במאמרו כהן חיים
הרפואה.

 של חוסר״יידע הגורמים: מבין המדהים
הרופאים.

 מחלה היא עגבת דרסטי. צימצום
עלו בזמן, אותה מגלים אין שאם נוראה,

 ומוות. שיגעון עיוורון, לשיתוק, לגרום לה
בנו רופאים של חוסר־יידע ייתכן כיצד

כזה? שא
ביוטיהאנטי התפשטות שעם מסתבר

 בבתי־ השתרשה שנים, מיספר לפני קה,
 ומח־ העגבת כי האמונה הרפואיים הספר

 וכי בעייה, להיות חדלו האחרות לות־המין
אותן. תחסל אנטי-ביוטיקה •של הגונה מנה

 — דרסטי באופן צומצמו מכך, כתוצאה
ת שעה לכדי עד לעיתים ח  — בלבד א
זה. בנושא הלימוד שעות מיספר

מת שאינם רופאים של דור התוצאה:
מחלות־המין. תורת בוררובולרגיה, מצאים

האח הסיבות מספיק. כדתי טיפול
 של המחודשת להתפשטותה שגרמו רות,

 הגלולה להיעלם: אמורה שהיתה המחלה,
המג כמות להגברת שגרמה ההריון, נגד
 של יותר גדול ציבור בקרב המיניים עים

 בגומי־מניעה. השימוש לצימצום וכן נשים,
 וההומוסקסו־ הביסקסואלית הזנות התרבות

המקיי בני־הנוער מיספר התרבות אלית.
 בל־ וטיפול התיירות. זרם יחסי־מין. מים

בפניצילין. הצורך, בעת תי־מספיק,
 ש- המגלים אלה, מימצאים בעיקבות

 עתה מקווים מיוק, רחוקה עדיין העגבת
 יתעוררו לרפואה בבתי־הספר כי החוקרים

לפעולה. מחדש

חיים דרכי
כד□10מ *חסי□
 אשפה בזריקת שהחל יס3שב ריס

 בפצוע נגמר — למירפסת
למות העלול

 של 12ד,־ בת בתו כאשר החל הקרב
ש השכנים דירת אל עלתה חפץ אברהם
בדלת. צילצלה מלמעלה, בקומה

 גם הדלת. את פתח )16( גבריאל שלמה
 ידעו לא מולו שעמדה הילדה וגם הוא

בי המיפגש יתפתח טראגיים מימדים לאלו
ספורות. דקות תוך ניהם

ב החזיקה הילדה מצלצלת. סטירה
 פתח ששלמה וברגע ניילון, שקית ידה
ל פנימה השקית את השליכה הדלת, את

 שקית שהתגלה, כפי זו, הייתה הדירה. תוך
נז חפץ מישפחת שלדברי — אשפה מלאה

 מכיוון מירפסתם לתוך לכן קודם דקות רקה
שמעליהם. השכנים

מצל סטירת־לחי חטפה הילדה :התוצאה
 בזעקות־אי־ המדרגות במורד חזרה צלת,
 ל־ חדר־המדרגות הפך דקות, תוך מים.

צפוף. שדה־קרב
ל הפריעה הצפיפות בראש. בקבוק

 שלפני לרחבה יצאו והם המחנות, שני
 שבכפר־שלם. המכולת חנות ליד הבית,
 על־ידי נעצר באוויר, בקבוק עף לפתע,
.19ה־ בן גבריאל אליהו של ראשו
הבק את העיף המישטרה, גירסת לפי

 ),55( אברהם חפץ, מישפחת ראש בוק
ה לדברי הביטחון. במישרד כנהג העובד
 על- ,לעברו דווקא הבקבוק הועף חשוד׳

הת הוא אולם — הגבריאלים אחד ידי
האחר. בגבריאל פגע והבקבוק בזמן, כופף

סו בבית־החולים, אליהו שוכב בינתיים,
 כשמצבו בגולגולת, פנימי משטף־דם בל

אב ואילו כאנוש. הרופאים על־ידי מוגדר
ב יושב ילדים, לעשרה אב חפץ, רהם

 עורך־דינו, בקשת שנדחתה לאחר מעצר׳
 אפילו המישטרה לשחררו. בנימין, אהרון

 בהמתינה נגדו, כתב־אישום הגישה לא
בחיים. ייוותר הפצוע אם לראות
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