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 אשר אירופה, ברחבי הערים תושבי למדו
ה במילחמת־העולם מהפצצות־אוויר סבלו

 עוצמה בעל חומר־נסץ גורם למה שנייה,
שצצות. מפני להתגונן יש וכיצד גדולה

 המדינה אזרחי מפני מסתירים נאשר
 במילחמה בעורף להתרחש שעלול מה

 על־ שהודגם למה ישירות גורמים הבאה,
 להתגוננות בתרגיל הסדרנים שלושת ידי

אצלנו!״ לקרות יכול לא ,״!זה אזרחית:
 בשעות־מצוקה והקהילה הפרט העלון
 ,,עזרה החוברת מתוך סיכומים מפרסם

 בעת נפשיות לתגובות פסיכולוגית ראשונה
ל הוועדה על-ידי לאור שהוצאה אסון,״
 התאחדות של אזרחית ולהתגוננות אסונות

האמריקאיים. הפסיכיאטרים
קונ ובלחימה אזרחיים באסונות .״הניסיון
 ולחימה הפצצות־ערים כולל בנציונלית,

 הנזקקים האנשים שבין מלמד הקרקע, על
 שנפגעו מקרים 100 כל על נפשית, לעזרה
 ללא מקרים 25 עד 10כ־ יש פיסית, פגיעה
 מכלל אחוז 70 עד 50כ־ פיסית. פגיעה

 קל. באופן נפשית פגיעה נפגעים האנשים
 הפרעות לגלות עלולים אחוז 40 עד 30

בי פגיעות אלה גם אך ממושכות, יותר
 עד 1 של תגובותיהם רק בלבד• נוניות

 בטיפול חמורות. להיות עלולות אחוזים 3
 האנשים מרבית את להחזיר ניתן מתאים,

קצר. זמן תוך תקין לתיפקוד הללו

 שאלוהים
לעורף ידאג

ו מסקנה **  חשיבותו על ללמוד יש ז
 ויעביר הנפגעים, את שיפנה הכוח של (■/

 — מתאימים בתנאים — אש תחת אותם
מובטח. למקום

 מוטלות שעליהם שליחי-המיצווה הם מי
אלו? ביותר מסובכות משימות
 המתים את יחלצו הג״א שכוחות אחרי

 לפעולה ייכנסו להריסות, מתחת והפצועים
פס״ח. של המתנדבים

ל הקורבנות את יעבירו חוליות־הפינוי
 הזיהוי. תהליך יתקיים שם הריכוז. מרכזי

 טעות נעשתה בכך שכבר טוענים מומחים
 החל לא המתים שזיהוי מאחר פטאלית,

 מתגלה בו במקום נתגלו. הם שבו במקום
וחפ לו, השייכים פריטים פזורים הקורבן

 ומוחלט. מלא זיהוי להבטיח היכולים צים
 ועדה חברי לפעולה ייכנסו השני בשלב

 ואיש־מישטרה רופא־שיניים צלם, לזיהוי.
 24 תוך זוהו. שלא הגופות את יבדקו
 תפרוץ אם להסתיים. הזיהוי אמור שעות

ברי תהיה לא — הקייץ באמצע המילחמה
 החללים את לקבור יצטרכו החום ובגלל רה

 אם זיהוי. ללא גם שעות 24 תוך בעורף
לר יעמדו חמור, פחות יהיה מזג-האוויר

נוס שעות כמה ציוותי־הזיהוי של שותם
פות.

 על שר־הפנים יניח ימים כחודש בעוד
 לקיחת שתאפשר הצעת־חוק הכנסת שולחן

 פעל המדינה אזרחי מכל טביעת־אצבעות
 בזמן חללים זיהוי לאפשר כדי ,16 לגיל

 שלא מבטיחה המישטרה בעורף. הפצצות
 פליליות בחקירות אלו בטביעות תשתמש

 שנים יעברו כך, גם אך האזרחים. נגד
 טביעות־ את ימסור אזרח שכל עד רבות

 התהליך במישרד־הפנים. שלו האצבעות
 מיש- בלישבות יבקר האזרח כאשר יתבצע

 רישום או דרכון, קבלת לצורך רד־הפנים
בתעודת־הזהות• שינויים

מת על בעיקר בנוייה פס״ח מערכת
 טוב, רצון בעל אדם הוא המתנדב נדבים:

 ידועים פסיכולוגים בעל־מיקצוע• אינו אך
 המצויים מבני־אדם לצפות שאין טוענים,
 יעילות באותה שיפעלו שנפגע באיזור
כ פועלים הם שבו שיקול־דעת ובאותו

רגיל.
 ועדת של והתוכניות ההכנות במיסגרת

 מילחמה, של מצב לקראת העליונה פס״ח
 חיפה, צפון, :מחוזות לשישה הארץ חולקה

 רחובות) — (רמלה-לוד מרכז תל־אביב,
והדרום. ירושלים
 יקלטו בעורף, הראשנה הפגיעה אחרי

ושמי מיטות המפונים. את מרכזי־הקליטה
 על־ידי נרכשו ל״י מיליון 7מ־ בלמעלה כות

ש המזון לגבי מרכזי-קליטה. עבור פס״ח
 ריכוזי להכין שלא הוחלט למפונים יוגש
מזון.

 ה־ על להתגבר מקווים פס״ח ראשי
הנפ עם שיתחלקו השכנים בעזרת בעייה,

 פס״ח ראשי בבתיהם. שנמצא במזון געים
 האוכל הגשת בעיית על להתגבר מקווים

 מיפע־ בעזרת שבמרכזי־הקליטה למפונים
 לילדים ארוחות המספקים מקומיים, לים

 אך רגילים. בזמנים היסודיים בבתי־הספר
 לפ- ימשיכו האלה המיפעלים אם רב ספק
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