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 חוק מדינת
אי או קן ד
 :בדיון אמר עציוני מ׳ העליון ״השופט

 כך על השתוממותי את להביע ״עלי
 את לפועל להוציא מיהרו שהשלטונות

 למשנה נודע 12 ובשעה מאחר הצו
 עומד שאני כך על המדינה לפרקליט

 תנאי על צו להוצאת בבקשה לדון
 אני ).27.3.76 (שבת, היום 4 בשעה
 היועץ על־ידי המקרה חקירת על מורה

 למה לי ברור לא לממשלה. המשפטי
 לפני דקות 15 הצו לבצע צריו היה

לכ בעתירה. לדון עמדתי בה השעה
 דיון למנוע כנסיון נראה זה אורה

 יתכן שלא דבר לכאורה, בעתירה.
דמוקרטית.״ במדינה

).28,3.1976 (״הארץ״,

 של גירושם בעניו בעתירה המדובר
 מחברון, נתשי חמזי אחמד חד״ר
 ג׳אללח, בבית הממשלתי ביח״ח מנהל

 אחמד, האג׳ עזיו עבדול ד״ר ושל
 לשפל כדי מאל״בירה, שיניים רופא

 הגבוה המישפט בבית הדיון מהלו את
לצדק.

 גירוש נגד מחאתנו את מביעים אנו
 הפרת תוך ממולדתם תושבים

הרביעית. ג׳נבה אמנת
בי נגד מחאתנו את מביעים אנו
 ונגד לצדק הגבוה המישפט בית זוי

 על הצבאי הממשל של השתלטותו
* המישפט. תהליכי

 ההפקרות על הדין את יוזן מי
7 הזאת

 האדם לזכויות הליגה
בישראל והאזרח

תל־אביב ,14192 ת״ד
28.3.1976.

בריאות
רובאים של טיבוס

 טרצה מכיפת־טיפום
 בית־חחולים עובדי כין

שיבא. על־שם
 טד57 :ועדת־חחקירה

הערבים: את
ב הרפואי הסגל מאנשי בשישה־עשר

 בתל־השומר, שיבא על-שם החולים בית
 הסלמונלה. חיידק האחרונים בחודשיים פגע
 ועובדים רופאים בני אחיות, רופאים, 16

אוש במדינה הגדול בבית־ההולים אחרים
 שילשולים, גבוה, חום הופעת עקב פזו

 זהר. היתד האבחנה וכאבי־בטן. הקאות
 כהגדרתם או, טיפוס-הבטן כולם: לגבי

טייפואיד. הרופאים: של המדוייקת
 והעובדים עובדות־ד,ניקיון המרכזניות,

 :מספרים בית-החולים של ככוח־העזר
 חולים הרבה בתל־השומר. מגיפה ״פרצה
 ביחס רופאים.״ הרבה וגם במחלה, נדבקו

 עובדי של גירסדתיהם הניפגעים, למיספר
עש על מדברים רובם שונות. בית-החולים

מס והכל סגל. אנשי 20וכ־ חולים רות
מגיפה. זוהי כי כימים

 להסתיר נוטים ואנשי־ההנהלה הרופאים
 מעובדות אחת הנגע. של קיומו עובדת את

 במחלה, שנפגעה כהן, ציפי מכון־הלב,
 את נפיץ שלא ביקשה ״ההנהלה סיפרה:

 היה שהמקור חושבת אני המחלה. עניין
הח כבר ציפי כאן.״ שעבדו בערביים

לעבודתה. וחזרה לימה,
 בית- הנהלת נדבקו:״ רא ״חולים

ב נפגעו חולים גם כי מכחישה החולים
 ממלא־מקומו גולדמן, בולסלב ד״ר מחלה.

 בית־החולים, בניהול שני מרדכי ד״ד של
 לחקור היתה שמטרתו צוות-חקירה הקים

הנגיף. של מקורו מה
 בנגיף, נפגע הרפואי הסגל שרק ״מאחר

שהיו ד,מיקרים את חקרה ועדת־החקירה

גולדמז המנהל מקום ממלא־
נפגעו לא החולים

 מיקרים היו לא הרפואי. בסגל ידועים
 בבית־החולים,״ בטיפוס נדבקו שחולים
 המגהל-בסועל. גולדמן, דוקטור מצהיר
 מיקרים שקיימים מכחיש לא אני ״אבל

 עם לבית-החולים שמגיעים חולים, של
 טיפול, כדי תוך ונדבקים, מסויימת מחלה

___חרת.״א במחלה
 ה- בקיום מודים אחרים רופאים גם

להידב הסיבות כי טוענים חם בעייה.
 עי- החולה הביא לא שאותן במחלות קות
ב הצפיפות בבעיית נעוצות מו,

היל במחלקות בעיקר השונות, מחלקות
אנ מזה, ״חוץ הפנימיות. ובמחלקות דים
חברים או בני־מישפחות לבקר באים שים

במדינה

חולים ביתן ליד בור־שופפין
חברתיים למיפגשים מקום

חדר־הניתוחים ליד הפסולת מיון
מעוקרים בגדים בלי

 היגיינה על לשמור ניתן תמיד ולא חולים,
 ״במה־ הרופאים, אחד מסביר מינימלית,״

דד ההורים, לפעמים ישנים לקוודהילדים

כהן טיפוס חולת־
לשתוק ביקשה ההנהלה

 בנם עם אחת במיטה בלילות, נשארים
ש עד כזה. לאבסורד מגיע זה החולה.
 הוא חזה שביתיההולים נדמה לפעמים

 לאנשים ולא חברתיים, למיפגשים מקום
חולים.״

 ועדת- שיילכו. - אשמים הערכים
 ערכה בבית־ד,חולים שמונתה החקירה
עוב לכל ועוד, צואה שתן, דם, בדיקות

 נולד־ ד״ר מספר וחדר־האוכל. המיטבח די
 החיידק שהתפשטות ברור, היד- ״לי מן:

 היו בטיפוס הנפגעים בין במזון. קשורה
פע שסעדו רופאים של בנים ילדים, שני
ו בחדר־האוכל הוריהם עם אחדות מים
 אחר מגע שום להם היה לא מזר, חוץ
־,חולים.״1־5׳בי עם

 לחדרי־ד,ניתוח. סמוך שוכן האוכל חדר
 לריכוז המשמש קטן, צריף ניצב לידו

 מ־ הפסולת מחדר־האוכל. המזון עודפי
מט שלושה במרחק מרוכזת חדר-האוכל

 עובדים זה בצריף מחדרי־ד,ניתוח. רים
 הפסולת. במיון קשישים עובדים כמה

 בית־ במדי לבושים אינם אלד, עובדים
מעוק לבנים וחולצה מיכנסים :החולים

מעוקר. ירוק וכובע רים׳
 עם לדבר נכנסים אנחנו לפעמים ״כן,
הני חדר ועל־יד במחלקות שלנו חברים
בג לנו ״אין העובדים. אחד סיפר תוח׳"

 אוכל אוספים רק אנחנו כי לבנים, דים
ואשפה.״ חיות בשביל

ואוש־ במחלה שנפגעה אחרת, עובדת
)34 בעמוד (המשך
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