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המפגר הטיסו קו

במפגרים
 בימים הנקהלים האנשים מאות יו ^

 האמריקאית, השגרירות בפתח אלה
 זוג גם נמצא בתל־אביב, הירקון ברחוב
 לקבלת מחכים הם מפגר. לילד הורים

 או ללמוד, לטיול, לצאת כדי לא האשרה
 למטרת לנסוע מבקשים הם הארץ. מן להגר

מהם. הנמנעת ריפוי,
 מרמת־ כהן ובנימין לאה הזוג של ילדם

הרופ על־ידי אובחן השש, בן ארז אביב,
 את לבלות יצטרך אשר מפגר כילד אים

למפגרים. במוסד חייו שארית
 הראשון, בנה לה שזה כהן, לאה האם,

 להילחם שהחליטה עקשנית צעירה היא
מת והחלה לבנה, שנועד זה גורל נגד

 זולת אחרת, דרך־טיפול קיימת אם עניינת
במוסד. האישפוז

 בילדים שיטות־ד,טיפול על שמעה היא
 ש־ רק שלא והתברר בארצות־הברית, כאלה

הנהו־ מאלה הפוכות שם שיטות־הטיפולים

הבריאות .,שירטונות
 אימפוטנטים! הם

 חובה נבר ואיתי

 או בחיים, חוקות
למפגרים שמוה מה

י אותי הוס בישראל
 אופיינית היתד, כהן לאה של תגובתה

 י כאשר בהלם המוכים רבים, הורים של לזו
 שילדם לכך הראשונים הסימנים מתגלם

 זו מכאיבה עובדה כאשר מפגר. ילד הוא
 ההלם עוצמת הלידה, אחרי מיד מתבררת

 בנם כי המגלים הורים של מזו נמוכה היא
 הם שנים. או חודשים כעבור מפגר, הוא

 רגשית, אליו להתקשר בינתיים הספיקו
 לחשוד מבלי יחסים של מערכת עמו לפתח
כשורה. מתפעל ואינו מתפתח אינו שהוא
ה מסרבים כזה שבמצב הוא טבעי רק

 הוא שבנם האבחנה עם להשלים הורים
 חסר- מצב זהו כי הקביעה ועם מפגר

 מנסים הם לריפוי. ניתן ובלתי תיקווה
 עוד שניתן תיקווה של צל בכל להיאחז

1 ילדם. את לרפא
 לתת ששו לא ■ ״הרופאים :לאה - אומרת

 שכל אותי לשכנע וניסו האישורים, את לי
אי־אפשר בני את וכי לשווא, יהיו מאמצי

שה תיקווה  חד
מפגרים וילד•□

ה •שיטות גם קיימות אלא בארץ, גות
 נורמלי ילד להפוך המפגר לילד מסייעות
המוחית). הפגיעה לשיעור (בהתאם

 לילדים הורים עם נפגשה כהן לאה
אר וחזרו כזה לטיפול נסעו אשר מפגרים

שהיו התוצאות, מן השתכנעה היא צה.

מ רצה החלה ולפיכך לדעתה, מלהיבות
 מתאימות אבחנות להשיג כדי לרופא רופא

בנה. של למצבו

אגו מזכיר אל־מד, זרחהמתפטר המזכיר
 צה״ל נכה אקי״ם, דת

 הרבה וראיתי מילחמות, שלוש ״עברתי יוס־הכיפורים. ממילחמת
 מיל־ היתה זו אותי, הרם במפגרים בטיפול שקורה מה אך זוועות-

מתפקידו. החודש התפטר עבודה, שנות 13 לאחר חמת־התשה.״

 מנהל ליגום, סיריל ד״ר יהי־־
 בבית־שטראוס הגנטי המכון

 סגו־אלוף צה״ל, של הבולטות הקצינות לאחת נשוי בתל־אביב,
 ונחשב שנים, 18 לפני מדרוס־אפריקה ארצה עלה ליגום. שולה

מפגרים. ילדים של ובאיבחון הגנטיקה, בתחום בינלאומי כמומחה

 במירפאת־ הנוירולוג אצל הייתי לרפא.
 בתל־אביב, הדסה בבית־החולים העצבים

 ילדה על לו וסיפרתי הראל, שאול ד״ר
 לטיפול נסער, אישר בעבר, בטיפולו שהיתר,

ו בפילדלפיה, אליו, לנסוע רוצה שאני
 לי, צחק הוא בריאה. כמעט חזרה הילדה
 להכניס אי־אפשר להיות, יכול ,לא :ואמר
 מבלי אותי, פטר בזאת מפגר.׳ למוח ■שכל

 י לפני זו ילדה ■שראיתי בעובדה להתחשב
 גם היום. בני כ־של היה ומצבה הנסיעה,

 חסר־תיקווה עתיד אותו ניבאו זו לילדה
 מתפקדת היא והנד, היום. לבני שמנבאים

 בגילה.״ נורמלית ילדה כל כמו עתה
 זה למיקרה הראל ד״ר של תגובתו את

 עתה משתתף הוא לקבל. היה אי־אפשר
 יסע משם בארצות־הברית, רפואי בכנס

ש בפילדלפיה המכונים עבודת את לראות
 יריד, הוא בארץ. לעמיתיו ידווח עליהם

 תוצאות את בארץ, -שיבדקו, הרופאים "בין
שם. טיפול שיקבלו בילדים הטיפול

, הפד למימוש המכון של טחזו **
ל היא בפילדלפיה, האנושי טנציאל (*)

 מטרה במפגרים, שהוגדרו ילדים הבריא
 כבלתי־ בארץ, הרופאים בעיני הנראית
 ילד כי הטענה עצם ובלתי־אפשרית. סבירה

 גחשבת בכלל, להחלים יכול גפגע״מוח,
 שטות לא אם ובלתי־אחראית, מסוכנת

ממש.
 הפכה היא ויתרר. לא כהן לאה אך

 ביחס חשדנית האחרונות השנים במרוצת
 למדד, המר מנסיונה כי הרופאים, לאבחנות

הנכונה. היא — הרופא אבחנת תמיד שלא
ש דווקא היא זו שהיתה מספרת היא

 * וכי בנה, אצל בסדר לא שמשהו הבחינה
 הרופא ואילו •שצריך, כפי מתפתח אינו הוא

מכך. התעלם בו שטיפל
 בן היה ארז, ״כשבני, לאה: אומרת

 וסיפרתי לרופא אותו לקחתי חודשים, כמה
התינוק, של בתגובות בסדר לא -שמשהו לו
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