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במדינה
מיפלגרת

בסדר. פענלדו
 7מד חראשוגה חהסכגה

 בגין 7ש ביתו
חדשה ה7התח 8; היתה

 בשבת !שהופיעו טזשןאי־הסרזות, הצעירים
 ובגין ;משם ,ביתו!של :לפני אחרי־הצהרייס

 של שיחרישו !עד למחות בדי בירושלים,
 קבעו ),21 עמוד (ראה בן־ציון יהושוע

 ואת רק יקיימו לא הם כפולה. התחלה
 עלות !מאז זד, !במקום הראשונה וההפגנה

 הפעולה את ׳גם יערבו הם לשיילטון. בגין
 מאז שלי ׳מחש של הראשונה הפוליטית
הסחורות.
האח בימים בי !מיקרי. הוד. לא העיתוי

 שלי של המוסדות ׳מובנה הושלם רונים
שיטתית. לפעילות התשתית ונוערה

 בהירש לראשונה, שלי מהנה קם באשר
 הופעה ומיידי: !מוגדר יועד לו הוד. !מארם,

 ל* בבחירות סויחויתיחשלום של !משותפת
 !אלה, בחירות בתום !ולהסתדרות. ׳סנסת
 צוירך היה במאי, 17ה־ של המהפכה אתרי
 הפעולה יעל הסבטד. המרכיבים בין לגבש

לעתיד.
ש הבירורים פלורליסטית. תנועה

 העידו ובתוכם השונים הגופים בין נערכו
 של בעיות־היסוד על רבד. הסכמה שוש

הושאר: כץ המשותפת. הפעולה
 המהווה שליי, מחש הספוסו!כי הכל •
 שפוך ׳ואישים, תנועות של ■פדרציה עתה

 של תקופה !תוך ׳מאוחדות פוליטית לתנועה
 חוקה, כל קודם תעובד זה לצורך ׳כשש.
 וייבח׳רו חברים־ןמצטדפים של ומיפקד יוערך

תנועתיים. ׳מוסדות
 פלורליסטית יתהוו. שתקום התנועה •

ש ושיה  לליברלים, ׳הושאר, בין מקום, ׳
 אידיאולו- גושות ולבעלי ׳לסוצואלי׳סיטים

 סבוב ומלוכדת תד,ש הוא !אחרות. גוות
ה יעדי להשגת ׳מעשית תוכנית־פעילח

המדייש. פני ושינוי החברתי הצדק שלום,
 המאוחדת, התנועה ולהקמת עד •

 והשינוי השלום כוחות בל את ללכד שעליה
 מחש יופעל לתופניתשפעולה, שיסנימו

 ומועצה ׳אי׳ש, 10 ושל השלה על־שי ׳שלי
העקרוני. הקו את ׳ש׳תקפע ׳איוש, 70כ־ ושל

 הורכבה ההנהלה ראש. יושבי־ 111
 כל כאשר קאבינט, של העיקרון פי על

 ומכהן מיסויים, בתיק ׳נושא העשרה ומן אחד
 לאותו האחראית ויעדה של כי׳ושב־ראש

ההרכב: נושא.
 בתוקף ההנהלה, ירש אליאב, לובה •

ימולו. המחש ביוש תפקידו
 לפעולות הוועדה וו״ר אבנרי, אווי •

 המדינית הפעולה לכל האחראית מדיניות,
ולהסתדווית. לכניסת ׳מחוץ המחש של

 הוועדה ודש ארנון, יעקוב ד״ר י•
 של למשיק-הבספים האחראית הכספית,
 המיגבלה כי !מלכתחילה כסר ׳ברור המחש.
 לפעולות עיקרי מיסשול ומהוש הכספית
המחש.

 לנוער הוועדה יו״ר ברעס, חיים •
 השאר, בין הוטל, שעלות ולסטודנטים,

חדשה. תנועת־׳נוער להקים
 המחש־ הוועדה וו״׳ר זיכרוני, אחנון •

 חוקת את השאר, בין שתסבש, פט״ת,
שתקום. המאוחדת התנועה

 האירגוני׳ת. הוועידה ודש כהן, רן •
 שלי, של ■סניפים יקומו הארץ רחבי ■בכל

 שתהיה ויעדה תפחו סניף ׳כל ׳כשבראשי
 של המקומיים הסניפים !מנציגי ומורכבת

שיוויון. של בסיס על הגופיס-הסרפוביס,
ל הוועדה יו״ור מרציאנו, סעדיה •

השכונות. ענייני
הפרלמנ הוועדה ורש פעיל, מאיר •

 הסיעה לפעולת אחראית שתחיה טרית,
בכנסת.

 למיגזד הוועדה ודש ציאדק, ואליד •
הערבי.

ההסתדרו הוועדה ירש צבן, יאיר •1
 הסיעה לפעולות אחראית שתחיש תית,

׳שסתדרות.
יע הקרובים בומים המכשירים. כל

 הוועדות פאייוש השאר, בין המחש, סוק
המע הארצית. המועצה ובהרכבת השונות

 לבן־ציון, החניש !מתן !נגד הציבורית רכה
 וראש־ של ביתו לפני המושסרת ׳ובייכללה

 של הראשונה הפעולה היתה הממשלה,
ש ההנהלה,  המששישיים יכל הופעלו ׳סבר ש

 כמחלקה ׳וכלד. בכנסת בסייעה החל —
האירגונית.

סו את האב חילץ האחרון ברגע
זים המו בחדר מההנאה ת׳ הו

ואחיו אמו עם (מימין) שאשא. אלון
בטוח ממוות הצלה

ה ^ חז ה מ א ר  ׳מאחד ׳נלקח כאילו ני
 היצ׳קוק. אליפרד של ׳מסירטי-האימים | (

 המיסדרו־ לאורך דוחף, לבן בחלוק סנ״טר
 רמב״ם ׳בית־החולים של האפלוליים גות

 ילד של גופו ׳מונח שעליה עגלה בחיפה,
 וגושי־ בדם מכוסים שפניו וחצי שלוש בן

 נכנם הסניטר בקושי. אך מורגשת ׳מתו
 פוסעים סשאתריו למעלית העגלה עם

בשתיקה. היליד של הוריו
 אחדות דקות עוד ד נמש המוזר המייצעיד

 !שאשא יחשל עזרא ההורים, שהבינו עד
 בפתיח ואלת. בנם את הסניטר ,מוביל לאן

 גופות את מאחסנים שבו חדר־הקיחש
 אל הסניטר פש ,בבית־ד,חולים ד,נפטרים

 המקום, את לעזוב מהם שרש ההורים
 גופתו את לתכנים לו לתפרייע שלא כדי
הקירור. תדר ממדיפי לאחד הילד של

 נפשיות הפרעות
מוכרות

 האם. נזעקה עושה?״ אתה ה ,*ר
/  !״אותו עזוב !תי שלי ״הבן חשל. ■י1/

 העצבניות התנועות ׳כעל הממושקף הסניטר
 נבנם כ׳אין המבוהלת. האם לדיוסרי !שעה לא

 נאבק והחל שאשא, עזרא האב, לפעולה
 ״הילד לטעון: המשיך אשר העובד, עם

 וניסה לתא־קירור!״ להיכנס •חייב הזד.
לחדרשמתיס. מחוץ אל ההורים את לסלק
 שאשא עזרא הצליח עז ■מאבק אחרי רק
 ומשיו !מחדדשקשור הפצוע בגו את ׳לחלץ

 את לקחו המזדעזעים ההורים הסנייטר. ׳של
 !ממרומי נפל ׳קשם־׳לכן קצר שז׳מן בנם,

 עוד כל ונמלטו בגןששעשועים, מיגלשד.
המוזר. הסניטר מן בם נפשם

 סבית״החולים שהתרחשה השערורש
 על־ידי היטב הוסתרד, ׳ביולי 8ב־ רמב״ס
 הציבור לידיעת הגיעה ולא המוסד, השלת

 באמצעות ההודים, הגישו כאשר אלא
 נזיקין תביעת דבש, יהודה עורךשדין

 כטיפול ׳רשלנות באשמת בית-החוליים נגד
ממוות ניצל בדרך־גס שרק אלון, בבנם

ביית־החוליים. של בחדר־הקיריור .בקפיאה
 טוענים התביעד, כתב מסעיפי באחד
 בריאותו משת לגבי ספק יקיים יכי ההורים
ש* את הסגיטר. של והרפואית הנפשית  הא
ש אדם של תיו !שעסק  עבודה במקום כ

 תולים בית־׳חוולים ושל ׳חדר־ומייון !כמו !רגיש
המוסד. השלת מצד ברשלנות ההוריים

 גנני, דבורה ׳מיש׳רד-הסריאות, דוברת
ש כל בי הודיעה  בארץ בב״ת־יחולים עו

 כניסתו לפגי יסודיות ׳רפואיות בדיקות עובר
 מבחין ד,ש שרופא יספק איין וכי לתפקש,
 — כזו היתד. אי׳לו — נפשית בפעייה

נבדק. כאשר האמור, הסני׳טר אצל
 קיביטנר, נחום הוא המוזר הסניטר

 ב־ האחרונות בשנים שעבד ,30 כבן
 הכפוף כפיועל־בית רמב״ם ביתשחולים

שתפ כאלונקאי ■שועסק הראשית, לאחות
 למחלקה ממחלקה חולים להעביר קידו

לחדר־הקיחוד. גוויות או
 הטניר׳ים ׳בית־התולים, עובדי לדיבורי

 ניחום סובל הממושקף, הצעיר את היטב
מיל עש קשות נפשיות ׳מבעיות ׳קפיטגד

 השליכו ואביו בצעשותו, ׳נפטרה אמו דותו.
 סביתשספ׳ר למד נחום לו. יוד,יתנכר מחבית

ובבית סחיפה, קשי־חיניוך לילדים אום
פסי בטיפול שנמצא יידוע היה ר,׳חולים
 בכדורי־ בקביעות להשתמש ונהג כיאטרי
בוואליום. בעיקר רבים, הרגעה
 על־ידי שיום שדק המיקוש. אחרי ומייד

 וזה רמב״ם, ובית־החולים ושל הפסיכיאטר
 וסובל במציאות חי אינו האיש יכי קבע

 כביח־החולים אושפז הסנייטר מהזיות.
 וחצי, חשש למשך מיזרע לחולי־־נפש

 סובל אכן שהוא באבחנה משם ושוחרר
לציבור. ׳מסוכן אינו אך ׳נפשיות, מבעיות

 שהש הנפשי, ׳מצבו על המידע למרוח
 המשיכה חדר־המיץ, עובדי לכל גם ידוע

 את להעסיק רמב״ס ביודהחולים השלת
 מתפקידו הועבר ׳אומנם הוא קביטגר. ׳נחום

 עובד הוא כיום אך סחדר־המיון, הקשם
מכי שם בייתשחולים, של בביודר,מרקחת

החולים. לשימוש ׳שוניות תרופות נים
על להגיב קבייטנר נחום התבקש ׳כאשר

נפשיות ׳בעיות
קביטנר סניטר

 המס׳וייים למיקרה להתייחס סירב הפרשה,
 ז׳ה על !מדבר לאי ״אני בעצסנ׳ות: והשיוב

 סגן אל בשילוח פש הוא דבר.״ !שיום
 אשר אפשטיין, ליאון בית־החולים, !משל

 עצמה לפרשה להתייחס סירב הוא גם
 הנהוגים השלים ומהם לגלות ׳סירב והכן

 גופות הכנסת לגובי רימב״ס ובבית־החוליים
ליחדר־הקירור. הנפטרים

 אי־הבנה
גורלית

הל ך* ת נו ס כנ ה  לתדד־הקיריור גופות ל
 את קובע שרופא ברגע ביותר. זהיר 1 (

 העשת־ !מוצאת חולה !שיל פטירתו דבר
 מוצמד אחד עותק עותקים. !בשישה פטירה
במח נשאר שני עותק הנפטר, של לגופו
 העותקים ושאר הנפטר, שהד. שבה לקה

 השונים המישלד, מישרדי יבין מחולקים
ביתשחולים. של

 !מועברת ר,קליני המוות שאושר אחרי
 מתרחיש המיקרו־, ואם לחדר־המיון, הידיעה

 מטפלים היצהריים !אחר שלוש השעה עד
 אם חדרשמתים. אנשי הגווייה שעברת
 את ומוביל יותר מאוחר מתרחשת הפטירה
קביטגר. ניחום כדוגמת אלונקאי, הגוויה

חיי לוזדר־המתים הגוויה מגיעה ■כאשר
 האחד : אנשים ישני שם נוסחים להיות בים
 האל׳ו׳נקאי ששיני הדר־המיון,* עובד הוא

 לושאת כדי כפולה: לכך הסיבה עצמו.
 שלא לוודא וכדי הכבדה, הגוויה ואת

 אלון של במיקרהי כלשהי. ■טעיות נפלה
האלונקאי. רק במקום היד, הפעוט, שאשא
 האחיות, אחת מתארת ׳לאלון שקרה מה

 לחדש הגיע ״הילד חדר־המיון: מעובדות
 לאישפ׳וז לעבור שעליו אבחנה וקיבל המיץ

 האחראי האח לילדים. הכירורגית ובמחלקה
־ הילד את לקחת לנחום הורד, במיון *  ל
 קשם־ילכן אחדות דקות המתאימה לקה
 לקחת שעליו לנחום ׳אחראי אותו אמר

 חידרשקימר. אל המחלקות ׳מאחת גוויה
 הילד את ׳ולקח התבלבל, ׳כנראה נחום
 מישהו עש הקפיד!ששש לא גם הוא לשם.

 כי — שמקובל כיפי — בחדר־הקירור
 על בעצמו להתגבר שיוכל חשב כנראה

 הקטן.״ הילד של מי׳שקלו
ש המומה, !עדיין ׳שאשא, רשל האם,  אי
 .ראייתה. מטווח לצאת הקטן ילבש מניחה
 היא בנם,״ שלנו הילד את הצלנו ״אנחנו

 הטיפול על טענות לנו ״אין מספרית,
 אפל !במחלקה. המיקוש. אחרי ׳קיבל שהוא

 אשיש לא ובחדר־המתים שהיה !סד, את
 כזר, מיקרה אולי ישע, מי !מותי. יום יש

 בעכרז״ כבר התרחש
 אומנם אם שיחליט הווא כית־המ״שפט

ב רמב׳־נו כיתשחולים השלת התרשלה
 חמיש־ בעיקבות אולם שאשא. באלון טיפול

 תשומת־לב תופנה החמור והמיקרה פט
ברי בדיקת ישל הנושנה לשאלה מחודשת

 בתפקידים ציבור עובדי של הנפשית אותם
 בהם אשר ׳רגישים, עבודה ■ובמקומות

בחיים. לעלות ׳טעות עלולה
_ _ _ _ _ 27 - 2089 הזה העולם


