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 כן לפני וחצי שנה שייכת. היתד, שאליה
בירו פסיכיאטרי מבית-חולים שוחררה

 אחת־עשרה שם ששהתה אחרי שלים
 עזבה לא היא .19 בת היותה מיום שנים,

 עזבה היא מטפליה, מרצון או מרצונה
תקציביות״. ״בעיות בגלל

 שהוגדר מאורע אחרי אושפזה כרמלה
 ב־ שבא פסיכוטי״, ״התקף רפואי במינוח
ב נעוריה. חבר על־ידי נטישתה עיקבות

 באמצעות לרפאה, ניסו הראשונה שנה
שוח והיא השתפר מצבה ושיחות, תרופות

 בני על־ידי הוחזרה אולם לשבוע, ררה
חוז נסיונות נוסף. התקף אחרי מישפחתה

 נכשלו לבית־החולים מחוץ לחיות רים
 לתפקד מסוגלת היתה לא כרמלה הם. גם

רגילה. בחברה
 העובדת- ניסתה שנים כארבע לפני

 היא עבודה. מקום לה לחפש הסוציאלית
 בעלי ספרים. לכריכיית אותה היפנתה
וב כרמלה, של מצבה על ידעו המקום
 אולם שם. לעבוד התחילה איתם תיאום

 הקבוע היום בסדר לעמוד יכלה לא היא
לעבוד. וחדלה

 ללמוד
מחדש

 העובדת-הסוציא- הוחלפה אחד ום ד
 הראשונה השנה זו היתד, באחרת. לית

 שהייתה החדשה, העובדת של לעבודתה
 אשר כל את לתקן ורצון מרץ מלאת
הקרובה. בסביבתה פגום

 השתלמות עברה היא לימודיה בתקופת
 הרצאות שמעה הירושלמי, שלום במועדון

 שכונו חולים ראתה ספיבק מרק הד״ר מפי
 שהתנהגו אבוד) (מיקרה ״,1ז$<^ בס5״ש

 בחברה ותיפקדו דבר, לכל כנורמליים
 לעזרתם. לפנות החליטה היא הרגילה.

 הקבוצה לפגישות כרמלה הגיעה תחילה
 בהמשך לבית־החולים. וחוזרת באה כשהיא
לשח ,העובדת־ד,סוציאלית בלחץ הוחלט,

 לינה מקום לה מצאו מבית־ד,חולים. ררה
 עם אינטנסיביות בפגישות החלה והיא

 במים־ נערכות הפגישות כאשר מטופלים,
 מאנשי אחד ובהדרכת שלום מועדון גרת

 אותה לימדו תחילה ספיבק. ד״ר של ציוותו
 בגדים, להחליף אחר־כך שיניים, לצחצח
 ולמרוח כוס־קפה להכין הבוקר, את לתכנן
הלחם. על גבינה

 ויחד התקדמה, ספורים חודשים אחרי
 יום לתכנן למדה האחרים הקבוצה בני עם

 מדריכה עם יחד ערב. עד מבוקר שלם,
 וקנתה הקרובה המכולת לחנות הלכה היא

 הזמינה בהמשך לארוחת־הבוקר, מיצרכים
שבו שלושה לפני לארוחת־ערב. חברות

בקולנוע. הראשון ביקורה את חגגה עות
 קיוו הצוות אנשי גדולות, היו התיקוות

לח עצמאי באופן מסתדרת אותה לראות
 בקביעות עובדת לבד, חדר שוכרת לוטין,

 ליום ציפתה כרמלה עצמה. את ומפרנסת
 לבני לפנות כדי בטוחה די תרגיש שבו

 עלולים שהם שידעה למרות מישפחתה,
 לא היה האתגר ביניהם. אותה לקבל שלא

אותה. תגרש אמא אם גם להישבר

שני פלאטו ח־־נ מ ווה לו 1 שודהבויאוו
המועדון את וציר לו וה תיקו ב ל״י מייליון

מ3מ / ל
 מישרד־ עם מאבקים של חודשים אחרי

 הבטחות ואחרי ומישרד־הרווחה, הבריאות
 עם והתיקוות החלומות התנפצו שונות

המועדון. של סגירתו
 פרי הוא המועדון את שד,ינחה הרעיון

בה עוד ספיבק ד״ר שערך עבודות־מחקר
 ספיבק בארצות־הברית. פסיכולוג יותו

 את וליישם ,1967ב* לארץ, לעלות החליט
 ביוזמתו נפתח המועדון בירושלים. הרעיון
.1968ב־ הנהלתו ותחת

 בעיות מלבד כי היא העיקרית הטענה
 הממושך האישפוז מחמיר עצמה, המחלה

המ של החברותי מצבו את בבית־חולים
לקבו ולהסתגל לחיות לומד החולה טופל.

 הסביבה של במינה ומיוחדת קטנה צה
 מאותן שונות שלה שהנורמות הקרובה,

 ה־ שזמן ככל הרגילה. בחברה המקובלות
 קשה שהמחלה וככל יותר, ממושך אישפוז

 והחברה החולה בין המרחק הולך יותר,
 המישפחה כך, על נוסף וגדל. הרגילה
 ובהמשך בלעדיו, לחיות מתרגלת הקרובה

 עוזב כשהמטופל ממנה. אותו מרחיקה אף
 מצב אם גם הפסיכיאטרי, בית־החולים את

 איננו הוא טוב, האובייקטיבי בריאותו
 במהירות לחיים להסתגל ללמוד מסוגל

 וחוזר נשבר הוא ממנו. שמצפים הגדולה,
 סקר בית־החולים. של הבטוחה למיסגרת

אחד כי הראה בארצות־הברית שנערך

השמיע ״שלום״ מועדון
שלוס? יהיה ולא — שלום שלום,

פוגל פסיכולוגית
תיקווה״ ״חסרי

 הוא פסיכיאטריים אישפוזים שלושה מכל
חוזר. אישפוז

הרא השלבים שאת טוען שלום מועדון
 שנים, כמה גם להימשך שיכולים שונים,

 ויש מדריך, של צמודה בעזרה לבצע יש
 וכל פעולה כל במועדון החבר את ללמד

 ביותר, פשוטות נראות שלכאורה תגובה,
רגיל. לאדם אוטומטיות ואפילו

 הלוואה
לשוסטק

ה כל צופה האחרונים חודשים ף
המו צוות של הקיום במאבק ארץ יי■

 העיתונות וכתבות טלוויזיה תוכניות עדון.
 מאבקים אחר בדריכות עוקבות היומית

ציבו במישורים הצוות אנשי שמנהלים
 מעבר הגיעו המילחמות הדי ופרטיים. ריים

 הגיעו למישרד־החוץ המדינה. לגבולות
ובאוס באיטליה מאוניברסיטות מיברקים

 לפסיכולוגיה מרצים טוענים שבהן טרליה,
 דוגמה משמש הירושלמי שלום מועדון כי

 שיקום בתחום ענפים למחקרים ובסיס
מחלות־הנפש.

 של עתידם כי מתברר יסודית בבדיקה
 אחרים וארבעים מחלות־נפש משוקמי 73

 כירעי על ועומד תלוי בתור, הממתינים
 יוקרה מאבקי ישראליות. לירות מיליון שני
 תמיכה המונעים הם מישרדי-ממשלה של
 המועדון צבר הזה הגרעון סכום את זו.

כא העצמאי, קיומו שנות בשתיים־עשרה
 בסכומים נתמך הוא השנים במשך שר

 הביטוח- מישרד־הבריאות, על-ידי קטנים
 בעיני שנחשב ומישרד־הרווחה הלאומי

ביותר. והחסכן הבעייתי המשרד הצוות
 אמר זה הגרעון, בעיית כשהתעוררה

 מיש- הוא״. ״שלך אמר והשני הוא״ ״שלך
 לגבי היא שאחריותו למרות רד־הבריאות,

 של בסכום בהם לתמוך החליט חברים, 20
 שיכסה סכום הזו, בשנה לירות אלף 900
 זה סכום תמורת הצפויות. ההוצאות את

 את לקבל מישרד־הבריאות הנהלת מבקשת
 שני גירעון אך המועדון. בהנהלת חלקה

נותר. עדיין לירות מיליון
מע מול נפגשו שעבר השבוע בראשית

 שוסטק אליעזר שר־הבריאות הכנסת ליות
נש ביניהם שהתנהלה השיחה שרון. וח״כ
 אליך שפנו ״שמעתי שוסטק: כך: מעה

 אלי.״ פנו ״כן, פלאטו: שלום?״ ממועדון
 תעשה אתה להם. לעזור ״צריך שוסטק:
 יודע אתה בודק, ״אני פלאטו: משהו?״

 חצי בעזרה נתחלק אולי לבדוק. צריך
 הציע לידם שעמד משותף ידיד חצי?״
 לתת מוכן אתה ״פלאטו, מקורי: רעיון

לק מוכן אתה שוסטק, הלוואה? לשוסטק
?״ הלוואה מפלאטו בל

 הססני, בחיוב ראשם הנידו הצדדים שני
 ״פלאטו המכה: את הידיד הנחית ואז

 חזרה אותה ותקבל הלוואה תתן אתה
 הם הסכים, פלאטו הבאה.״ התקציב בשנת
 סוכמה שעבר השישי ביום ידיים. לחצו

השר. של בחדרו בפגישה עיסקת-ההלוואה
 לדבריו שרון ח״כ מארגן אלה בימים

תרומתו־הלוואתו. את
 מתי, לראות ממתין ספיבק של ציוותו

הכסף. יגיע ואיך כמה, בדוי. שם
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