
 פברג׳ה: מבית חדש
 את"ברוט" לכם שנתנה החברה
אפטרשייב את עכשיו מביאה

^ 8 £ 0 0 £

\ * < ■ ^  1 1 1 ■
 שייב אפטר מהו היודעים הסילון חוג של לגברים

טורבו. - אמיתי גברי ריח בעל
 שייב אפטר - טורבו

פברג׳ה, מבית קולון ומי
 בחנויות להשיג

המובחרות.

בישראל פברג׳ה של בלעדי נציג - בע״מ קוסמטיקס אשל

חועדזן
שה לתרבות חד

תל־אביב ,5 6,ד רח׳1
^____ 297263 סי׳

14.4.81 שלישי, יום
״ארנסטו״ הסרט יוצג

 שלישי בימי פתוח המועדון
 התוכניות בערב. 8.30 משעה

בערב. 9.00 בשעה מתחילות

ץוובסקורה קמרה
עצמית לעבודה בילו□ מעבדות
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במדינה
בריאות

ח ושה 1מע1 די1ד
 רגן בנשיא ההתנקשות

 7ע נם תשפיע
 מטופלים שד זכותם

 בישראל פסיכיאטריים
נשק לשאת

 העובד אקדמאי הוא * ורדי יהושע
מכוב במישרה ממשלתי במישרד

 אותו קירבו המיקצועיים קשריו דת,
 נשק לרכישת רשיונות מתן לנושא

 האישית בעייתו אולם בישראל,
 את להעמיק לו שגרמה היא

בו. מעורבותו
 ל־ ורדי ניגש שנים כמה לפני

 בקשה טופס וביקש מישרד־הפנים
 נענה לתדהמתו אקדח. לרכישת

 מאושפז שהיה בטענה בשלילה,
הת פסיכיאטרי. בבית־חולים בעבר
רש אינם שחולי־נפש קובעות קנות
נשק. לשאת אים

מ- והייתי אושפזתי, לא ״מעולם

 מישרד־הברי־ לעשות אותו שחייב
אות.

 היום״] חשובה שלא גורס ורדי
 | ה־ לרכישת הסיבה למישרד־הפנים

 | הממ־ של ומעמדו זהותו אלא נשק,
פסי רופאים קבוצת עם יחד ליץ.

 | ה־ את להסיר שהמליצו כיאטרים,
 ן המב־ מיסמד ורדי כתב מיגבלה,

 | את לבטל ממישרד־הבריאות קש
הגיזרה.

ן ה־ לעת עד אישית״. ״הגנה
הפסיכיאט הרופאים היו אחרונה

 שבמישרד־הבריאות אופטימים, רים
 ן חיו־ באורח המלצותיהם את ישקלו

 נשיא את לרצוח הניסיון אולם בי.
 צעיר בידי שנעשה ארצוח־הברית,

 יעכב פסיכיאטרי, בטיפול שהיה
שהגישו. במיסמר הדיון את שוב

 נשק המפקידה מדינה היא ישראל
ומק מקפידה אד חייל, כל בידי
 לאזרח. רשיון־נשק מתן על שה

 כי הבקשה, בטופס הרושם אזרח
 אישית,־• להגנה בנשק חפץ הוא

 עליו יהיה רישיון. לקבל זוכה איננו
 בעטייה אשר מיוחדת, סיבה לפרט

בשרותי־הגנה מלהיעזר מנוע הוא

מודן מנכ״ל
ממליץ מישרד־הבריאות

 ורדי. הסביר טעות,״ שחלה שוכנע
נסו לא מישרד־הפנים פקידי אולם

 קל מחשבתי במאמץ מקביעתם. גו
 מעברו באירוע להיזכר ורדי הצליח

 הרפואי. בתיקו קלון אות שהותיר
 בעת שנה, עשרים לפני קרה זה

 ורדי הצבאי. בשרות רגלי מסע
הק ובית־ד,חולים במסע התייבש

 בית־ היה פונה שאליו ביותר רוב
 נס־ציו־ ליד הפסיכיאטרי החולים

 הוזכרה לא אשר גירסתו, זוהי נה.
 הטופס את מילא שבו ליום עד כלל

במישרד־הפנים.
 שחו- קובע החוק פרטי. טיפול

בע שאושפזו אזרחים או לי־נפש,
לנ רשיון לקבל רשאים אינם בר,
 כד על מתקוממים מהם רבים שק.

זה. בנושא העוסקות הרשויות בפני
ה המצויים כלי־הנשק ״מיספר

מה יותר גבוה האזרחים בידי יום
 במישרד־הפנים, קובעים נדרש,״
לצמ אפשר שבהן הצורות ״ואחת

האז שבידי הנשק כמות את צם
 חולי־הנפש את לאתר היא רחים
האחרו בשנה נשק.״ ברשותם אשר

 מישרד־ אל מישרד־הפנים פנה נה
 את לידיו לקבל כדי הבריאות,

 במדינה. חולי־הנפש כל רשימת
 מישרד־הבריאות הוציא לאתרם כדי

הפסיכיאט הרופאים אל גם חוזר
פר לטיפול אזרחים המקבלים רים
 כל חדש: מצב נוצר וכד טי.

 לייעוץ לפסיכיאטר שהגיע אזרח
במרפ בודד ביקור שחייב בילבד,

 אם השחורה, לרשימה ניכנס אה,
כפי לדווח הפסיכיאטר נהג אכן

בדוי. שם *

 להגן שתפקידם וכר, מישטרה כמו
האזרח. על

מעוניי־ היחידה־ללוחמה־בטרור
 ל- האזרחים את לעודד דווקא נת

 כך לשם אך נשק, ברשותם החזיקת
 המיומנות, את להגביר צורך יש

 את להפעילו. ידעו שהאזרחים כדי
 מעניינת לא הזו היחידה אנשי

 המעוניין האזרח של שפיותו שאלת
דוג אולם נשק. ברשותו להחזיק

 נכדו את שרצח הסב כמו מות,
 נשק, ברישיוון שהחזיק האוטיסטי

 אשת את שרצחה המאהבת כמו או
 ברישיון, שהחזיקה באקדח אהובה

הפ של מנוחתם את מטרידות רק
 החוששים במישרד־הבריאות, קידים
 נשק ישא אזרח כל שבו ממצב

 בריאות של הגבלה ללא כרצונו,
נפשית.

 מישרד־ דוברת הגיבה כך על
 הפרופסור המנכ״ל, בשם הבריאות

מורן: ברוך
 למיש- מעביר ״מישרד־הבריאות

האזר כל של רשימות רד־הפנים
פסי בבית־חולים המאושפזים חים

בעבר. מאושפזים שהיו או כיאטרי,
 היכול באזרח המטפל ״פסיכיאטר

 מדווח הציבור בריאות את לסבן
הרשי כל למישרד־הבריאות. עליו
 ה־ למישרד־הפנים, מועברות מות

 את ומבטל אלה אזרחים מאתר
 או ברשותם, שהיה רישיון־הנשק

חדש. רישיון הוצאת מונע
 •י ו־ ברשימות הנכלל אזרח ״כל
 נשק, לשאת הזכות לו שמגיע חושב

 רשאי חולה־נפש, שהיה למרות
 פי על רק פסיכיאטר. אצל להיבדק
הפסיכי־ של המיקצועית החלטתו

ה העולם616 22ל5 הז


