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 ארבלי-אלמוזלינו, ושושנה קופמן חיים
 אורה ילדים, רופא היימן, ישראל ד״ר
 ורואה־החשבון וייצמן ממכון מדענית קדם,

הוועדה. כמרכז המשמש פלג, ניסים
 מיקצוע, אנשי אינם הוועדה חברי

 ודרך הנכים הילדים בעיות את המכירים
 אילו סמך על להבין קשה בהם. הטיפול

 שהגיעו לאחר נבחרו. הם קריטריונים
 לכספי השונים הגופים מצד הדרישות
 הגופים בין המילחמות ולאחר התרומות,

 שעבר בשבוע הוועדה החליטה השונים,
 זכותו את שייקבעו קריטריונים, שני על
:בקשתו את להגיש אחר או זה אירגון של

המקיים ציבורי, גוף להיות עליו #

 וישמשו לא־נכונות, לידיים יגיעו שהכספים
 פירוש פיתוח, מטרות לא־נכונות. למטרות

 שישמש חדש, וציוד חדשים בניעים :הדבר
וכו/״ זמן לאורך

 מטרות של הברורה ההגדרה על־ידי
 הציבורית הוועדה אנשי חשבו הכספים,
 הייעוד על ממושכים מדיונים להימנע
 עם ומוויכוחים התרומות, לכספי המתאים

השונים. המוסדות
 המייצג אחד, ילדים רופא רק יש בוועדה

 המטפל־המיקצועי, הצד של האינטרסים את
 בילדים בטיפול מתמחה אינו הוא וגם

 השוטף הטיפול של הצד את אולם נכים.
הוא ״הפיתוח מייצג. איש אין הנכה בילד

 יכולתו גבול מהו לי הסביר לא מעולם איש
 יש מה לדעת כדי להגיע. יכול הוא ולאן

 סגור מיכתב לפתוח צריכה הייתי ליואב,
בית־חולים.״ אל רופא של

 היא נעמי, עומדת שעליה נוספת, בעיה
 בגן- הקיימים. במוסדות בכוח־אדם מחסור
 ילדים. 30מ־ יותר שוהים יואב של הילדים

 המטפלים, מצד נאמן לטיפול זוכים הם
 פיז־ שתי רק מטפלות הילדים בכל אולם

 התפתחות את המונע דבר יוטרפיסטיות,
 יום מדי לקבל האמורים הנכים, הילדים
פיזיותראפי. טיפול

 נמצאים בכוח־אדם המחסור בעיית בשל
באופן הפגועים ילדים בגן קבוצה באותה

 מה לדעת מבד■ נעונה הטלוויזיונית הענק מגבית־
סו לעשות היהודים מיוחמות עריו [ששות ועכשיו ־־ בנ

נכים. לילדים ארציים שיקום מוסדות
 שנתי, מאזן הוועדה בפני להציג עליו •1

 הכספים הוצאות ופירוט היקף את שיוכיח
שלו.
 הללו בקריטריונים העומדים אירגונים 32
 גופים שישה רק מתוכם הוועדה. אל פנו

 ״בעצם, כסף. שיקבלו בוודאות יודעים
 מילחמות, אין עדיין שקט, עכשיו קיים

 יודע אינו מהמועמדים אחד שכל משום
 לאחר יידחה. או כסף יקבל אם עדיין

תתחיל וההחלטות התוצאות שיפורסמו
 ייועדו מטרות לאילו החליטה גם הוועדה
הכספים.

 אומר בלבד,״ לפיתוח ישמשו ״הכספים
היה שלנו הגדול ״החשש פרג. ניסים

 נושאים קיימים אולם חשוב, מאוד נושא
 כמה,״ פי החשובים הנכה, בילד בטיפול
 בנה יואב, של אימו קריים, נעמי אומרת

 ״אחד משיתוק־מוחין. הסובל החמש בן
 כעת, המוזנחים ביותר, החשובים העניינים

 מתכוונת^לטיפול איני ההסברה. נושא הוא
 לו שנודע ההמום, בהורה הפסיכולוגי

להת אפשר הזו הבעיה עם נפגע. שילדו
 שאיש היא העיקרית הבעיה אולם מודד.
 לטפל יש כיצד ההורה את מנחה אינו

לו. לעזור כדי לעשות ומה בילד,
 פותרת אני בנושא שלי הבורות ״את
 בשפות מיקצועי חומר קריאת על־ידי

מרופ אינפורמציה שאיבת ועל-ידי זרות,
ביואב. המטפלים ופיזיוטראפיסטים אים
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 החלו חדשנית בשיטה הטיפול ״את מנדלו. גיורא מספר באוהד,״ פיסיותראפי פול

הזה. לכיוון כספים לנתב חייבים לכן תקציב. מחוסר תיפסק היא שנה ובתום בארץ,

 פיזיולוגי, באופן הפגועים וילדים מנטאלי
 של השיכלית ההתפתחות את המעכב דבר

בגופם. המוגבלים הילדים
 לנתב חייבים שמשום־כך טוענת, נעמי

 ולהגדלת כוח־האדם להגברת התקציבים את
ובניינים. מוסדות עוד להקים ולא התקנים,

מחסור
בכוח־אדם

דלי, יויא ל  בן אוהד של אביו מנ
 קרום־המוח, מדלקת שנפגע השלוש, ו*

 להביא צריכים התרומות שכספי חושב
 הכשרת על־ידי בארץ, הטיפול מצב לשיפור

 העזרה לשיכלול ותרומה• פיזיותראפיסטים
המטפל. כוח־האדם ולהגברת המיקצועית

 ועידת- נערכה אוהד שחלה לאחר מיד
שי להדגמת שימש ואוהד בארץ, רופאים

 חדשני לטיפול זכה זו בדרך טיפול. טות
 היו הוועידה לאחר גרמניה. רופאה מידי

 שקיבלו פיזיותראפיסטיות, שתי בארץ
 שנתית. עבודה תוכנית הרופאה מידי
 הטיפול שהמשך הוחלט הוועידה בתום

 תשוב ושהרופאה השנה, תום עם /ייערך
 תקציב. מטעמי בוטלה התוכנית לארץ.

 לנסוע אלא ברירה, נותרה לא למנדלר
 תוכנית- קבלת לשם בנו, עם לגרמניה

הבאה. לשנה פיזיותראפית עבודה
 כיצד ולמד ימים, חודש בקלן שהה הוא

 שעל- הטיפול, ״שיטת בבנו. לנהוג עליו
 החדישות מן היא באוהד, נוהגים פיה

 ״אילו גיורא. אומר בעולם,״ והטובות
 לסידרה לארץ מומחים הבאת לממן יכלו
 לתוצאות מגיעים היו השתלמויות, של

 הכספים את לנתב חייבים לכן נהדרות.
זה.״ לכיוון

 צריך הכסף רבים, הורים של לדעתם
 בסדר שהוא האדם, כוח להגברת להינתן
 רוב של דעתם גם זאת ראשוני. עדיפות

אחרת. קבעה הוועדה המוסדות. נציגי
גמי היא הוועדה שקביעת מקווה ״אני

 אומרת יותר,״ נדע במאי 3וד ולאחר שה,
שה מקווה ״ואני מאילן, אבנשטיין אורית
 של הצרכים מהם שתשמע לאחר וועדה,

 הכספים, את לכוון לאן תדע מוסד, כל
ן■ מאנה נורית נילחם״ לא, אם
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ש בילבד, אחד במקום להסתפק חבש
אל-ימני). (אחמד לאבו־מאהר נמסר

 חברים. 15 מונה החדש הוועד־הפועל
 אחד נציג רק יש הקיצוניים לאירגונים

 אירגונו גם אלא חבש, רק לא אחד. לכל
 הדמוקרטית״), (״החזית חוותמה נאיף של

 הפרו־עיראקי האירגון הסורית, אל-צעיקה
להס נאלצו ג׳בריל אחמד של ואירגונו

 אירגונים אירגון. לכל אחד במקום תפק
ייצוג. בשום זכו לא יותר קיצוניים
מקומות. שלושה הוקצו ״ח לפת

 נופף משמעותי. שינוי חל כהם נם
 ופארוק עצמו ערפאת יאסר על

 ש־־ אדם לוועד־הפועל נכנם קדומי,
כ המתונה המגמה סמל ד!פך
 עכאס,), אכו־מאזן(מוחמד ״ף: אש

 האיר־ של והכספים האירגון איש
ה הפלסטיני״, ספיר ״פינחס גון,

ה של מעמודי־התווך כאחד ידוע
 נפתחו שבהשראתו המתון, מחנה

המגעים.
 ה״אירגונים״, נציגי שמונת על נוסף
 בלתי־תלויים. אישים שיבער• לוועד נבחרו

 משמעות בעל שינוי חל זה בהרכב גם
 אל־בירה, עיריית ראש של במקומו רבה.
ה כנציג נבחר הקיצונית, המגמה בעל

אוני נשיא נאצר, הנא הכבושים שטחים
האי כאחד ידוע שהיה ביר־זית, ברסיטת

 המערבית. בגדה והמתונים הנבונים שים
 דיין, משה •על־ידי בשעתו גורש הוא

ה הפוליטיות דיעותיו השמעת ביגלל
מתונות.
צדקי אחמד אחר: בלתי־תלוי נציג

ב אבנרי אורי עם שנפגש אל־דג׳אני,
 מישלחת־אש״ף בראש עמד כאשר רומא

 של מישלחת גם השתתפה שבה בוועידה,
הישראליים. כוחות־השלום

 הפרו־סורי איש-עכו אל־קהווג׳י, חביב
נכלל. לא כקיצוני, הנחשב

 פרלמנטריים לטכסיסים מעבר
 של זה ממושב ״ף אש יצא חולפים,
 ערפאת של כשמנהיגותו מועצתו

ה המרכזי, וכשהזרם מחוזקת,
ככיפה. שולט מתון,

 כפי ״הקצנה״, היתד• שלא בילבד זה לא
 המתודרכים הישראליים השופרות שבישרו

 אלא — בלבנון להתערבות כהצדקה —
 עמדה לעבר העיקבית המגמה נמשכה
מתונה.

 כשהוא הרגילה, הפשרנית ברוחו אך
 ככל רחב קונסנזוס על לשמור משתדל
 תתקבלנה שלא לכך ערפאת דאג האפשר,
 לא למעשה ברורות. פוליטיות החלטות
ממ החלטה שום עצמו במושב התקבלה

 פרלמנטרי בטכסים השתמש ערפאת שית.
 הצעות־ההחלטה כל להעברת גרם ישן,

מוסכם. ניסוח להשגת לוועדת־גיסוח,

תוועיוה גיסו
 היה גיבור־הוועידה כי ספק היה א ^
 עיצאם :בסיומה נוכח שלא האיש •

סרטאווי.
 תוקף אין אש״ף, תקנון רפי

 חתקכלה כן אם אדא להתפטרות
 הלאומית. המועצה על־ידי רשמית

 מרשים אישי כניצחון זכה הוא
הכ הלאומית המועצה יו״ר כאשר

 לא התפטרותו כי ■הדוכן מעל ריז
התקבלה.

 המועצה. חבר רשמית, נשאר, לפיכך
מ בינתיים בו חזר לא הוא זאת, לעומת

 החלטה התקבלה שלא מאחר התפטרותו,
שלו. הקו את המאשרת חד־משמעית

 ניצחון סרטאווי עיצאם נחל לא אם
 האשמה מן חלק רובץ זה, במושב מכריע

 אחרי הישראלי. מחנה־השלום על לכך
 סרטאווי היד• יכול לא מגעים, של שנים

 מחנה־ של משמעותי גידול על להצביע
 היתד. עתה זה להיפך, הישראלי. השלום
 עזות- דימערך, חסידי עכשיו, שלום לפעילי
 פעם שנפגשו משום חברים להדיח המצח

 סיכן לא המדיחים מן איש סרטאווי. עם
 למען שלו חוט־השערה את אף מעולם
 את סיכן שסרטאווי בעוד — השלום

 הקנאים פני מול ללא־ספור, פעמים חייו
חמאמי. סעיד קודמו, את שרצחו הלאומניים
 בטיק■ שנוצרה המציאות לאור

 שההידברות ספק אין המושב, כות
 לפסים תעבור הסתם ומן תימשך,
 הוכיח המושב אך יותר. ממשיים

ה כשני וכי קלה, אינה הדרך כי
 — חזקים נוגדנים קיימים עמים

ה סוכנים הן מקומיים, קנאים הן
 שתי של האינטרסים את משרתים

מעצמות־העל.
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