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 עצמה מכינה לכיכוש. ,התנגדות
סטודנטים.״ 5000 לקליטת

 את נתן הכתב לכותרתו אחראי אני
 פשע זה האם אשמתי? זו האם הכותרת.

סטודנטים? 5000 לקלוט  קיטור שאינך טוען אתה האם •
הסטודנ •טל הפוליטית לפעילות

? טים
 הגדה בכל דיעות. לי יש שכאדם ברור

 אנשים מעשרה יותר תמצאי לא המערבית
הישראלי. בכיבוש התומכים

 תחת יותר טוב לגם היה האם •
חוסיין? •טל שילטונו

 חלק היינו זר. שילטון היה לא זה
מירדן.

פלסטינים? אתם •
 חשבנו ׳67 לפני אך פלסטינים, אנחנו
הת לנו אין פאן־ערביות. של במונחים

 או הערבית, מהאומה חלק להיות נגדות
אומנם לנו יש ירדן. עם בפדרציה לחיות

 בשקט יצעדו שהם בכך השתתפותי את
 כל אשא ולא מפי הגה אוציא לא ואני

 קרא: בהפגנה שנישא היחידי השלט שלט.
 דבר שום האסירים.״ את שחררו ״אנא,

 פעילות לזה קוראים הם אם ישראל. נגד
 פעילות זוהי צודקים. הם אנטי־ישראלית,
אנטי־ישראלית.

 היה יכול שזה הסברתי אליו. נקראתי
צעדתי. אילמלא גרוע יותר הרבה להיות

 מועצת־ כי כתוב ג׳1צ כסעיף •
 מנציגי מורכבת הסטודנטים

הדמוקר העממית החזית פת״ח,
ומקומוניסטים. טית

ה על-ידי נבחרים הסטודנטים נציגי
סטודנטיא פעילות לארגן כדי סטודנטים

 אמנם אם פת״ח. אותם לכנות מגוחך לית.
עוב שהם מכיוון לדין להעמידם יש כן,

 היא עובדה אך הישראלי. החוק על רים
 טופל המימשל לדין. מעמידם אינו שאיש

אמת. בהן שאין אשמות
לארגן היתר נתת זאת וככל #

כרמקי מחנך
אחרת היה המצב ירדן שלטון תחת

 אומי זה אין אך ירדן, עם אי־הבנות
לגמ היה זה הזדמנויות. לנו ניתנו שלא

ל נזקקנו לא חופשיים. היינו שונה. רי
 לעזוב או למקום ממקום לנוע כדי רשות

לי לצורכי ממיסים שוחררנו הארץ. את
מודים.

וכעת? •
 לימוד, צורכי על מלא מס משלמים אנו

ומעבדות. מכשירים
הישראליות? והאוניכרסיטות •
 מצב כאן יש ממיסים. משוחררות הן

 אחד מכים הולך הכל יד. רוחצת יד של
באוניבר תומכת הממשלה השני. לכיס

אם אלא במיסים, עליהן ומקילה סיטות

 אש׳ף בין לוובזיל יש
 פלסטינית. כעיסת לבין

ולא שלגו הפעילות
השני הסוג גן

 משלם התורם ואז בתרומה, מדובר כן
המיסים. כל את

יודע? אתה איך •
 למכור ישראלי סוכן בא זמן־מה לפני

 משוכנע היה הוא מעבדה. ציוד לנו
 מוכר שהוא ציוד כמו ממס, פטור שהציוד

העברית. לאוניברסיטה
הסעי צצ כמיסמך ג׳1 כסעיף •
 חלק לקחת כי אותך מאשימים פים

ישראל. נגד כפעילות
למ ניסינו שקטה. בצעדה חלק לקחתי

עצי שישחרר הצבאי, למושל מיכתב סור
 האוניברסיטה סיבה. ללא שנעצרו רים

 ליצור ניסיתי ללמד. יכולנו לא רתחה.
הסטו הצלחתי. ולא המושל עם קשר

להצטרף החלטתי לצעוד. החליטו דנטים

ככיר-זית. פלסטין שכוע
 מועצת־התלמידים. של פעילות היתד. זו
פולק אלא פוליטי, עניין כאן היה לא

לוריסטי.
 שהונף הפלסטיני הדגל האם +

פולקלור? לשם היה ככיר־זית
 אדום שחור, ירוק, של צבעים היו
מסוכנים? צבעים אלה האם ולבן.
פעי שאין טוען אתה האם •
ככיר-זית? אש״ף של לות

אין.
תה איך + ? יודע א

 אני עבודתי במיסגרת שנעשה מה
פעי ובין אש״ף בין להבדיל יש יודע.
 מן היא שלנו הפעילות פלסטינית. לות

 חוזר אני פלסטינים. אנו השני. הסוג
 אנטי-יש- לא פרו־פלסטינים, אנו שוב:

 הזהות את ליצור מנסים אנו ראליים.
 אנו משלהם. זהות יש לישראלים שלנו.

לש לאנשים יש זכות איזו בה. מכירים
 הישראלים המזל. לרוע זהותנו? את לול

 שהוא דבר כל כאילו רושם ליצור מנסים
 מאמינים אנו אנטי-ישראלי, הוא פלסטיני

אחרת.
 לפתוח כדי עושים אתם מה •
מחדש? האוניברסיטה את

 בזה מטפל נאצר ד״ר לאונסק״ו. פנינו
בז׳נבה.

 אריק את תנסו לא למה •
? שרון

 המוסמכות. הרשויות עם לדבר ביקשתי
 כשודיצמן שנתיים, לפני שרון. עם אפילו

לווייצמן. פניתי שר־הביטחון, היה
שרון. לא הוא וייצמן •
פני־ שמוליק לי שאמר מה בדיוק זה
הצבאי. המושל אל,

שמוליק? לו קורא אתה •
לו קוראים כולם אבל שמואל שמו

 יש אבל מאוד. נחמד איש הוא שמוליק•
 חכם. מאוד איש הוא שלו. ההוראת לו

 הבנה ומגלה יכולתו, כמיטב עוזר הוא
לפ נצליח שבעזרתו מקווים אנו לבעיה.

הבעייה• את תור החוקי? מצבך כרגע מחו •
 לי אסור רמאללה, את לעזוב לי אסור
 עם לא מהאוניברסיטה, איש עם להיפגש

עם ולא המרצים עם לא הסטודנטים,

ל שוות ל ג י ב
)73 מעמוד (המשך

 נוספת, אחת נט״ן וניידת היממה, שעות
 שמונה רק העובדת כפר־סבא, באיזור
 במוסך תקציב. קשיי ביגלל ביום, שעות

 תל־אביב שליד באזור מגן־דויד־אדום של
 מופעלות שאינן ניידות ארבעת עוד חונות
תקציב. חוסר ביגלל כלל,

 מילבד ביותר. יקרה נט״ן ניידת הפעלת
 5כ־ עוד בה להשקיע יש עצמה המכונית

 ההוצאה עיקר אולם בציוד. לירות מיליון
 כשאזרח השוטפת. בהחזקה היא הכספית

 אחרת בצורה נפגע או בהתקף־לב, לוקה
 משלם הוא הנט״ן, טיפול את הדורשת

 אין לירות. 2600 של סכום השרות עבור
 התרופות שרק משום ריאלי, סכום זה

 עולות בנט״ן ״נוסע״ כל מקבל שאותן
שמחש אחרי לירות. אלפים 10מ־ למעלה

 מהאזרחים מקבלים שאותו הסכום את בים
 נותר עדיין בנט״ן, לטיפול נזקקו אשר

 מיליון 20מ- למעלה של תיפעולי גירעון
בשנה. לירות

מש מישרד־הבריאות, החלטת על־פי
 והצוות הנט״ן של הכנתם במימון תתפים
 לירות) מיליוני 50כ־ (שהוא שלו הרפואי

ציבו גורמים שלושה השוטפת, ובהחזקתו
 בשווה: שווה בהוצאה המתחלקים ריים,

 והרשות קופות־החולים מישרד־הבריאות,
 הסכימו כה עד הנט״ן. מופעל שבה המקומית

ערים. חמש רק הנט״ן שרותי את לממן
 מישרד־ על-ידי שהוקמה מיוחדת ועדה

 מד״א. מנכ״ל גם השתתף שבה הבריאות,
 הארץ את לכסות החליטה כפיר, עמיצור

 אולם נט״ן. ניידות 24ב־ שנים חמש תוך
 הגדול בחלקה תישאר זו החלטה כי ניראה

בילבד. הנייר על
המס הנוכחית, הכספים שנת סוף עד

 צריכות היו חודשים, ארבעה בעוד תיימת
 נט״ן ניידות ארבע הארץ כבישי על לנוע

 כפר־ ,טבריה הרצליה, הערים נוספות.
 לזכות צריכות היו וחולון בת־ים סבא,

 אדם כוח להכשיר המיועד הקורס בנט״ן.
 נראה לא זה. בחודש 15ב־ יסתיים לנט״ן
 שעליהם הגורמים, ששלושת סיכוי שיש

את להעביר יצליחו המימון, חובת מוטלת

 עמי־ (מיל׳) חת־אלוף ״״(ל ך 111161
את דוזזח כפיר, צור # ש/■ 1111

 רופא־ את ומאשים מד״א נגד הטענות
ראשוני. טיפול לקרמרמן שהעניק השיניים

 זהירה. הערכה על־פי מד״א. למרכז הכספים
 ואולי בהרצליה, רק נט״ן ניידת תופעל

 בכפר־סבא. הפעלתה שעות יורחבו גם
ה שבעיקבות האפשרות כמובן, קיימת,

 חייו, את קרמרמן יוסף קיפד שבו אסון,
ב נט״ן בניידת ובת-ים חולון גם יזכו

הקרובה. תקופה
 גט״גיס יוצבו האס

ישיבות! ליד
 להשיג מנסים מגן־דויד-אדום ד*
 הנט״נים עבור מחוץ־לארץ תרומות *

 הופכין, לה שאין כאבן במוסך שעומדים
 מישרד־הבריאות יתרה. הצלחה ללא אך

 שלמה רשת להפעיל כסף לו שאין טוען
מתחמ המקומיות והרשויות נט״נים, של
זו. תקציבית מהוצאה בדרך־כלל קות

 ומצא חישוב, לערוך שטרח מי היה
 שכונה בכל כימעט להציב היה שאפשר
 הכספים את לקחו אילו נט״ן, ניידת בישראל
לאגודת־ישראל, קואליציוני כשוחד שניתנו

 חולי־לב להציל בנסיון אותם ומשקיעים
 היינו ״אם :מבטיח כפיר עמיצור בארץ.

 יכולים היינו הזה, הכסף את מקבלים
ישיבות.״ ליד גם נט״נים להציב
 לא ממשלת־ישראל הגורל. יד זו אולי
 בסדר גבוה במקום להציב לנכון מצאה

 חולי- של הצלתם את שלה העדיפויות
 האישים באחד דווקא פגעה זו ועובדה הלב,

 קרמרמן יוסף לראשיה. ביותר היקרים
 למרות הלוחמת, במישפחה בכיר חבר היה
הצעיר. גילו

 היה הוא .56 בן והוא נפטר קרמרמן
 החירות לתנועת נאמן חבר באצ״ל, מפקד

 איש־העסקים כנסות. בשתי אותה ייצג ואף
 וחברות לבוד עץ מיפעל בראש שעמד
 ימי להקדיש זמן גם מצא אחרות. רבות

 תנועת את לחלץ לנסיון ארוכים עבודה
 בעיקבות הקשה, הכספי ממצבה החירות

תל־זזי. קרן של ההסתבכות
— מדוע היא שנשאלה נוספת שאלה

 שמבין מי ואין הנם אירע לא עוד כל
 חולי-לב ואלפי מאות חיי להציל שעדיף
 בלתי בצורה כספים לבזבז מאשר ממוות,
תל-אביב של הנט״ן נחלץ לא — כשרה

 מנהל פלד, ישראלהמנהל
 ני טוען מחוז־הירקזן,

 הוא לבת־יס, האמבולנס נשלח אילו גם
קרמרמן. חיי את להציל בזמן מגיע היה לא

 למזלו מוטל, שהיה קרמרמן, של לעזרתו
בבת־ים. דווקא הרע,

 של הכנס נערך שאילו להניח, אפשר
 סיכוייו היו בתל־אביב, דבוטינסקי מכון

יותר. גדולים ממוות להינצל קרמרמן של
 מוטל קרמרמן היה שבהן דקות באותן

 עסוק התל־אביבי הנט״ן היה האספלט, על
אחר. במיקרה
 באותה פנוי הנט״ן היה אילו גם אולם

 בת-ים. לכיוון יוצא היה לא הוא עת,
 השליש את משלמת תל-אביב עיריית

 מישהו ישרת לא והוא הנט״ן, מהוצאות
אחרת. בעיר שנפגע

 י הגבלה ללא שגם טוענים, מד״א אנשי אד
 שקר- להניח קשה תל-אביב, עיריית של זו

 בהתקף- לוקה ״כשאדם ניצל: היה מרמן
 עוצמת מילבד גורמים, שני ישנם לב,

 שלו,״ ההצלה סיכויי הקובעים ההתקף,
פלד. ישראל מחוז־הירקון, מנהל הסביר

 המיידי הטיפול הוא הראשון ״הגורם
 של טיפול היה קרמרמן אצל מקבל. שהוא

 בשגיאות. ורצוף טוב לא רופא־השיניים
 ה־ מגיע שבא המהירות הוא השני הגורם
 הנט״ן את שולחים היינו אילו לחולה. נט״ן

 למלון מד״א, של המחוז מרכז בזל, מרחוב
 15 לפחות עוברות היו בבת־ים, מרינה
 בדרך הסירנה. את הפעיל אילו גם דקות,

 במקרים זמן מדי יותר הן דקות 15 כלל
בחיים. נותר היה לא והחולה כאלה,

 המדינה לראשי שנגרם שהזעזוע יתכן
 את יפקח הקרוב חברם של מותו בעיקבות
 לפרישת הדרושים והתקציבים עיניהם,

 שנמצאים כשם יימצאו, הנט״נים רשת
 חשובים. פחות הרבה לנושאים תקציבים

 הרפואי בעולם ידוע קרמרמן היה בחייו,
 < קרני לפיתוח רבות שתרם כמי ישראל של

 יתכן המודרנית. הרפואה לשימוש הלייזר
 שירות לפיתוח רבות יתרום הוא שבמותו
!■ ינאי יוסי חולי-הלב. של ההצלה
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