
במדינה
רפואה

חר־״ע !נגד מד״א
 בלגגון התותחים בעוד

 חברי עסוקים יורים;
 מגן־דדיד־אדום הגחלת

צח״ד. עס .בסילחמות
 ל־ היקרתה נלבנון המילחמה

 הזדמנות־ בישראל מגן־דויד־אדום
 רד יוכל שם, חשבו סוף־סוף, פז.

 בינלאומית, להכרה לזכות אירגון
 היום. עד לזכות הצליח לא שבה

 מתנהל שהכל נדמה היה תחילה
ה עם תיאום היה התוכנית• לפי

צה״ל. עם תיאום והיה ממשלה,
 האמבולנסים הגיעו כאשר אך

עמו ללבנון, מגן־דויד־אדום של
 ותרופות, חובשים ברופאים, סים

 על עומד גדול שמיכשול התברר
 צה״ל. של חיל־הרפואה :דרכם
ב להתחלק מוכן היה לא הצבא

הוולונטרי. האירגון עם תהילה
 כינס שעבר, בשבוע השני ביום
 ראש־הממשלה, מישרד מנכ״ל

לתכ כדי ישיבה שמואלביץ, מתי
רפו עזרה מישלחת יציאת את נן

ב לבנון לאזרחי והומניסרית אית
 הרעיון את ובנקודה. בצידון צור,
קדישאי. יחיאל כנראה הגה

 ישראל שרת8(1 רואש ותת
רו אילו 15 ו לתוצאה ז

.,בגין
■עשה

נפלאים,״ תאריכים ״בחמישה בי ומתפאר מפטפט הטלפון, עסמיליונים!״
 גדול״. ״להיט היה שכמובן קרטר, ג׳ימי את ״לארגן״ הצליח הוא
 בכל המתקשרים לאנשים להאזין סבלנות לו ויש יותר, שקט דון

 הטלוויזיה, של הכלכלי הפרשן כי למשל, זוכר, הוא רגע.
ושידה. כפולה למיטה תמיד זקוק רקייזר, לואים

 משרד- מנכ״ל הוזמנו לישיבה
 מודן, ברוך הפרופסור הבריאות,

 של לקישרי־חוץ מנהל־המחלקה
 ברונו הפרופסור מישרד־הבריאות,

 קצין־רפואה־ראשי, וכן נונפלד
דולב. ערן הד״ר
 הוחלט יותר מאוחר בשלב רק

 מגן־דויד־אדום, למנכ״ל גם לקרוא
 את גם לשלב כדי כפיר, עמיצור
שכנר שלו, הוולונטרי האירגון

ה בכבוד בממשלה זוכה אינו אה
ראוי.

 המיש־ שמטרת סוכם זו בישיבה
ל רפואי סיוע הגשת יהיה לחת

 להראות כדי גם לבנון, תושבי
 שעשתה שממשלת־ישראל, לעולם

 עושה שגם זו היא המילחמה, את
 בישיבה תוצאותיה. שיקום למען

 בין תפקידים חלוקת על הוחלט
 לצור, שתצא לשיירה השותפים כל

 כשמישרד־הבריאות ונקודה, צידון
ה את צה״ל התרופות, את מספק

 ומגן־דויד־אדום הצבאיים רופאים
 נהגים עם אמבולנסים, 23 מביא
 חובשים של הכשרה להם שיש

קרביים.
 תצא שהשיירה שאחרי נקבע

 מיהם דובר־צה״ל יפרסם לדרך,
המשתתפים. הגורמים

 מגן- אולם בהפרה. לזכות
 פירסום להוציא מיהר דויד־אדום

 שלפני בערב לכלי־התיקשורת,
 מתעלם הוא שבו השיירה, יציאת

ו האחרים, מהשותפים לחלוטין
 מגן־דויד־ של היא שהשיירה קובע
אדום.

 לשר־הברי- אי־נחת גרם הדבר
 הם אך ולקצין־רפואה־ראשי, אות

 מילחמות״יהו־ לנהל שלא העדיפו
דים.

 1950 משנת מגן־דויד־אדום חוק
 האירגון על מטילה הכנסת :קובע

 הצלב־האדום של התפקידים את
ה לשירותים בנוסף הבינלאומי,

המדי לאזרחי לספק שיש אחרים
 פי על מקבל מגן־דויד־אדום נה.

 עזרה הגשת של משימות החוק
 בעי- אמבולנסים ושירותי ראשונה

 הדרכה חירום, ובזמן שלום תות
 הטיפול את וכן ראשונה, בעזרה

 תרומות־דם, באיסוף הכרוך בכל
 לבתי-החולים. והספקתן עיבודן

 אדום בצבע מן־דויד האגודה, סמל
 בילעדי סמל הינו לבן- רקע על

 להשתמש רשאי איש ואין לאגודה
ולצרכיה. לאגודה פרט בו

 אמריקאי אזרח דובין, ראובן
מגן־דויד־ למען בהתנדבות הפועל

 מישרה לו תמתין הממשלה, מראשות בגץ מנחם יפרוש ם ^7
■  דולר אלף 15 לו הוצעו שנים ארבע לפני כבר מכניסה. י

 לשלושה היום השווה סכום — בארצוות־הברית אחת הרצאה בשכר
בערך. לירות מיליון וחצי

 האמריקאי, מלך־עיסקי-ו־,הרצאות הוא כך על לספר שמוכן מן
 בתחום הגדולים הלהיטים כל את מעסיק ווקר ).65( ווקר הארי

 קרטר, וג׳ימי פורד ג׳רלד -לשעבר הנשיאים ההרצאות־בשכר.
 וולטרס, ברברה ,שדרניתוד קיסינג׳ר הנרי לשעבר שר־החוץ
 אינו שהוא אלה את קרטר. •של היוצא הקבינט כל את ובמיוחד

 אחרת, או זו ממשלתית תקנה בגלל זה, ברגע להשיג יכול
 וושינגטון טוען סיבות, שתי לכך יש בעתיד. ספק ללא ישיג הוא

 נולד אצבעותיו, עשר על נוסף ווקר, הארי האמריקאי: פוסט
 והוא ידיו, משתי אחת בכל הטלפון בשפופרת אוחז כשהוא

אליו. יצלצלו שהטלפונים ממתין אינו
 הנזלך־דויד מלון של בלובי בגין במנחם נ-תקל הוא למשל, כך,

 שכר תמורת להרצות יוכל לא שבגין העובדה ולמרות בירושלים,
 בגין, של ותיק ידיד ווקר, הארי הרמה, ממישרתו שיפרוש עד

:הרע״ון את בו נטע
 הממשלה, את עכשיו עוזב אתה ״אם הארי, אמר ״מנחם,״

?״ לדעתך שווה, אתה כמה
בגין. השיב דולר,״ אלף ״אולי
לערב.״ דולר אלף 15 ״ותקבל -לומר, ווקר הזדרז אלי,״ ״בוא

מי סכו
ק ת ע _ ^ ^

ר קר *1*1 פ ס  36ה־ -הקומה שבמרומי במישרדו הסיפור את מ
 שניתן כפי שלא המישרד, שבאנזפייר־סטייט־בילדינג. ז 1

 על מהודר. אינו ביותר, הלוהטים בשמות שעוסק ממי לצפות
 הוא •המישרד אך רבים, חתומים תצלומים אמנם תלויים הקירות

־ והומה. צפוף
 מרכיבים שניהם דון. בנו, בעזרת המישרד את מנהל הוא

שעסוק זה הוא הארי זה. את זה ומשלימים כהים, משקפיים

 לא שישראל ״היות :מסביר אדום,
 ה־ של הרישמי בסמל משתמשת

לה יכולה אינה היא צלב־האדום,
 ישראל כחברה. בו מוכרת יות

נוצ בסמל להשתמש מוכנה אינה
ב תקדים לכך יש הצלב. — רי

ה הערביות המדינות — עולם
 בסמל משתמשות באירגון חברות

הסהר. חצי
 חברות הצלב־האדום באירגון

 מגן־ זכה היום עד מדינות. 140
 מדינות 60 של בהכרתן דויד-אדום

בלבד.
 הסיוע עם שהשיירה ״ההחלטה

 ממשלת־ישראל, של תהיה הרפואי
ש לאי־הצדק נוסף ביטוי נתנה
 השנים כל במשך נגדנו נעשה

ו ממשיך האדום,״ הצלב על־ידי
לא שאנחנו ״למרות דובין. טוען

 שמגן־ הרי בצלב־האדום, חברים
 מדינות לעשרות עזר דויד־אדום

 ומאסו־ מרעידות־אדמה שניזוקו
האח בשנים וטבע מילחמה נות

 שהפעילו לחצים אחרי רק רונות.
 שר־ פנה מגן־דויד־אדום אנשי

 לצלב־ שוסטק, אליעזר הבריאות,
 מגן־ עם יחד שיעבדו כדי האדום,

נענינו. לא עדיין אך דויד-אדום.
 רצינית עבודה עושים ״אנחנו

 יראה העולם אם ורק שם, וחשובה
לב נזכה בפעולותינו, שם אותנו

 יהיה זה הצלב־האדום. בהכרת סוף
 ל־ ביותר הטוב שירות־ההסברה
 ייראה העולם כי ממשלת־ישראל,

 רפואית עזרה המגישים שאותם
 ולא מגן־דויד־אדום במדי לבושים

 הצלב־ של הנוצרי הסמל את רק
האדום.״

 לנשיאות המועמד הצהיר כאשר לאנשיהם. היטב דואגים הם
 לחקור וול־סטריט־ג׳ורנל קרא הכנסותיו, על רגן, רונלד דאז,
 אחרי הייג, אלכסנדר מווקר. כל־כך גדולים סכומים קיבל כיצד

 הרוויח הפרטי׳ לשוק ופנה נאטו כמפקד תפקידו את שעזב
דולר. מילית חצי ההרצאות מעיסקי

 ״ואיך תמיד, -האנשים שואלים להיטי״ מיהו יודע אתה ״איך
 שני של דבריהם על-פי התשובה, -שהשגת?״ מי את השגת

החדשות. מהדורות -ואחרי הכותרות אחר עוקבים הם :ווקר בני
 נמצא שווקר משום שלהם המרצים את להשיג מצליחים והם
 השיג כאשר היתד. ההתחלה שנים. 35 מזה אלה בעסקים

 למד ובינתיים במועדוני־גן, להרצאות -בוסטוניים פרופסורים
 האמריקאי השגריר וייט, ברוברט מתבונן הוא כולם. את להכיר

 — טלוויזיוני בראיון מופיע כשהוא באל־סלוואדור, -לשעבר
 יצא בטרם עוד מסע־הרצאות על אותו להחתים יכול והוא
האולפן. מן וייט

 בגין
זוכר

 שנים לפני שלו. בקאריירה שגיאות גם שעשה מודה קר *'1*1
 ביקש הארי עיפו. להיפגש וביקש דיין משה אליו התקשר יי *

 לו בישר אחר־כך רב. זמן להמתין ליו והניח למישרד, יבוא כי
 במיכללות. הרצאות כמה אולי הרבה, למענו -להשיג יוכל שלא
 מיהר הארי ששת־הימים. מילחמת פרצה שנתיים או שנה אחרי

 כשר־ מתפקידו דיין התפטר כאשר ולהזמינו. לדיין להבריק
חוזה. על הארי אותו החתים גולדה, בממשלת הביטחון

 קילפטריק, ג׳ין זוהי :וחדש טרי״ דג ״לטגן מנסה הוא עכשיו
 ליצור רוצה הוא המאוחדות. באומות ארצות־הברית שגרירת

 באו״ם, ארצות־הברית של -הקודם שהישגריר יתכן קשרים. שם
בכך. לו יסייע מוינהאן, פאט הסינאטור

 באוזני העניין את הזכיר לראשונה בגין. על עובד עדיין ווקר
 אלמנה אחרי אשאיר דולר? אלף 15״ -שנים. ארבע לפני בגין

 בווקר, פוגש שבגין פעם בכל עכשיו, בגין. אז אמר עשירה,״
 מרבה הוא זוכר. ווקר גם זוכר. הוא אך זה. בעניין מתבדח הוא

מישרה!״ יש ולבניו — ראש ללא ״הממשלה בבגין. להרהר
מכריז. הוא

ב המציאות אימפוטנטי. גוף
 יציאת אחרי יום שדווח כפי שטח,

 על ענתה לא ללבנון, המישלחת
 מגן־ של האמבולנסים כל הציפיות.

 במחנה־צבאי ״נכלאו״ דויד-אדום
 צבאיים רופאים ורק ישראלי,

 אנשי לצד רפואית, עזרה היגשו
בחופ שם הפועלים הצלב־האדום,

שיות•
 זאת, לעומת מישרד־הבריאות,

 אפי־ סקרים לערוך הספיק כבר
וחיסו תרופות ולשגר דמולוגיים,

 התפשטות למנוע כדי נחוצים, נים
 תנאי־ שבהם במקומות מחלות

 ההרס בעיקבות לקויים, התברואה
המילחמה. על־ידי שנגרם

 הגורסים הממשלתיים, הגורמים
להי מסוגל אינו שמגן־דויד־אדום

עצמו, בכוחות כזה למיבצע ערך

 לשאול יש אולם אולי, צודקים
 למגן־דויד־אדום סייעו לא מדוע

 מוצלחת בצורה להיערך היום עד
יותר.

 מגן־דויד- בהנהלת הקיצוניים
 הנוכחי שבמיקרה אומרים, אדום

 ש־ מכך ממשלודישראל מרוצה
 אימפו־ גוף הוא מגן־דויד-אדום

 ישראל ממשלת זוכה וכך סנטי
 לכן זה. מיבצע על היוקרה בכל

 להתחכם מגן־דויד-אדום החליט
 יוקרת את לזכותו ולזקוף הפעם,

 כלי- את הציף כאשר המיבצע,
 המיפעל. על בידיעות התיקשורת

 להפעיל אולי, קיווה, הוא בכך
ב חופשי באופן לפעול כדי לחץ,
ה את לקדם הזמן ובבוא שטח,
 הצלב־הבינלאר באירגון בו הכרה

מי.
1
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