
 וקיבלה מדלקת־אוזניים בעבר לד.
מתאים. טיפול

 לבית־ פנתה האם, גיל, רחל
ב בבאר־שבע, השלום מישפט

 ברטל, משה עורד־הדין אמצעות
 את שיחקור שופט שימונה ותבעה
 התביעה ברכה• של מותה סיבות
לע שסירבה המדינה, נגד הוגשה

 ושושנה גולן יעל ונגד חקירה, רוך
בן־גיגי.

 עורו־ המטפלות, של סניגורן
 משופט־ ביקש ברקאי, אהרץ הדין

 את לדחות פילפל יהושע השלום
 דבריהם את ציטט ברקאי הבקשה.

 מותה, את שקבעו הרופאים, של
 נתן וד״ר שובוביצקי יוסף הד״ר

שב־ ״אחרי :שקבעו גולדשטיין,

מ רחבות ויוזמה סמכות מעניקות
 מוות סיבות חקירת לשופט. רגיל

 יסוד יש כאשר היתר, בין נערכת,
ב נגרם שהמוות לחשש סביר

עבירה.
ת לא  מטפלו

ת מכו ס מו
היתה׳ האם של הטענות חת

■  מטפלות היו במעון שהעובדות ד
 בא השיב כך על בלתי-מוסמכות.

 בלבד זו ״לא המטפלות: של כוחן
מבו ואינה נכונה אינה שהטענה

 בית־המישפט, שבתיק בחומר ססת
ה־ המיקרה, נסיבות שלאור אלא

שיחקור שופט 1 שימונו נדי
לבית־המישפט 1 פנתר האם

בה את ת הסי מו ה. ו ת ב
פט או שו שאיו קבע ה

שבהר תקיוה לנהל טעם
א י ה ק ש ר ס ש א ר מ

 שום ראינו לא הילדה, את דקנו
ש היא ההשערה אלימות. סימני
 בטוח, איני אך בלב, נעוצה הסיבה

חיצו היתד, שנעשתה הבדיקה כי
המוות.״ את קבעתי אני נית.

 חששות
ס בי י

 של פרקליטה השיב כף ד
ו גולו יעל המשיבה :גיל
ל רבות טרחו בן־גיגי שושנה
 אין בי בית־המישפט את שכנע
 של מותה בנסיבות ■לחקור מקום

מעו זו עמדה גיל. ברכה הילדה
 פי על שכן רבות, תמיהות ררת

ש לצפות היה ניתן הישר השכל
 של מותה כי הטוענות המשיבות,

ב נגרם י ולא טבעי היה המנוחה
ש מאוד מעוניינות יהיו עבירה,
 ולו המוות סיבות חקירת תיערך

 סיכם חשד.״ מכל אותן לטהר כדי
ההתנג ״עצם ברטל: עורך־הדיו

 לא — המשיבות של הנמרצת דות
צי־ מבחינה יאה שאינה בלבד זו

 מיתה של אסון על מצביעות
 ובלתי-צפוייה בלתי־נמנעת טבעית,

המטפ גם כי מובן המנוחה, של
ב והמתאימות המוכשרות לות

 את למנוע מסוגלות היו לא יותר
האסון.״

 גולן, ■ ליעל פנה הזה העולם
 אם לדעת וביקש המעון, מנהלת

מוסמ מטפלות במעון שאין נכון
מדוע? כן, ואם כות,

 אך נכון. ״זה גולן: יעל השיבה
 את לשאול צריך זה את — מדוע

ה את שלחו הם נעמת. הנהלת
מטפלות.״

 היתה, שהושמעה נוספת טענה
אמ היו במעון שעבדו שהמטפלות

מ באותו המבקרים לילדים הות
תשו הקדישו אולי, בן, ועל עון,
 הילדים חשבון על לילדיהן לב מת

האחרים.

 המנהלת
נעדרה

 למטפ־ ״נכון. גילן: |ץשיכה
של האסון כשקרה שעבדו לות י י

כרכה כתה ל,כר על גיל רחל
הפעוטות במעון מוות

ה גור, ריטה אל שתיפנו מציעה
 ועזרה חינוך אגף על ממונה

 נעמת.״ של סוציאלית
 מעוניי־ ״אנו :השיבה גור ריטה

 הפעוטות של כיתה שבכל נים
א מוסמכת מטפלת לפחות תהיה

משרך־העבודה־ לאחרונה, אך חת.

 שהתה לא גולן, יעל ■שהמנהלת,
 נשארו ■והילדים ברציפות, במעון

 הבלתי־מוסמכת המטפלת בהשגחת
בלבד.

 הבקשה את לדחות בהחלטתו
 ציין המוות, סיבות חקירת לערוך
ש שוכנע שהוא פילפל השופט

 הד״ר של קביעותיו על דעתו
 ״אני בלוך: הד״ר אמר אוברבוך.

 ולשקול זהיר, מאוד להיות צריך
ר אומר. שאני מילה כל ח ש ב

סי לקבוע היא הבדיקה של כוונה
 על לדבר יכול אני המוות. בות

סיבות את לציין צריך אני עצמי.

את לקחת בדי יגעו! ן באה תאם
בבוקר צחקה היא מתה. היתה

 ה־א - שדה התינוקת
אבל וה.0נ1 ולפתע

המוות סיבת לחקירת מתנגדות והמטפלות המעון מנהלי
ה את מגבירה אף אלא בורית,

ל אינטרס להן יש שאכן חששות
 שקדמו ההתרחשויות את הסתיר

לאסון.״
״בסי בהחלטתו: קבע השופט

 לנהל טעם רואה איני הדיון, כום
 סרק.״ שהיא מראש שברור חקירה

מוות סיבות חקירות חוק הוראות

 הזה. במעון ילדים היו גיל, ברכה
א בכיתות היו שלהן הילדים אך

עוב הן בהן בכיתות ולא חרות
דות.״

 ל־ זו בסוגיה פנה הזה העולם
 ״לא :נעמת מנכ״ל לובלסקי מאשה

ב ילדים יהיו שלמטפלות רצוי
אני אך עובדות. שבהן מעונות

 בהתחייבויותיו עמד לא והרווחה
 מיקצועית בהכשרה לנו עזר ולא
 אם לשאלה, בנוגע המטפלות. של
 שלנו שהמטפלות מסכימים אנו

 שבו בפעוטון ילדיהם את יחזיקו
 ■חח היא התשובה — עובדות הן

 לא!״ משמעית:
מתברר, גם המטפלות מעדויות

 טען לעומתו טבעי. היה המוות
 שחוות־ גיל, רחל של פרקליטה

 בתיק הנמצאת הפתולוגית הדעת
ו מספיקה, במידה משכנעת אינה
 בקביעת התקשה שהפתולוג נראה
המדוייקת. המוות סיבת

 המכון מנהל בלוד, בצלאל הד״ר
את החווה מישפטית, לרפואה

ר לא זה אם המוות. ח  אז לי, ב
חושד אני במה לציין צריך אני

למוות.״ שגרם
 רואה אינה גולן יעל המנהלת

 ״מותה לדעתה, בחקירה. צורך כל
 במצב מהשמיים. בא ברכה של
לעשות.״ מה אין כזה

!■ זוהר מרסל
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