
פלאטו־שרון: שמואל
ק רא ,,הוא  חורה, ו
חורה!״ במודאר הוא

 פרטי, גורם סקופ. פורסם -הארץ" של הראשון בעמודו
 של למישרד־יחסי־הציבור פנה החרות, לתנועת המקורב

 ויחסי״ציבור, הסברה תוכנית להכין בהצעה וילדר צבי
מביתו. בגין מנחם של הצפויה יציאתו לקראת

 הזה" ״העולם פרטי. גורם אותו הוא מי רבים ניחושים היו
ידע•

 מדוע אותו, ושאלתי פלטו״שרון לשמואל טילפנתי כן על
כזאת. בהצעה וילדר לצבי פנה הוא

בגין. את אותו, אוהב אני
 עכשיו לעזור יכול איש־יחסי־ציבור מה אבל •

 יודעים כולם רופא, אליו לשלוח מוטב אולי לבגיף
חולה. שהאיש

חולה. במוראל גם הוא חולה, רק לא הוא
פסיכולוג. לו תישלח אולי אז •

צריו. שלא מקווה אני
 איש־יחסי־ציבור מה לי, תסביר זאת, בכל אולי •
לעזור? יכול

בגין. של טוב יותר אימז׳ לציבור לתת צריך הוא
 לשעבר, ראש־ממשלה של תדמית כבר לו יש •
 רוצה אתה חדשה תדמית אמו ומדוכא. חולה

 לא פשוט אני לי. תסביר בבקשה, עליו? להלביש
מבינה.

לעשות. מה מבינה. לא — מבינה לא את אם
 תמורת וילדר לצבי תשלם אתה כסןז כמה •

עבודתו?
 ממני המיקצוע את למד וילדר צבי כסף. בלי עובדים אנחנו

כסף. לוקחים לא אז חברים, ואנחנו
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רום: יעד
מצב, הו ,הנשים ד  חי

ת ויש בנך!״ הסתננו

 אנשים הרבה יש בלבנון. משרתות צה״ל חיילות
 שהעניין לי שאמרו אפילו והיו להם נראית לא זו שעובדה
 בלבנון חיילות שרות החוק, לפי ביררתי. חוקי. אינו בוודאי

 של שרות אחרי זאת, למרות אולם התנדבותי. שרות אינו
 עם בארץ. ולשרת לעבור אופציה חיילת לכל יש שנה חצי

 בנות הן בלבנון המשרתות מהבנות 50* בפועל, זאת,
מלכתחילה. שהתנדבו

 סיני במילחמת טייסת שהיתה מי רום, יעל אל פניתי
 העניין על דעתה מה ושאלתי לגבול, מעבר לטיסות ויצאה

 בזמן וחיילות חיילים בין הבדל להיות צייד בכלל האם -
הצבאין שרותם

 כישוריהם על־פי אותם למדוד צריך הבדל. להיות צריך לא
 לעשות יכולים שגברים קשים פיסיים דברים יש כמובן כבני־אדם.

 גם שיש לשכוח אסור אבל שלהם, הפיסי המיבנה בגלל יותר טוב
 לפי חייליו את ממיין צה״ל חזקות. נשים ויש חלשים גברים

 פרופיל של קריטריונים באותם להשתמש צריר שלהם. הפרופיל
בנות. לגבי גם

 חיילות בין להבדיל יש אם היתה שלי השאלה •
פיסית? לסכנה בחשיפה וחיילים

 אם — בלבד אחד להיות צריך כאן הקריטריון דעתי, לפי
 במיקוח אשה של הערך בשבי. ליפול או להיחטף עלולה החיילת

 זאת שבוי, חייל־גבר של מערכו וכמה כמה פי הוא החזרתה על
 הסחיטה מחיר לאשה. מיוחדת ורגישות חברתיות נורמות בגלל

 נוכל שלא כזה יהיה שבויות נשים שיחרור לגבי שכנינו של
בו. לעמוד
 האם השבי. בעניין רק מבדילה שאת מבינה אני •

 שלהם בסיכון וחיילות חיילים בין להבדיל צריך לא
מוות? או פציעה לגבי

 אנחנו ובגולן. בשארם ברפידים, שנהרגו נשים היו לא.
בזה. הסתכנות ויש חיל־מצב,

צימרין: חניתה
 קווס־ם תיתן ..שהובנות

דדיף־אישות!״ ודא רהווות,
 של אחד מיקרה על לפחות שנקרא מבלי שבוע עובר לא

 התעללות הקטנים. בילדיהם הורים של חמורה התעללות
 אחרים ובמיקרים הילד, של למותו גורמת גם שלעיתים

ובנפשו. בגופו ביותר חמורים לנזקים ״רק"
 פעם בכל מזדעזע בוודאי כזו בידיעה שנתקל קורא כל

 התופעה למניעת משהו נעשה האם עצמו את ושואל מחדש
 אל״י־ אגודת יו״ר צימרין, חניתה הד״ר אל פניתי המחרידה.

 להתפרצות גרם מה אותה ושאלתי הילד"), לעזרת (״אגודה
התופעה. של כזאת

 יותר נוצרה לשימחתנו, המיקרים. רבו שלא היא, האמת
 שלא מיקרים נחשפים וכך יותר, מדווחים אנשים לבעיה. מודעות
בעבר. נחשפו
 ועובדים שוטרים שרופאים, מתכוונת את •

בעבר? דיווחו לא סוציאליים
 נמנעו אנשים רחבה, כתופעה אבל דיווחו. אומנם ושם פה

לב. בתום היה זה אם אפילו — מלדווח
 היום ותאונה. התעללות בין להבדיל יכול הרופא תמיד לא
 רצו לא כי דיווחו לא אנשים בהבחנה. להם לעזור מסוגלים •אנחנו
 לפעמים ולהעיד. לבתי־המישפט ללכת רצו לא מעורבים, להיות
 אבא זה ״אם שאמר: שוטר על יודעת אני מההורים. פחדו פשוט
שלו.' לילד להרביץ זכות לו יש אז שלו,

 ולכן כזה, לדיווח פתוחים יותר הרבה בעלי־המיקצוע היום,
 לפי נכון, שאיננו מה גדל. המוכים הילדים מיספר כאילו נראה

הערכתי.
הערכתך? לפי בארץ, יש מוכים ילדים כמה •

 בכל חדשים מיקרים 600—500 הם הרישמיים המיספרים
 מכות, של מיקרים 3000 בערך שיש היא שלי ההערכה שנה.

הילד. לאישפוז הגורמות
החוק? כך על אומר מה •

 את להעניש ולא לילד לעזור בא אחרים, לחוקים בניגוד החוק,
הילד. הרחקת אלא ענישה לא הוא החוק של האינטרס ההורה.
המצב? לשיפור עושים אתם מה •

 שולמית ח׳כים. שלושה בבעיה מטפלים חוקית, מבחינה
גיל. ודויד גרנות אלעזר אלוני,

 את להביא מנסים בית־הנשיא, עצרת עם בשיתוף אנחנו
 היינו מכל: וחשוב הציבור של ביותר רחבה למודעות העניין
 של רחב חינוכי במסע להתחיל המשאבים, לנו היו אילו רוצים,

 יתנו שברבנות הוא, שלי החלום הילד. לידת מיום החל ההורים,
בדיני־אישות. במקום בהורות קורסים

 להתעללות עדה אהיה אם לעשות עלי מה •
בילדים?

 מיספר״הטלפון לפי אלינו, טלפני או למישטרה דווחי
הילד. להצלת שאפשר מה כל את נעשה ואנחנו ,03—219111


