
 שילוחית בחבות נושאת והמדינה ראל,
ומחדליהם. מעשיהם לכל

 ש״הנת־ בתביעתו טוען כדורי אלי
 לכל אחראית ישראל) (מדינת בעת
והטי מהניתוח כתוצאה לו קרה אשר
 בשל הן בבית־החולים, קיבל שהוא פול

 מכוח הן כלפיו, הישירה אחריותה
 המעין או החוזיות התחייבויותיה

 בשל והן נזיקין מחמת הן חוזיות,
השילוחית." חבותה

 לפני כדורי, אלי פנה זו מסיבה
 ממשלת־ אל לבית־המישפט, פנייתו
 כל על לפצותו בדרישה ישראל,
 ועוגמת־ הסבל ההוצאות, הנזקים,

 סירבה הממשלה אך לו. שנגרמו הנפש
 אחרת, דוד כל לו נותרה לא לפצותו.

לבית־המישפט. פנה והוא
 מבית־המישפט ״מבקש כדורי אלי
 לו לשלם הנתבעת את לחייב הנכבד

עוגמת- הסבל, עבור הולמים פיצויים

הניתוח לפני והבנים אשתו עם כדורי
ובגב ברגל כאבים

 בית־החולים את מקרוב מכיר אני
 כשלוש עבדתי באשקלון, ברזילי

א׳ הכירורגית המחלקה כמנהל שנים
 שבבית־ לדעת נוכחתי זה. בבית־חולים .

 כדורי, ונותח טופל שבו ברזילי חולים
 לאפשר כדי מתאים מיכשור היה לא

 במחלות הקשורות בעיות לאבחן
 מנהל גם מזמן, לא עמוד־השידרה.

 שרף, שימעון הד״ר בית־החולים,
 ש״המיכשור לכלי־התיקשורת, הודיע

 מקולקל, מיושן, ברזילי בבית־החולים
 הרפואה דרישות את לספק יכול ולא

המודרנית.״

הנהיות
 לנתח צורף היה לא ובדעתי,

 קיימים כדורי. את זה בבית־חולים /
לספק היכולים בתי־חולים בארץ כיום

 שבו הספציפי במצב מדוייק איבחון
 בתי־ לבית־החולים. כדורי אלי הגיע

 סורוקה, קפלן, (שיבא, אלה חולים
 רב ידע רכשו ואחרים) איכילוב
 הסובלים בחולים ובטיפולים באבחנות
 בתי־חולים בעמוד־השידרה. מבעיות

מאשקלון. רחוקים אינם אלה
 בבית״החולים הרופאים מחובת

 החולה את להעביר היתה ברזילי
צוו קיימים שבו מרכזי, לבית־חולים

 ומיכשור יותר מיומנים רפואיים תים
 ייתכן ולטיפולים. לאבחנות מתאים

 אלי היה לא כף, מחליטים היו שאם
 של למצב מגיע היה ולא ניזוק, כדורי

נכות. 10<מ>
 אין באשקלון ברזילי בבית־חולים

פשו נירוכירורגים ניתוחים מבצעים
 טרפנ־ כמו — ביותר דחופים אף טים,
 תאונת־ אחרי (פתיחת־גולגולת), ציה

 כאלה פצועים ומעבירים — דרכים
 שבמיקרים ודאי אחרים. לבתי־חולים

 במיקרה כמו לאבחנה, יותר מסובכים
 יש דחופים, ולא כדורי, אלי של

מרכזי. לבית־חולים החולה את להעביר
 מפורשות הנחיות בנמצא אין אף

 מישרד־ זה. עניין לגבי ומדוייקות
 מתאימים בצעדים נוקט אינו הבריאות
כאלה. שגיאות למניעת

 בית־ על אחראי מישרד־הבריאות
 בית־ עובדי באשקלון. ברזילי החולים
מדינת־יש־ עובדי הם רופאיו, החולים,

 שנגרמו חדוות־החיים ואובדן הנפש,
 טיפול הוצאות השתכרות, ,הפסד לו,

ושיקומי...״ רפואי
 ללא
הומיה

 של האישית הטרגדיה ץלבד4
לי א  מדאיגים ומישפחתו, כדורי ^/

 הבולטים עקרוניים, דברים כמה אותי
כדורי. של מיקרהו ניתוח מתוך

בדרי לממשלה פנה שכדורי אחרי
 לו, שנגרמו הנזקים על לפצותו שה

 את הכוללים המיסמכים כל את והגיש
 — הדברים השתלשלות לגבי גריסתו
 היא לפצותו, שסירבה רק לא המדינה

 לבדוק כדי הנדרש את עשתה לא אף
תלונתו. את לעומק
 היושר כללי ולפי התקין הנוהל לפי

 מישרד־הבריאות היה חייב וההיגיון,
טע לבדיקת ועדת־מומחים למנות
 במיקרים כמו אך, כדורי. של נותיו

דבר. נעשה לא אחרים,
 תביעות עשרות ולימוד נסיון מתון

 רשלנות של מיקרים על לבית־מיפשט
 לאלי מצפה מה יודע אני רפואית,

 שנים נמשכים המישפטים כדורי.
 מושכת, וסחבת דחיות בהם יש רבות,
 נוסף — הניזוק — התובע כאשר
יסורים עובר לו, נגרם שכבר לנזק

)20 בעמוד (המשך

במדינה
ייצוא

סיגי שזי
 בארץ / בסיו יש ואורז תה

 חמסיו יש ובארצנו / הנידחת
 שיר (מתוך קדחת. מיני וכל /

ילדים)
 מופיעות מחזורית, כמעט בצורה
על ידיעות הבינלאומית בעיתונות
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הסיני ה״עוזי״ מודעת
ואמין־ ,,קומפקטי

 בייצור ישראלי־סיני שיתוף־פעולה
נשק.

 מופיעות שיגרתי, כמעט באופן
 הצד מן בעיקר רישמיות, הכחשות

אלה. לידיעות הסיני,
ל וספורט.״ עצמית ״להגנה

 כי אם רישמי, אישור ניתן אחרונה
 העממית סין הבאה: לעובדה עקיף,

 התת־מיקלע של משלה גירסה מייצרת
עוזי.

 סיני בלבוש הישראלי הנשק על
 בינלאומי ביטאון רומח, השבוע כתב

 כתב־עת וביטחון, צבא לנושאי
 בארץ. המופיע מיקצועי

״רומח״: דיווח
 הקשורה הסינית, יצרנית־הנשק

הצי נורינקו, הגדול התעשיה לקונסרן
 בעיר) הבריטית בחתערוכת־הנשק גה

 גם ביניהם כלי־נשק, עשרות פרנבורו
 הדגמים עשרות בין לסוגיו. קל נשק

 תפס קלצ׳ניקוב, דיגמי בצד שהוצגו,
 הישראלי. העוזי כבוד של מקום

 בשמו לא העוזי את הציגה החברה
 ספורטיבי״, כ״רובה אלא הישראלי,

מ״מ. 9 בקוטר חצי־אוטומטי,
 ס״מ, 41 בן ארוך בקנה מצוייר הכלי

 200 של יעיל בטווח ירי המאפשר
מטרים.
מתערוכת־הנשק. הדיווח סאן עד

 מעתה יוכל הוותיק שיר־הילדים
 ועוזי ״תה חדשה: גירסה הוא גם ללבוש

בסין...״ יש
החי

הגבול? איפה
 הממשלה מזסיר

שואל
ש הגדולה המפה על הסימונים

 יצחק ראש־הממשלה, בפני הוצבה
 במהלך צפה שבו שריון בתרגיל שמיר,
של עיניו את משכו במפח״ש, סיורו
רובינשטיין. אליקים הממשלה. מזכיר

 בניהו, אבי כך על מדווח
״על של הצבאי הסתב

המשמר״:
 הדרום. איזור את שכיסתה המפה על
 ישראל. של הבינלאומי הגבול סומן
 כשלושה נגמר המפה על המרוסק הקו

רובינ איזור־טאבה. לפני קילומטרים
 את המפה אל להזעיק מיהר שטיין

 איפה ״הרמטכ״ל, לוי. משה הרמטכ״ל,
רובינשטיין. תמה הגבול?״ עובר

 והרמטכ״ל המפה, על רכנו השניים
 מודיעין קצין כאן לנו ״יש לו: השיב
 איזור כשיש פוליטית; מודעות בעל

 מתערב, לא צה״ל שנוי־במחלוקת,
 להכרעה ער יישאר הגבול סימון ולכן

הרמטכ״ל. השיב בבוררות,״

 המקוריים הסרטים אחד ספק ללא מופת יצירת
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ארצית בנורה
א ת גת

 10.00 ששי ליל
4.45 - 7.15 - 9.40

רמת-גן ״רב־גן״
 10.00 ששי ליל

4.45 - 7.15 - 9.40
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אבנרי: אורי

אחי אויבי,
 מצויה אבנרי אורי של החדש סיסרו של האנגלית המהדורה

 בארץ. בחנויות־הספרים למכירה
ארצה. בקרוב ותגיע הופיעה, הצרפתית המהדורה

הבריטי: המרל של ההקדמה מתוך
 נועזת קבוצה בין הסודיים המגעים של הסנסציוני הסיפור זהו

 האיש על-ידי מסופר שהוא נפי - ואש״ף ישראלים פטריוטים של
 שנפגש הראשון הישראלי מפן לאחר ושהיה ,1974נ־ בהם שפתח

ערפאת. יאסר עם
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