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 לחקור רגילים חוקרי־המישטרה
 החקירה אקדמיים. עניינים לא פשעים,

 יודעים, הם השונים, המדעיים בנושאים
באוני החוקרים של לתחומים שייכת

 הם כרגיל, שלא הפעם, ברסיטה.
באוני במתרחש להתערב התבקשו
תל־אביב. ברסיטת

 יקים (״מוני״) שלמה הסטודנט
 דינה הד״ר נגד במישטרה תלדנה הגיש
 עם־ לתולדות בחוג מרצה פורת,

 בהם שיש מעשיה, ״בשל ישראל,
 והדחת־עדים.״ הליכי״מישפט שיבוש

 ממישרד־ כהן, חיים עורן־-הדיו
 את הגיש שוורץ, אהוד הפרקליטים

 עמודי־ 60ב־ יקים. של בשמו התלונה
 פרשה מגולל הוא שהגיש, המיסמכים

אקדמית: כל־כו לא מוזרה,
 יקים נגד פורת התלוננה שנה לפני

האוניבר של למישמעת בבית־הדין
 אשר שהסטודנט, טענה היא סיטה.
 נושאי תרגיל במיסגרת אצלה למד
 התפרע והשואה,״ ״בן־גוריון בשם

 ולתלמידים למורה הפריע בכיתה,
 להרגע, וכשהתבקש בקריאות־ביניים,

 אם סתימת־פיות! פה תהיה ״לא איים:
 שיעור!״ פה יהיה לא לדבר, לי תתני לא

 להוראת באי־ציות הואשם יקים
 פגיעה בה שיש בהתנהגות מורים,

ולמחקר. להוראה ובהפרעה במורים
 בית־הדין של ישיבות כמה אחרי

 הסעיפים. בכל הורשע הוא המישמעתי,
 נפסלו הבאים: העונשים עליו נגזרו

 פורת אצל למד שבו בקורס זכויותיו
 הורחק הוא לבחינה: לגשת עליו ונאסר

 וגם חודשים: לשמונה מלימודיו בפועל
על־תנאי. לשנה הורחק

לחפותו. יקים טען הדיון במהלך
 על להגיב נהוג היה בכיתה כי סיפר הוא

רשות־דיבור, בקשת ללא המורה ריברי
 מעליב בטון אליו דיברה היא כי

 ״לא אמר כאשר וכי בהערותיו, וזילזלה
 לאיים, התכוון לא שיעור!״ פה יהיה
 בתגובה נרגשת התפרצות זו היתה אלא

מצידה. לסינטור
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 להוכיח יקים ביקש דבריו את
 סטודנטים עדי־הגנה, שני בעזרת

הס שניהם קורס. באותו שהשתתפו
 המיק־ על מטעמו ולהעיד לבוא כימו
 בעיקבות עורם. הפכו לפתע אולם רה,

 פורת, של במישרד מיסתורית פגישה
בגירסתה. תומכים החלו הם

 הוא בתלונתו, יקים טוען לאחרונה,
 שהמורה לכך הוכחות לאסוף הצליח
שלו. העדים שני את נגדו הדיחה
 ״בעדותה כתב־התלונה: אומר וכך

 הגב׳ סיפרה המישמעתי בבית״הדין
 פגישה על היתר, בין פורת, דינה

 התנצל שבה במישרדה, שהתקיימה
 וכן לפניה, כהן* משה מר כביכול
 גם השתתף הנ״ל בפגישה כי סיפרה

 היה הוא גם אשר לוי, יוסף הסטודנט
 טוען מרשי ההגנה. מטעם להעיד אמור

האלה הדברים את אמרה רתפו ,הגב כי
 שמורים העדים שמות בדוי. השם *

במערכת

 כהן העד את שהדיחה אחרי בבית־הדין
 לטובת ולהעיד לבוא ממנו ומנעה
מרשי.

מישורים. בשני פעלה פורת ״הגב׳
 כהן העד על ואיימה לחצה היא

 הדבר נגדה, יעיד אם כי לו והסבירה
 ביותר. חמורה בצורה בלימודיו יפגע
 כאשר טובת־הנאה, לו נתנה גם היא

 כמרצה ובתפקידה במעמדה השתמשה
 יהיו מה לו שאמרה בכך באוניברסיטה,

 ב׳, במועד החוזרת, בבחינה השאלות
 גבוה. בציון אותה לעבור לו ניתן וכך

נכשל." הוא הבחינה של א׳ במועד

,אדוני,
זגלד אתה

 שהכריע לפני עוד הדיון, מהלך ך*
 על הממונה החליט דינו, את ^

 קלמן הד״ר באוניברסיטה, המישמעת
 לדבר יקים על לאסור בצו־ביניים, מן,

 התלבטות ״אחרי פורת. של בשיעוריה
 להמשיך לנתבע לאפשר החלטתי
 תהיה שהשתתפותו בתנאי בשיעור,
 יקשיב שהוא כלומר בלבד, פאסיבית
 פשרה זה בפיתרון ראיתי ותו־לא.
 המורה, של האינטרס בין נאותה

 של האינטרס ובין ללמד, להמשיך
ללמוד." להמשיך הנתבע,

הוא ההחלטה. את יקים ראה כך לא

פורת חוקרת
ואיימה...״ לחצה ' .היא

 לו. התחכם אלא הצו, את הפר לא
 כש־ בכיתה הופיע הוא הבא בשיעור

 מודבקת גדולה (פלסטר) איספלנית
 אחד בשלט שלטים. גופו ועל לפיו,
 מעט עוד בסכנה. הדיבור ״חופש רשם:
 והאפר• המעברות לתקופת נשוב

 רק ״מדברים אחר: בשלט טהייד!"
 יקים ומשתכנזים. קרנפים אשכנזים,
שותק!" הפרענק

 את הרגיזו והפלסטר השלטים
 ובהכרעת־הדין המישמעת, על הממונה

באריכות: לעניין התייחס הוא
 בשיעור, הפרעה ליצור דאג ״(יקים)

 להיחשב תוכל לא שלדעתו בצורה
 צו־ על־פי פורמאלי באופן אסורה

הנו בתקרית השתמש מן הביניים."
 תרמה שהיא בפירוש וקבע ספת,

המקו באישומים יקים של להרשעתו
 פוגעת גם זו ״התנהגות נגדו: ריים
 הנתבע, טענות של במהימנותן קשה

 בצורה להתנהג משתדל הוא כאילו
לו.״ נותנים לא ורק מקובלת,
שהת ותיק, שועל־סיכסוכים יקים,

 בשולי בפעילותו שנים לפני פרסם
 מוכן היה לא השחורים, הפנתרים
 העונשים. ועם ההרשעה עם להשלים

 עדויות אסף הוא חודשים עשרה במשך
גדולה. הפתעה לכולם והכין חדשות,

 את הקליט הוא הזה הזמן במשך
 שהים־ הסטודנטים־העדים עם שיחותיו

 ושיחות טלפוניות שיחות עורף, לו גו
 כעת הגיש השיחות תמלילי ואת בבית,

למישטרה.
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 פורת... דינה גברת אצל הייתי כחן:
 לי נתנה היא היום... לי אמרה והיא

 מתעסק אני שאם וחלק חד להבין
אבוד! אני הזאת... בפרשה

 תוקפנית? היתה היא יקים:
 מלכה כמו נינוחה נינוחה. כהן:

 כמו מהאמבטיה. יצאה עתה שזה
 זבל, אתה אדוני, לך: שאומר מישהו

 מוחקת אני כלום, אתה רביש, אתה
רוצה. אני אם אותך,

 היא אלף, בשיקול. טעתה היא כהן:
 עד הייתי ואני בשיעורים, לך התנכלה

 על רמזה שהיא מצב היה ובית, לזה.
 ניגש לא שאני לזה במודע השאלות
 היא לשיחתנו, ובהמשך וגימל, להעיד.

 עשויה שפרשת־יקים להבין לי נתנה
 המישפ־ שלושת בלימודים. לי להזיק

 יהודה לפרופסור אגיד אני האלה טים
 החוג. ראש שהוא ניני,

א !: דד מ; ני ■ נזי

ח ס י ח ק ה ת ש ו ה ש
הדין  להיכנס סירב האוניברסיטות של המישמעתי ■*יונ״

 בעיני סודה. דינה של בשיעוריה שהתנהל הוויבוח, למוקד 4י1
חידי הרלוונטי העניין המישמעת. על הממונה  היה שלבניו בדינן הי

 השיעור במהלך התפרע אס השאלה יקים, הסטודנט של התנהגותו
 העיקר. את הסתירה המישמעתית זווית־הראייה אך לא. או

 שהעיקר לבך היא גס תדמה בוודאי יקים של הסוערת אישיותו
בבל. יישאר

 לספק במאמציה מפורסמת צעירה, חוקרת״שואה פורת, דינה
 התנועה הנהגת של השערורייתית להתנהגותה אפשרי אליבי כל

 כולם, זועקים הארכיוני והחומר המיסמכים השואה. בימי הציונית
 למתרחש ביחס מזעזעת אדישות גילתה הציונית ההנהגה כי

די הכבושות בארצות שוויץ המישרפות בעוד הנאצים. בי  באו
 בתככים, הציונות מנהיגי כאן עסקו התפוקה, במלוא עשן מעלות

עץ". ועוד דונם ״עוד של המפורסם ובמאמץ במישחקי־כוח
ד  היו לא וחבריהם גרינבוים יצחק כצנלסון, ברל בן-גוריון, דוי
 ללוביאינג או באירופה. למאמצי״ההצלה משאבים להפנות מוכנים

 שהובילו מסילות-הברזל את למשל, שיפציצו, בעלות״הברית אצל
למחנות-המוות.

 העם את להציל מהמאמץ בעיניהם חשוב היה הציוני המאמץ
 הם אלה. מטרות שתי בין סתירה וכשהתגלתה מגינוסייד. היהודי

הארץ". ב״בניין לבחור היססו לא
 הציונות ראשי שבהם: העיקרי זו. לתופעה ניתנו הסברים הרבה

 בהמוני שלהם העניין היהודי. העם כמנהיגי עצמם את ראו לא
 לשמש יכלו אלה יהודים עוד כל רק התקיים באירופה היהודים

 כדאיות: של היה המיבחן בארץ. הציוניות למטרות כחומר׳גלם
אי אין לא או יהודים להציל כד  מאמץ געשה למשל, לכן, כד
 היישוב. את בעזרתם כאן ולחזק לארץ להביאם צעירים, להציל

 להפיק היה ניתן שלא האחרים, כל של לגורלם ד>$גה שררה לא לכן
ציונית. תועלת מהם

 וגרוריה. מפא״י הציונית התנועה בראש עמדו המילחמה בימי
 העובדות את לטשטש היום עד ממשיכים מטעמה ההיסטוריונים

 מתחת אל הוויכוח את ולטאטא תירוצים להן להמציא החמורות,
 תמיד נעשתה העובדות של הביקורתית החשיפה לשטיח.

 ההכרעה ממוקדי רחוקים שהיו חוגים מקרב ובאה בשוליים
ם, הציונית: אנטי״ציוניים. וחרדים קומוניסטים רוויזיוניסטי
 המפא״יית אחיזת״הברזל התרופפה האחרונות השנים בעשר

 ככתיבת״ השלטת האסכולה של המונופול ונשבר באקדמיה,
 על שמעו טרם כנראה תל״אביב באוניברסיטת אולם ההיסטוריה.

 להסתמך פורת, של בשיעוריה יקים, מוני הסטודנט כשניסה כך.
 שהופיע ברגר, י״ח של אחיו בן ברנד, לני של סיפרו על בדבריו

 אחר־ קומוניסטי!" ספר ״זהו בביטול: נענה הוא בארצות-הברית,
המישמעת. לוועדת עד האקדמי הוויכוח התגלגל כך

 מסתבר, תל-אביב, שבאוניברסיטת עס״ישראל לתולדות בחוג
אדמיניסטרטיביים. באמצעים היסטוריים ויכוחים על מתגברים

—<•הרדמה -•-בלי
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 מישרד־ של המישפטי היועץ לוין,
 מכיר מישרד־הבריאות ״אין הבריאות:

 ,רפואה או טיבעית׳ ,רפואה במושג
הומיאופתית׳.״

 מיקרים לי ידועים זאת עם יחד
 אישורים נותנים בתי־חולים שמנהלי
 ב־ לפעול בתי־חולים של לרופאים

 ו״הומי־ טיבעית רפואה של ״מירפאות״
אופתיה".

לטובת
החולה

 לסיכום: הערות, מה ך*
שאנ מהעובדה להתעלם אין • ^
 לא־ לרפואה פונים רבים כה שים

 הסיבות את ללמוד יש קונבנציונלית.
מסקנות. ולהוציא לכך

 הלא־קונ־ ברפואה להילחם אין •
 נגדה, כוח הפעלת על-ידי בנציונלית

 יש לוחמה במקום בזה. צורך אין וגם
 את ולנצל עבודתם רזי את ללמוד
שלהם. הידע ואת נסיונם
 להקים מישרד־הבריאות מחובת •
 ואין טעם אין הנושא. את שילמד צוות
 עריכת בדרך הנושא את ללמוד צורך

 ממישרד־הברי־ שנדרש כפי נסיונות,
 ותכשירים חדשניות שיטות לגבי אות

 לרכוש אפשר זאת כל את חדשים.
 במערב, הנמצאים רבים ספרים מלימוד

 • לא־קונבנציונליים״ ״רופאים אצל וגם
בארץ.

 הלא־׳קונ־ ברפואה דווקא
והתכשי- השיטות בנציונלית

בידי אין עתה עד
הונחות המדע
עדינות על ברורה
אחר־ או זה טימל

הממוסדת בוטאה
ה או א ו פ ר ב

הלא־קונבנציונלית
 להעריך וקל מזמן, ידועים רים
 אין עתה עד חשיבותם. את

 על ברורות הוכחות בידינו
 בכל אחר או זה טיפול עדיפות

 הקונבנציונלית הרפואה שטחי
והלא־קונבנציונלית.

 הרפואי המימסד על חובה •
 רשימת לערוך מצב, הערכת לעשות

 בשטח, בפועל העובדים האנשים
 להילחם וכמובן כישוריהם את ללמוד

 הפוגעים שונים מתחזים שרלטנים, נגד
 שרירותית בצורה לא זאת אך בציבור,

מישרד־הבריאות. אנשי שרגילים כפי

 לשנות מישרד־הבריאות מחובת •
 אוצרות־הטבע ניצול לגבי הגישה את
 של זה לחלק לספק מדינת־ישראל, של

 שיעזור נאות רפואי שרות הרפואה
 גורמים שהם נזק למנוע רבים לחולים
 השגחה ללא כזה בטיפול לעצמם

רפואית.

 יבולה ישראל לדעתי, •
 בעולם, החלוצים בין להיות

 בין סינתזה לעשות ולנסות
 ולא־קוני■ קונבנציונלית רפואה

ש בנציונלית.  הטוב את לקחת י
ה חלקי בשני שקיים ביותר
 בהם. הרע את ולשלול רפואה

החולה. ירוויח זאת מסינתזה
2574 הזה העולם


