
אינסולין לעצמו מזריק סלמןסימה עם בחתונתו סלמז

 בכדי דראסטית. בצ)רה כארכיטקט
 נאלץ היה הוא רמת־החיים על לשמור
 הוא כך על גם ורכוש. נכסים למכור
פיצוי. תובע

 הרופאים נגד תביעה הגיש סמי
מבחי פעלתי לא ״אולי ובית־החולים.

שב מפני מהיר, באופן מישפטית נה
דרך שאעשה מה שכל הרגשתי התחלה

 10 באורך גוש נמצא עצמה... כילייה
וח ביופסיה ביצוע ללא שנכרת ס״מ,

הוצ לפני טיבו לזיהוי ממנו קפוא תך
 נורמלי. בלבלב מדובר היה אתו...
 ניכר חלק לכריתת גרם זה ניתוח מהלך

 הופעת זה ובעיקבות מבלוטת״הלבלב,
באינסולין." התלוייה סכרת

כרתו המנתחים פשוטות: במילים

 ליש־ קפלן. בית־החולים של תגובה גם
 את היפנתה בית־החולים מנהל כת

קופת־החולים. דובר אל הזה העולם
 ״מאחר טאגר: רויד הדובר, הגיב
 המחוזי לבית־המישפט תביעה והוגשה

ה כללי את לכבד עלינו בירושלים,
 כתב־הגנה מכינים אנו יודיצה.סוב

ש־ תחקיר בעיקבות ומבוסס מפורט

 כרתו זאת לעומת מניר״ה. אבנים להוצאת נותח הוא
 בסכות דקה מנו נתוצאה מהלברב. חרק בסעות

מזיק טיפול קיבל והוא ממנו הוסתו הדבר מסובנת.
 בריאותי על אותי יפצה לא עורכי־דין

לי!" שנכרתה בריאותי על לי, שאבדה

 ״מדודי
הגיהינום"

במקו נשמעים ודבריו נאנח וא ^
 שלו, את עושה הזמן ״אבל טע. 1 (

 עם להשלים יכול ולא מתפכח, אתה
 בישראל, המתרחשות אלה עובדות

 המיזרוד של הרפואי למרכז שנחשבת
 איך איך? ושואל: שואל אני התיכון.

 מיש״ תביעה רק כאלו? טעויות קורות
לשא מהתשובה חלק לתת תוכל פטית

הזו. הגדולה לה
 אותי לפצות דיר אין אם ״אפילו

 שאחרים מעוניין אני רפואית, מבחינה
 שאני מדורי־הגיהינום את יעברו לא

עובר." עדיין
 הוגש סלמן סמי של כתב־התביעה

 עורך־ על־ידי המחוזי לבית־המישפט
 נזיקין, על בו נתבעים גוט. אהוד הדין

 יוסף הד״ר רפואית, מרשלנות כתוצאה
 של האורולוגית מהמחלקה אוריאלי,

 קושניר יעקוב הד״ר קפלן, בית־חולים
 המחלקה מאותה פושולביץ ז׳ק והד״ר

הכל ההסתדרות של וקופת־החולים
 שלי שבמיקרה חושב ״אני סמי: לית.

ושקו ברורה מאוד הרפואית הרשלנות
 כדי ולנבור לחטט צורך כל ואין פה,

לאור." תצא שצידקתי
חוות־הד־ מצורפות לכתב־התביעה

הפרופ קובע כך מומחים. שני של עת
 בי־ מבית־החולים חוברס, ישראל סור

 הלבלב ״זנב כי בירושלים, קור־חולים
 ראש־ה־ ורק סמי), (אצל חסרים וגופו
 לכריתת שנועד בניתוח תקין." לבלב

בט נכרת סמי של המצומקת הכילייה
 את המייצר הלבלב של חלק ״אותו עות
האינסולין." רוב

 מ־ שפירא, עמוס הפרופסור קובע
ה ״דוח בירושלים: הרסה בית־החולים

 זוהה לא מהמקובל. סטייה מגלה ניתוח
ה זוהתה ולא הכילייה סביב השומן

 מבלי מהו, כלל ידעו לא שהם אבר
טיבו. מה הניתוח במהלך לבדוק

הרופ אל הזה העולם פנה לשווא
לקבל היה ניתן לא בדבר. הנוגעים אים

 למזכירות יוגש כתב־ההגנה ערכנו.
במו בירושלים המחוזי בית״המישפט

דכטמז, עדדד עד•״
₪ צפריר ציד; צילם:

וסנדי קנדי ילדיו עם
המיני בתיפקור ירידה בראייה, ,ליקוי
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 בקסמים השתמש לא שהנאשם ציין
 כלכלי באופן שיכנע אלא רומאנטיים,

ועזרה. השקעות רק והציע
מטי משתכנע היה שהשופט יתכן

 אולם הסניגור. של המקוריים עוניו
 את הסניגורית לפניו הביאה כאשר

 שהיו הנאשם, של הקודמות הרשעותיו
 החליט הנוכחית, לזו בדיוק דומות

 את להשאיר זאת בכל שעדיף השופט
נגדו. ההליכים תום עד במעצר הנאשם

נשעים
 בבית־ דוקרן

מישפטה
 מבית־ ברח אחד נאשם

 אופנוע, עד המישפט
 עד־ את דקר והשני

 בדוקרן המדינה
מאולתר

■ אלון אילנה
 למד כך — מסוכן עסק הם סמים
נקר. משה עד־המדינה גופו על השבוע
 לבית־המישפט בבוקר הגיע הוא

חב נגד גדול בתיק־סמים להעיד כדי
 הירו־ קילוגרמים שיבעה להברחת ריו
 פתיחת עם מכונית. של בדופנה אין

 — נאשמים שלושה היו המישפט
 עורר־הדץ על־ידי שיוצג אוחנה, חנניה
 נוספים, נאשמים ושני יפתח, דויד

פרץ. ופסריק טנצר שלמה
 הישיבות באחת חודשיים, לפני

 אוחנה הצליח במישפט, המוקדמות
 המקיפה הגבוהה, החומה מעל לקפוץ

 בבית־המישפט בית״המעצר חצר את
 לו, שהוכן אופנוע על קפץ בתל־אביב,

נמצא. טרם הוא ונעלם.
 שטרוד אורי השופט החליט השבוע

 שני נגד המישפט בשמיעת להמשיך מן
 כדי הגיע ונקר שנותרו, הנאשמים

 דקות עמד הוא עדותו. את למסור
 שני של הרושפות עיניהם מול ספורות

 הספסל, על כבולים שישבו הנאשמים,
 וביקש רע מרגיש שהוא אמר ואז

הפסקה.
 עליו היה למיסדרון, העד של בדרכו

 עבר נקר ספסל־הנאשמים. ליד לעבור
 השוטרים בשני מלווה הוא כאשר לידם

 צעקה, נשמעה לפתע עליו, המגינים
 היה נקר מהומה. התחוללה ובמקום

שותת־דם. הארץ, על מוטל
 את ומנעו שהתערבו השוטרים

 פטריק הנאשם כי גילו הדקירות המשך
 כדוקרן בגבו העד את שדקר הוא פרץ

 ושהצליח בכלא, שהתקין מאולתר,
בית־המישפט. לאולם להחדירו

 הוא יסודית. מלאכה עשה הדוקרן
 לריאה. עד והגיע העד של בגבו חדר

 נדחה העד של ופציעתו המהומה בגלל
הבא. לשבוע המישפט בינתיים

 חוקרי־המישטרה וכפית. מצית
 השתמש שבו הנשק, את היטב בדקו

מתוחכ בצורה הורכב כי וגילו האסיר
 מורכב הדוקרן רבה. ובתושיה מת

 מתכת. וכפית זול ממצית־פלסטיק
 והיא חדה, לסכין הפכה הכפית ידית

 שהפך מצית״הפלסטיק, לתוך נתקעה
המאולתרת. לסכין מוצקה לידית

 כי התברר קצר זמן שלפני למרות
 למרתף־המעצר סמים הבריחו אסירים
 שהיתה לעצירה אותם והעבירו בכלא,

 של הבריחה ולמרות במישפטם, עדה
 נעשו טרם המקום, מאותו אוחנה חנניה

 של ובהבטחה בשמירה שיפורים כל
 הנערכים החיפושים מרתף־המעצרים.

 הצליח אם כנראה, מספיקים, אינם שם
 בית־ לאולם להבריח פרץ פטריק

ומסוכן. גדול כה דוקרן המישפט
 פטריק של כעסו היה לדקירה הרקע

 להפוך והצליח אותו שהקדים נקר, על
 את טירפד בכך לעד־מדינה. ראשון
 הוא גם שניהל פטריק, של סיכויו

 התפקיד על המישטרה עם משא־ומתן
זה. בתיק עד־מדינה של המכובד

מיברגות
שכזה סקר

 הם ח־ב1 דוקטור
 שמזתימישפחה

 המיסתורי בסקר
 במיפלגת־ שנערך

העבודה.
 הבחירות, לפני חודשים תישעה
לכנ הרשימה קביעת לפני וחצי־שנה

 מיפלגת־העבודה עסקני נתונים סת
 בשטחים ההתקוממות בשל לא בלחץ.

 תוכנית כישלון בשל לא ואף הכבושים,
 פרס. שימעון של הבינלאומית הוועידה

 מוזר, טופס דווקא היא לעצבנות הסיבה
 מר- מחברי אחד כל של לביתו שנשלח

כז־המיפלגה.
״לב המרכז חברי נקראו באיגרת

 ביותר, המתאימים במועמדים חור"
בבחי מיפלגתם את להוביל לדעתם,

 היתה אמורה ״הבחירה״ לכנסת. רות
 של שמות 88 סינון על־ידי להתבצע
 40 ובחירת בטופס, שהופיעו מועמדים

 את לשלוח התבקשו חברי־המרכז מהם.
בתל- 3592 לתא־רואר הממולא הטופס

הדוקרן(משוחזר)
בית־המישפט במיסדחן דקירה

 חדמיח בשם בלתי־ידוע גוף עבור אביב
2001.

 ה״מועמדים״ רשימת פרם. יצחק
 היה ד׳ כיתה תלמיד מוזר. באופן סודרה
האל מחבריה מאשר לארגנה מיטיב
מונים.
 חברי־ כל מופיעים למשל, כך,
מת ששמותיהם המועמדים בין הכנסת
 תואר־דוקטור בעלי ח׳. באות חילים

 ששמות־ המועמדים בין מופיעים
 ר, באות מתחילים שלהם המישפחה

 פ׳. האות תחת הפרופסורים משני ואחד
 יעקובי", ״מיכה בשם מופיע י׳עקובי גד

 ״יצחק בשם מופיע פרס שימעון ואילו
 את רודפת היקר" ״יצחק תסמונת פרס".

ילך. באשר מנהיג״העבודה
 באיצטלה טפסי־ההצבעה, הגעת עם

וחש אישית מידגמית ״הצבעה של
 מועמדים אצל המתח גבר אית",

 שהופיעו מהם רבים, פוטנציאליים
 כלל. בה נכללו שלא ומהם ברשימה

בד חברים־למיפלגה שיד סברו רבים
 אלה את אלה להאשים והתחילו בר,

 להגדיל כדי לא־הוגנות במניפולציות
 מרכז־המיפלגה, חברי סיכוייהם. את

 פנו אף שרם, ונסים כץ יוסי עורך־דין
 והביעו ברעם, עוזי למזכ״ל, במיכתב

 קשר אין שלמיפלגה תיקוותם את
 ומישאלי־ סקרים ״עריכת שכן לסקר,

 נעשים שאינם למיניהם, דעת־קהל
 על־ידי דואר באמצעות אלא בקלפי
 בחברי־המרכז, פוגעת פרטית, חברה

תקינה." הצבעה של ובכללים
 מחברי־המרכז וביקש מיהר ברעם

 והבהיר ב״הצבעה", להשתתף שלא
המוזר. לסקר קשר כל אין שלמיפלגה
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