
הרופא של הפלילית להרשעתו הביא בלתי־מוסרי חרד■ הוק חולים. שני של

קי ס ד לי
מרדות דקות 20

ח־ יש ההשתלות חוק לפי  את להשיג ס
 עוד הנפסד תפסישמבני־ של הסכמתם

 התקבל החח; הכליות. הוצאת לפני
 בכנסת- החרדים כלחץ בשעתו

ק. בבית־החולים ס דו  נמצאת שבו ד
 בישראל היחידה מחלקת־ההשתלות

 אחד רופאים. שלושה עובדים לכליות,
ע אלכסנדר הוא מהם מ ד ההש וצק י

 את המוציא הרופא, כי דורש תלות
 הסכמת את ישכל עצמו הוא הכלייה,

 די אינן דקחת 20 הנפסד. בני־מישפחת
— בגי־מישפחה אל לגשת כדי זמן

 ימות שהחולה עד או להשתלה, כלייה
ממחלתו.
 בכיליוך כאלה חולים מצפים על־כן

 שנה מדי בהשתלה. שיזכו לרגע עיניים
 השתלות־ 90־80 בישראל מבוצעות

ממתינים. עדיין חולים ומאות כליות,

 אקח ״אני
ד ף ס פ

 גדל רוסיה, יליד יוסים, ן^ד״ר
 שליד נווה־שרת בשכונת בישראל 1 1

 הרצל גם גדל שבה השכונה תל־אביב,
אביסן.

 עתי שכונת היא נווה־שרת שכונת
 רופאת־ היתה יוסים של אמו ומצוק־-

 אמהות יוסים זוכר מילדותו ילדים.
 יחד אמו אל בלילה שהגיעו מודאגות,

 מספלת ודתה אמו החולים. ילדיהן עם
 לפי לה עוזר לעיתים היה והוא בהם,

 כמה ,אמא, אותר- .שאלתי בקשתה.
 לח,מאמא ענתה והיא הלילה?׳ הרווחת
אקח אני חולה, שלה שהילד דואגת

 גם ועליו לחודש, ש״ח 1700 מה רופא
האיברים. השגת עול מוטל

 לבית־ הובא 1983ב־ הלילות באחד
 בת־ קשה שנפצע נער, בילינסזן החולים

 כליותיו שתי גסס. הוא אונת־ח־כים.
 מותו אחרי מגופו הוצאו הנער של

 ניצלו שחייהם אנשים, בשני והושתלו
מכך. כתוצאה
 דתיים, אנשים הם הנער של הוריו

 של אביו העיד להשתלות. המתנגדים
 והוא לרופא־התורן, .נכנסנו הנפטר:

סי לו ואין בראש, נפגע שעודד אמר
 לו לעשות שרוצים אמר הוא כויים.
 מסכים לא שאני אמרתי בבסן. ניתוח

 והבטן- הראש בץ קשר אץ כי לניתוח,
 זה כי לחדר, להיכנס לנו נתנו לא

הו שעה־וחצי או שעה ואחרי סטרילי,
 את ומעבירים נפטר, שעודד לנו דיעו

הגו לניתוח הפאתולוגי למכון גופתו
אופן." בשום הסכמתי לא פה.

 כי לבני־המישפחה התברר כאשר
 של כליותיו נלקחו סירובם למרות
זו במישטרה. התלוננו הם הנפטר,

 ולבטל נוספים, עדי־אופי להביא לה
בפ הרשעה הרופא. של הרשעתו את

 בקאר־ לרופא להפריע עלולה לילים
 האפשרות את ממנו ולמנוע שלו, יירה

 בחוץ־לארץ. בבתי־חולים להשתלם
 מבית־המישפט לידסקי ביקשה על־כן

 הדין סדר לחוק 194 בסעיף להשתמש
 יוצאי־דופן במיקרים המאפשר הפלילי,
הנ בשליחת בדין ההרשעה את להמיר

 הרשעה. ללא ולהענשתו למיבחן, אשם
 שלא זה בשלב החליטה פריש השופטת

 ולחכות ההרשעה, את עדיין לבטל
 התסקיר לאור שרות־המיבחן. לתסקיר
דרכה. המשך על השופטת תחליט
 היו הסניגורית שהביאה האופי עדי

 הרב של בנו נריה, דב מאוד. מרגשים
 חדשה בכלייה זכתה שאשתו נריה

 על סיפר יוסים, של המחלקה מאנשי
 הוא ההשתלה. עד אשתו של סיכלה
 לביתם טילפנו הלילה באמצע כי העיד

 האשה תורם. שנמצא והודיעו מהיחידה
 בכלייה וזכתה לבית״החולים הובהלה
חדשה.

לשלושה נזקקה נריה של אשתו

מאש באה ציפורה המישפט. נשוא נוח,
 הגס על לבית״המישפט לספר כדי קלון

 ההשתלה כי סיפרה היא אותה. שהציל
 את גם אלא עצמה, אותה רק לא הצילה

 בדיאליזה הטיפול שבעת ילדיה, שני
 טיפול. ללא ברחוב מוזנחים ממש היו

 חזרה היא ההשתלה, אחרי כעת, ואילו
 חיי־ וכל ועקרת״בית, כאם לתפקד

-► השתנו. המישפחה
 הדתיים, של דעתם את להפיס כדי
 חזן, צבי הרב את גם הסניגורית הביאה
 העיד הוא בפתח־תיקווה. ישיבה מנהל

 מת כבר הצעיר כאשר כזה, במיקרה כי
להש מחכים ספציפיים אנשים ושני
ומ מהסם היה לא הוא הכליות, תלת
 בעדיפות הנפשות שתי הצלת את עמיד

ראשונה.
 ■י עודד, של הוריו חושבים מה מעניין

 ן ששמעו אחרי הכליות, נלקחו שממנו
 שזכתה והאשה הרב של עדותם את

 רצים היו כעת גם האם חדשים. בחיים
 לד׳׳ר וצועקים בית־המישפט במיסררון

רוצח!"? .רוצח! יוסים:
ה לנ ₪ אלון אי

 הורשע יוסים אלכסנדר ד׳׳ר ך*
 קיבל שלא בכך בבית־המישפס 1 1

 כלייתו להוצאת המישפחה הסכמת את
 להשתלת בנם של

מת, של מגופו כלייה להוציא כדי
ת 20 רק לרופא יש ק נו שנייה כל ד

 המת, בגוף הכלייה נמצאת שבה ספת,
 אותה ווצפכת ודת חמצן ממנה מחסירה

 להשתלות לבלתי־שמישה
ת 20 ק  כאשר מאוד, קצר זמן הן ד

ול רבה בעדינות הגופה את לנתח יש
ת שתי הוציא  להצלת המשמשות כליו
להן. הנזקקים בני־אדם שני של חייהם

 — נפטה יקירם כי הרגע בזה שלמדו
 וגם מגופו, איברים מהם ולבקש

הכלייה. את לנתח להספיק
 במחלקת־ההשתלות הנוהג כן על

 במחלק הרופאים משלושת שאחד הוא
 איתם משוחח בני־המישפחה, אל ניגש

 מר הזמן ובאותו רשותם, את ומבקש
 לנתח האחרים הרופאים שני כבר כנים

הכליות שתי את ולהוציא
 טקט, הדורש ועדץ, מסובך הליך זהו

המנתחים. של וזריזות דיפלומטיה
בד מוזמנים הכליות שהוצאו אחרי

המ האנשים 450 מתוך שניים חיפות
בהש וזוכים לכלייה, בתור כיום חכים
המייוחלת. תלה

 המטופלים חולי־כליות של חייהם
 לבלי־ כמעט קשים חיים הם בדיאליזה

 שלם, יום נמשן־ במכונה הטיפול נשוא.
 יום ברע. החולה חש שאחריו וביום

 הוא ומיד בטוב, מרגיש הוא אחר״כך
הדיא במכונת מחודש לטיפול נזקק
שנמצאה עד חלילה, חחר וכך ליזה.

 שיוסים ערכי־המוסר היו אלה כסף?׳"
 אמו בעיקבות הלך כאשר עליהם, גדל

רפואה. ולמד
 באר־ יוסים השתלם לימודיו במהלך

 לו הציעו ושם ובבריטניה. צות־הברית
 בתי־ בכמה לצוות־הרופאים להצטרף

המ אדם סירב. הוא יוקרתיים. חולים
 כי סיפר בעולם הרפואה מצב את כיר

 המשתיל רופא, מקבל בארצות־הברית
 עבור דולר אלף 30 של סכום כלייה,

 להתאמץ צריך אינו הרופא השתלה.
מקבל בישראל הדרוש. האיבר בהשגת

בבית־המישסט יוסים ד״ר
חצחר .חצחו

 להתגלגל התחיל וכך בחקירה, פתחה
יוסים. נגד הפלילי התיק

 ״פלייה
רדומה" ^

הדו הורשע קצר מישפט חרי ^
{ פריש. שרה השופטת על־ידי פא ר

 עורכת־ לתמונה נכנסה זה בשלב
 את להפוך וניסתה לידסקי נירה הדין

פיה. על הקערה
להתיר מבית־המישפט ביקשה היא

 שהכלייה מכיוץ אישפוז, של שבועות
 כזו רדומה׳, ,כלייה היתה שקיבלה
 התורם. של מגופו מאוחר קצת שהוצאה

 המושתלת של בגופה אותה לעורר כדי
 בריאה כיום שבועות. שלושה נדרשו
 לנסוע עומדת ואף ומתפקדת, האשה
 גדיה של עדותו במשך בקרוב. לחו״ל
מהת בוכה כשהיא בקהל, אשתו ישבה

רגשות.
 לבית־ להביא גם דאגה הסניגורית

 שבגופה ),30(לוי ציפורה את המישפט
הנד עודד של מכליותיו אחת הושתלה

 האישום:
ת  הצל

ם! חיי אד

חייהם להצלת כליותיו שימשו [נטו, נאשר בתאונת־דוכים. קשה ננצע נעו
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לעניין פרזדו
 המדברת נתגבר!״, ״אנחנו אלה, ימים ברוח צבעונית כרזה

 בהוצאת לאור יצאה איתה, להזדהות יכול צד וכל עצמה בעד
פלפוט.

 על־ידי שצולמה ובהדפסת־זהב, צבעים בארבעה הכרזה,
 זכתה רהט, סטודיו על־ידי ושעוצבה נוביץ ריצ׳ארד הצלם

ליום. מיום גובר לה והביקוש ניכרת להצלחה
 בבית־ נעשתה ההדפסה, לרבות האמנותית, העבודה כל
 שנה 50 מזה העוסקת ט,1פלפ חברת של המשוכלל הדפוס

 גלויות־דואר, של לאור ובהוצאה אמנותיות בהפקות
 המסורת מעולם וספרים פקסימיליות כרזות, כרטיסי־ברכה,

היהודית.
 דורפצאון, מיכה מר ט,1פלפ הנהלת נוספים: פרטים
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