
במדינה
בריאות

 כדאי לא
ת הוכה כהיו

לעז נזקק בירושלים מוסרארה כשתושב
ה קופת־חולים של המקומית המרפאה רת

 לפני פעמיים כלל בדרך חושב הוא כללית,
לדרכו. יוצא שהוא

 הם לעבור שעליו העינויים שלבי שפן
זו. בקופ״ח לנעשה אופייניים

 החולד. חייב לרופא, להגיע לזכות כדי
 את להפקיד בבוקר, בשש ם ק׳ להשכים

 בשמונה יגיע אם באשנב. שלו פנקס־החבר
 לאותו מספר לקבל סיכוי לו אין כבר —

בוקר.
ה מיגרש ליד השוכנת עצמה, המרפאה

 שציבעו עלוב, עץ מיבנה הינד, רוסים,
 מסורגים. המנופצים וחלונותיו קלוף האפור
ה זהו תיל. גדר מוקפת המזוהמת החצר
מיק 245 מהם חולים, 4,160 המשרת מקום

 ונתמכים. נכים אחרים1 250 סוציאליים, רים
 החולים כלל מתוך שמינית — אומר הווה

 שוטף רפואי לטיפול זקוקים הפוטנציאליים
וחיוני.
שלו משרתים האלה הלקוחות 4,160 את

 שניים בבוקר, אחד — בלבד רופאים שה
אחר־הצהריים.
 מום- לא. לעניים - כן לעשירים

 תושביו לרוב עני. פועלים רובע הוא רארה
ומ להסתדרות, להשתייך אלא ברירה אין

 הם שלה. החולים לקופת גם — כך שום
 לעבור עצמאי, מיקצוע כבעל יכולים, אינם

ל הם נאלצים לפיכך אחרת. לקופת־חולים
 ומוי־ מטופשים בתורים ימים חצאי הפסיד

מחופר בעמידה, ממתינים כשהם טי־עצבים,

 איתם קשר אנשים, מאות הכיר זה קידו
ל כאב להם דאג עמוקים, ידידות קשרי
 יחסי קיים באיזור הבדואים עם גם בניו.

הדוקים. ידידות
ה מ  אנסטאסייס נעלם שבוע לפני ז׳ ל

 עם בשיתוף הביטחון, כוחות מהמינזר,
 המינזר, באיזור חיפשוהו מקומיים, בדואים

 את מהרה אד גילו
ב בור בתוך גופתו

 הוא הערוצים. אחד
אכזרית: בצורה מת

וא שלו אבר־המין
כרו היו מידיו חת

תים.
 מישהו רצה מדוע
 שהיה בנזיר, לנקום

וב בטוב־ליבו ידוע
א ידידותו? קשרי

שהת הסברות, חת
 שמועות על בססה
הי־ הבדואים. בקרב

 היו שלנזיר תה
הבי אשר ואלו במינם, מין־מיוחדים קשרי

 החביב, הנזיר אחרת: שמועה למותו. או
מרגל. היה צה״ל, וקציני דיי! של ידידם
 סברות ישארו האכזר, רוצחו שייתפס עד

תעלומה. בגדר אלו

אדם דרכי
המפשיט

 ניקולאי של בדרכו ניקרתה אשר הצעירה,
 שעת זו היתר נבוכה. נראתה רדומייר,

 באדיבות. אליה פנה וניקולאי נעימה, ערב
 במשהו. לה לעזור ביכולתו יש אם התעניין
 דרכה, את איבדה הצעירה שכן: הסתבר
־7 והאדיב נעים־הסבר הצעיר מן ביקשה

במוסררה קופ״ח מרפאת בתוך
לסבול מותר לעניים

 בחצר. אף ולעיתים מספיק, ישיבה *קום
 הוא בחורף מחום, הצריף לוהט נקייץ
מקור. ;פרא

 ה־ קופת־חולים הקימה האחרונה בשנה
 בידו־ חדשות מרפאות שלוש לפחות :ללית
 ב־ אחת הגרמנית, במושבה אחת — סלים

 מיוחדת ושלישית, העשירה, רחביה סכונת
 לא אולם נרקיס. ברחוב ממשלה, 'עובדי

1 :מוסרארה.
למר לבוא התושבים ימשיכו שם שכן,

 וכה. כה בי אה
אחרת. ברירה כל להם אין

תעלזמות
צח

החייכן גזיר1
 בשם הכל אותו הכירו סיני במידבר

 שש ועליז, חייכן שמן, גבר :אסטאסיוס:
 הבדואים אותו הכירו אדם. לכל עזור

 צה״ל חיילי קתרינוז, סנטה מינזר סביבת
 דיין, משה שר־הביטחון ואפילו איזור,
 אנסטא־ ארוכות. פעם לא איתו שוחח

סיני. במרחבי דבר שם היה יום
ה הדרגות אחת — כדיקון שימש הוא

 התייתם אלכסנדריה, יליד במינזר. זירות
 הנזירות בחיי בחר בילדותו, סטאסיוס

 באיזור הישראליים מהמטיילים ;שים.
 משים בורייה. על העברית השפה את !ד
ובתם- במינזר, האכסניה כמנהל נתמנה י

בחולון. מסויימת לכתובת אותה הדריך
התנ ברצון, בקשתה את מילא ניקולאי

 בין התפתחה בדרכם בדרכה. ללוותה דב
 חינו ניקולאי וידידותית. עדה שיחה השניים

מ וכתוצאה רב, שיכנוע כושר בעל צעיר
ה מרצונה — הצעירה הגיעה זה כושר

 בגבעתיים, לדירתו לחולון, במקום — טוב
מ לאחר ניקולאי שהסביר כפי קפה, לספל

כל•
הסב אולם ז־ סטרת וגם ההפשפזת

 שנסגרה ברגע לחוד. ומציאות לחוד רים
 הקפה, מן ניקולאי שכח מאחוריהם, הדלת

 אותה. מפשיט והתחיל הצעירה על התנפל
היסט בצעקות פתחה המבוהלת הצעירה

 את איבד מצעקותיה, נבהל ניקולאי ריות.
ההפ מאמצי המשך על ויתר עשתונותיו,

 לזנק הצליחה שהצעירה לפני אולם שטה.
 ורוחה עליה בגדיה עוד כל לדלת, מבעד

סטי לה להפליק ניקולאי הספיק בנפשה,
המ התעכבה, לא הצעירה נכבדה. לחי רת

הקרו המשטרה לתחנת עד — לרוץ שיכה
ניקולאי. נעצר תלונתה, בעקבות בה.

 שסופרה כפי המעשה גירסת — באן עד
 ה־ השלום לשופט המשטרה תובע על־ידי

 ניקו־ של גירסתו יעקובי. ברונו תל־אביבי
ב וקצרה לגמרי, שונה היתה עצמו לאי

להד״ם. הרבה:
ה לגירסת להאמין נטה השופט אולם
מע ימי לעשרה ניקולאי את שילח תביעה,

צר.
 ניקולאי יצטרך למשפטו, בחכותו שם,
מעשהו. בתוצאות היטב להרהר

 ארמסט־ לכאן, הגיעו הפנטומיס שנה! איזו
 בשביל אדם עושה לא (מה לירח הגיע דונג

התחתנה. קנדי וז׳קלין פרסומת)
 יספיק לא דבר ששום כשחשבנו ובסוף,

דייוים! סמי הגיע יותר, לקרות
 ורק הביטולים, למרות הדחיות, למרות
ושר. הגיע, אבל שעות. וארבע לעשרים

 מלונדון במיוחד הגיע אותו לארח כדי
 לא זה סמי את לארח כי טופול, חיים

 צריך חושבים. שאתם כמו פשוט כך כל
 לא, ולאן אותו לקחת לאן למשל להחליט

לכל אותו לקחת להספיק אי־אפשר כי

סמי
בכה

פעמיים
מעלי שתמיד כך הוזמן. אליהם המק־מות

מהמזמינים. חלק לפחות בים
 וחיים סמי נסעו הבעיה על להתגבר כדי
 שוחח סמי השומר. בתל פצועים לבקר

 כך ואחר היד את להם לחץ הפצועים, עם
 מרוב ילד כמו ובבה פנוי לחור נכנס

התרגשות.
 בביקורו אצלנו. לבכות רגיל כבר סמי
 מבעד תין־אביב את כשראה בכה הקודם
 הוא מבינים בודאי שאתם וכמו לחלון.
מאד. אותנו ואוהב סנטימנטלי מאד ברנש

 נכי לפני התרבות בהיכל הופיע בערב
 ל״י 50כ־ ששילמו נכבדים ואישים צה״ל

לכרטיס.
 הסדר על שמרו סדרנים לתגבורת בנוסף

 הם דייוים. סמי של הראש שומרי שני
 את כמעט ששברו עד טוב, כך כל שמרו

 שהוזמנו המקליטים שני של עצמותיהם
ההופעה. את להקליט סמי ידי על

 התחיל. והערב מהר, יושבה אי־ההבנה
 שהובאו פצועים, ישבו הראשונה בשורה
 לא שסמי שהתברר אחרי להופעה במיוחד

 עד התרגש, כל־כך סמי אליהם. לבוא יוכל
רצי ומה דקות. 20ב־ תוכניתו את שקיצר

אלה? טרופים בימים ויתלוצץ שיתבדח תם?
 אכסודוס, השיר את שר זה במקום

בכלל. מצחיק שאיננו
 — שלו ההופעה את סמי גמר כאשר

 חשבו במיוחד ההפסקה. שזו כולם חשבו
מפוא שמלוח־ערב שתפרו הגברות כל ככה
 היה לא שאיש למרות האירוע, לכבוד רות

 לא הסיכון, כל ואחרי יבוא, שסמי בטוח
 אותן. להראות הזדמנות אפילו להן היתד,
 ושוב הלוך להסתובב ניסו עוד מהן כמה

ה מאחורי ההופעה אחרי שנערך בקוקטייל
 אפילו לב. שם לא אחד אף אבל — קלעים

דקות. חמש אחרי הסתלק סמי
 שיתבדח מסמי? רוצים אתם מה אבל

אלה. טרופים בימים ויתלוצץ
*

סנטימנטלי ברנש :בהיכל סמי
נוס להופעות בקרוב, לחזור הבטיח הוא

 אלפי עשרות הופעתו הכניסה בינתיים פות.
צה״ל. נכי אירגון לקופת לירות

2
? כפיים מחאו לא למה :למעריצים וחותם


