
 מימין. הרשימה את קרא
של מעיתון,מעריב״ נגזרה היא
________האחרון. שישי יום

 מתפרסמת כמוה רשימה
יום. מדי
שאתה אומרת? היא מה

_________בשקט לישון יכול
משהו לך יקרה שאם בביתך.
_______תחלה שאם חלילה;

מי יש - ברע תרגיש או
___________אותך! שיושיע

 לשרותך, העומדים רופאים יש
בתי-חולים מערכת יש
_______מלמעלה. דאגה יש

 כזה רופא להשיג ניסית האם
 צרה?* בשעת

 עשה הזה״ ,העולם כתב
 וחשף - השבוע זאת
 המחרידות השערוריות אחת

 הרופאים מכל ביותר:
 יכול לא זו ברשימה המופיעים

 אליו להביא היה
אחד! אפילו

______לא בספר, קרה לא זה
 אם כי - פיתוח בעיירת

 אתה תל־אביב. של ליבה בלב
 — למות יכול
!יבוא לא רופא ושום

 ונקוה ז־
נסקר י ם נסקר, י ם :ים י זז

.011514 טל. ,8

חד/הז *׳
תל-אביב

 1 טלשוז ,12 בלוד סכל, ד׳׳ד
ו1£שם׳ איזו, ד״ר : 247860

 1 חר-אנז ריר ;225748 טי. א׳5
 ו״ר ; 448281 טי. 0 אפשטייז

.231874 טי. 48 זוק״ל סימון,
׳ תל־אכיב מד״א

 1 נמצא 614333 סיפון בסו״א
 נערב 8 השעות ני! יזוח ■רופא

 נייוורי תעוור גנוקר 7 עד
חוליס. תופת יחנרי נם נית

״לאומית״ קוס״וו
 סוני רח' האזורית נטרפאח

 8נד 57663 סיפיז 2 טיפיורי
־_______נבותד• 7 ער נערב

״אסף״ קופ״ח
תל-אביב

 פו״א !63886 טי. ואטם ד״ר
.61433 טיפוז

דן גוש
_____ .781111 טיפח מד״א

 ״מכבי״ קופ״ח
תל־אכיב

 טי. ,18 טזא״ח מ.ד.א. !חיום
101

 דוד שר׳ יינקר, ד״י־ בשנת!
 ד״ר ;227613 טי. ,67 הפיר

 טי. ' ,8 מוזיר (ילדים), נהז
443287.

אינני ואמש, דיר :טוע״ש
 פרנקל ר״ד ;63888 טי. ,50

 הסעפייים אייהו, יד (יירים),
.3202* טי. ,24

דן גוש
 דוד אייה קויט, ד׳׳ד היום!

 ד׳׳ד :744728 טי■ ומת־וזז, ,61
 ויעטן שר' ילדים),( טורפסרנו

.258908 טי. ם, נבעת״ ,64
י י י הניני ס.ד.א., שבת: נ

•781111 טי. וטת־נז, ,42
 אייטיד מיטי, דיר !נשבת

 דיר ;725271 טי. רטת־נז, ,13
 ־11 ,62 כצנלסוו (יידיס), ניע

.253276 טי. עתיים,
 ,42 הנינל ט.ד.א. ;נטוצ״ש

.781111 טי•
 מרכזית״ קופ׳׳ח

יפו—תל-אכיב
 טיפוז 13 סם׳ מזא״ה טר״א

 7 שער ע־ נערב 8 משעה 101
 טיפוז 9 טונטיפיווי בנוער,
 שעה עד נערב; 8 משעה 67663

ו בבוקר, 7 י  ואטם סטואי ו
ב (דק 63888 טיפח אינני
היום). שעות

 גבעתיים תמת־נן
 טי. רםת-נז 42 הניני מד״א

 שעה עו נערב 8 משעה 78111
ננוקר. 7

בני-גרק
 טי. רפת־נו 38 הניני סייא

שעה עד נעדנ 8 טשעה 78111
בבוקר, 7

רמת־העזרון נור־עמל, הרצליה,
 וסת- ינוקולוב רפי, נ. ר״ד
.774170 מיפו! השרוז

חררה
 8 פשעה 2833 טי. טד״א

ננזקר. 7 שעה עד נערב
חולון

שור פרום׳ הייסור ם■ ד״ר
.846068 טי. יאזרח רהפפ 8

תל־אסא פסיכיאטרי שרות
טי. - 251 הנייני

ויה! שערוריה!:שערוריה!!שעווויח!;שערו
י ״

 ולי ״אין טוב,״ מרגיש לא ״אני אחר.
 במיוחד בזה. וכיוצא עייף,״ ״אני מכונית,״
 ח. הד״ר הילדים רופאת דמי את הרתיחה

כש תל־אביב. ,118 רוטשילד מרחוב הרץ
 מעלות 40ב־ קודח שתינוקי לה סיפרתי

 אלי.״ אותו ״תביאי לי: ענתה היא חום,
 ״איך אמרתי. וקר,״ גשם יורד בחוץ ״אבל

 ״לא החוצה?״ חולה ילד להוציא אפשר
רו את ״אם הרופאה, השיבה אותי, מעניין

 בשמיכה אותו תעטפי אותו, שאבדוק צה
 לביקור שתבוא לה הצעתי אלי.״ ותבואי
 קופת־חולים כרופאת ולא פרטית כרופאה
סירבה. היא שתדרוש. מחיר כל לה ואשלם

 על מכבי חולים בקופת כשהתלוננתי
שהרופ יודעים ״אנחנו לי: השיבו המקרה,

 אין בית. לביקורי לבוא מסרבים שלנו אים
לעשות.״ מה

תפוס,
תפוס תפוס,

 דוגמאות. שתי רק הן לה ^
 בצורה זו לפרשה הגענו האמת למען <£

חלינו. למדי: מכאיבה
 קופת־חולים למרפאת חייגנו עלה כשהחום

 ניסינו תפוס. צליל היה הצליל ברמת־אביב.
 משעה שעות, ארבע משך כך תפוס. שוב.

בצהריים. עשרה שתיים לשעה ועד שמןנה
 במעילים עטופים ויצאנו מותננו שינסנו
למרפאה. וצעיפים

 פשר לנו התחוור הקבלה שולחן ליד
 ניגש לא איש — הטורדני התפוס צליל

 הדלפק ליד שישבו הפקידים שני למרכזיה.
החולים. קהל על להשתלט יכלו לא

 כל של בגורלם מר, אבל אנושי, נימוק
 מאין למרפאה? לגשת יכלו שא החולים

רופא? ישיגו
ד,מר סגירת לפשר הפקיד את כששאלתי

 יכול אני ״מה כתף: במשיכת השיב כזיה
״לעשות . . .
באו רופא ׳ זאת בכל צריך אם קורה ״מה

שאלנו. דחוף?״ פן
התורן." לרופא ״מצלצלים

בר המופיעים הרופאים שמות את משוועת
 בעתון. שימה

 הישועה? תבוא קאין
ברמת־גן? ננסה
 דוד למגן אותנו הפנו אדום דוד במגן

תודה. בתל־אביב. אדום
 מיטל, הדר׳ של שמו גם הופיע ברשימה
מרמת־גן.

!אחדא■* מ■
 משרד של תח־ת־תיאוס קיימת

 ומגן תל־אביב ע״ר״־ת הבריאות,
 המו־ קופות עם בתיאום אדום, דויד
 הרופיאים. תורנויות לקביעת לים,
אחר האלה הגורמים מכל מי אבל

 יהיו אומנם התורנים שהרופאים אי
 שאל הזה העולם מישמדתם? על
התשובות; והנה —

 הכי משרד מנכ״ל סגן *
 הסדרת על האחראי ריאות,

מעניי אינו ״הדבר :התורנויות
 עירונית, ועחז־תיאום קיימת ננו.

 במימון. רק מסייע הבריאות ומשרד
ל פנה אבל לבעייה, ערים אנו

תל־אביב.״ עיריית
תל־אביב עיריית דובר *

 בעצם, אינו, ״הדבר :גולן יוסף
מסיי העירייה העירייה. של מעניינה

ומשתד דואגים אנו במימון. רק עת
 בבירור רופאים. תוספת שתהיה לים

 דוד למגן לפנות עליך — פרטים
אדום.״

 כמגן האחראי התורן *
 מבצעים, רק ״אנו : אדום דויד

 על־ידי נעשים והתיאום האחריות
 תל־אביב. ועיריית הבריאות משרד

 אם אחראים לא אנחנו אליהם. פנה
תורנים.״ אין

 נזקקנו ,2.1.70 האחרונה, השבת במוצאי
 היה לפנינו התורן. הרופא של לשרותיו

 מפורטת רשימה ובו מעריב גליון מונח
 — לטלפון ניגשנו הרופאים. תורנויות של

 התוצאות: ואלה
.2200 השעה
 תשובה. אץ — סגל לד״ר צלצלנו
תשובה, אין — אייזן לד״ר צלצלנו

כ התנהלה השיחה מיטל. לד״ר צלצלנו
דלקמן:
 הקודח חולה יש בצרה. אני טוב. ״ערב

 וזיני אבל תל־אביב תושב אמנם אני בבית.
 תובל שמא בעיר. תורן רופא אף מוצא
 אותך.״ ולקחת לבוא מוכן אני לביתי. להגיע

 !״781111 צלצל ״אדוני
זה?״ ״מה

 ענד, עייף קול אבן. הר לד״ר צלצלנו
 כי הסביר המדובר במד, כשהסברנו לנו.
 יקח שהחולה מוכן הוא וכי רכב לו אין

לחולה כי לו כשנאמר אליו. ויבוא מונית

ותבין.״ ״צלצל
 עזרה!״ מבקש ואני הרופא אתה ״אבל
שהס לפני הטלפון את ניתק מיטל הד״ר

המשפט. את לסיים פקתי

יי

 שבועות לפני הצהריים, אחר ששי ביוש
 של החודשים שלושת בת בתה נפלה מספר,

 זועקת החלה הפעוטה ראשה. על ל. נ.
ומקיאה.

 אצו רמתיאביב, תושבי הנחרדים, ההורים
 של הילדים לרופאת א וחייגו לטלפון

 הד״ר בשכונתם, הגרה מכבי החולים קופת
שווארץ.

 וקולה צילצולים מספר צילצל הטלפון
 של השני מעברו נשמע שווארץ הד״ר של

הקו.
 כי לרופאת־הילדים הסבירה הנפחדת האם
 התינוקת וכי בזעזוע־מח, שמדובר לה נידמה
 לבוא,״ מוכנה ״אינני היסטרי. בכי בוכה

שישי.״ יום ״היום הרופאה. השיבה
 לקחת מוכנים' הם כי הסבירו ההורים

במו הרופאה, לבית במכוניתם התינוקת. את
 סירבה לזאת גם נסיעה. דקות חמש של חק

 בששי־ עובדת אינני ״יפרינציפ הרופאה.
הטלפון. את וניתקה תורן.״ רופא יש שבת.:

 כי ולבעלה לנ. סיפרו שד״ייעו שכנים
 כדאי ובי כללי, רופא גר מקום בקרבת

אליו. לחוש
חוזר הוא כיצד ראו ביתו אל כשבאו

 החיש אותם כשראה מבית־הכנסת. לאיטו
שאל. קרה?״ ״מה צעדיו.

ומקיאה.״ הראש על נפלה התינוקת
מיד.״ ״תכנסו
 בתורנות דיה שלא השבת, שומר הרופא

יבנאמנוח. במסירות בילדה טיפל כלשהי,
הש במערכת): שמור (שמה א.ת. סיפרה

 לבתע החדשים. 11 בן תינוקי חלה בוע
 לרופא טלפןהי חום. מעלות 40ל־ חומו עלה

 שהוא והסוער בקביעות בו המטפל הילדים
 ולכן מ^בי בקופת־חולים חברה אני חולה.

 עם להנןקשר לי אמרו הם לקופה. טילפנתי
 ואז זדתורן לרופא צילצלתי התורן. הרופא

מילו לשירות יצא התורן הרופא כי לי ענו
 עצו והם לקופת־חולים שוב טלפנתי אים.

 במגן־דוד־אדוס. תורן רופא להזעיק לי
 בחולים. מטפלים לא שהם לי ענו דוד במגן

 מכבי חולים לקופת שלישית בפעם טלפנתי
 אחד .את להזעיק לנסות לי אמרו והם

הקופה. של הילדים מרופאי
 במשך צילצלתי לשני. אחד מרופא עברתי
 10כ־ מצאתי מתוכם רופאים. 16ל־ שעתיים

 לבוא מוכן היה לא מהם אחד אף בבית.
בתירוץ התחמק אחד כל תינוקי. את לבדוק

 ״ככה השיב: לזוז יכול אינו וכי גבוה חום
 לבוא.״ מוכן לא אני ברירה לך יש זה.

 השיב עצוב קול — סימון לד״ר צלצלנו
באבל. הרופא בי

רופא
קופות לשלוש

 הכללית. הרופאים רשימת את יימנו ך*
 כי הודענו אדום. דוז למגן התקשרנו ^

 לביקור זקוק הוא וכי גבוה בחום אדם מצוי
בדחיפות. רופא

 כנראה יוכל לא הרופא זה. את ״נרשום
בלילה.״ אחת לפני לבוא

 בהמשך מזלנו את וניסינו להם הודינו
הרשימה.

פע ברשימה הופיע וואטם סמואל הד״ר
 אסף, קופ״ח של התורן כרופא מספר. מים

הש הטלפון אליו. צלצלנו ומרכזית. נוגבי
חצות. עד שעתיים. משך תפוס צליל מיע

 קופת־חולים של המרכזי למשרד צילצלנו
בחדגעיות דיקלם האוטומטי הטלפון מכבי.

 עד הערב, כל ובמשך מכן לאחר דקה
 תשובה כל היתה לא חצות, אחר לאחת
מיטל. ד,ד״ר של מביתו
 שצלצלנו ברשימה רופא כל הלאה. וכך

בנמצא. היה לא אליו
 אותה הערב. כל במשך ושוב שוב ניסינו
התוצאה.

 הטלפון
מקולקל

ו ** לנ ט נדהמנו. א׳, עיתוני,יום את שנ
 אותם היו התורניים הרופאים ארבעת

 הסופשבוע. משך בתורנות שהיו הרופאים
 מקולקל, שלו הטלפון שמכשיר וואטס, ד״ר
החולים. מקופות באחת בתורנות שוב היה

 יום היום וואטס. לד״ר שוב התקשרנו
 הצהריים. אחר שלוש השעה ראשון.

תפוס. צליל הצליל
 מר, לבדוק וביקשנו לדואר התקשרנו

הזה. המספר בגורל עלה
 ״55 כ״תיקונים עצמו שזיהה נשי קול
עליתי תקלה. ״יש כי 1515 בשער, לנו השיב


