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 בתל־אביב העירוניים הבריאות שירותי
 לפעילותה ביותר המשפיל הקלון אות הם
אובייקטי נתונים מלבד העיר. הנהלת של

 ידועים ובאחיות, במיטות מחסור כמו בים,
האדי ההזנחה, בשל לגנאי אלה שירותים

בהם. המקובלים הלקוי והארגון שות
 בבתי־ להזנחד, העיקריות הסיבות אחת
 שתחום העובדה היא העירוניים, החולים

 התמודדות לזירת הוא גם הופך זה רגיש
 הקואליציה מפלגות מנסות בה מפלגתית,

ו עמדות לתפוס הגדולה העיר בהנהלת
כיבודים.

 מונה בשעתו מפלגתיים. מינויים
 איש הדסה, החולים בית כמנהלן למשל,

 במועצת האישפוז תיק בעל של מפלגתו
 קשה, חולד, היה זה שאיש העובדה העיריה.
 שהה או בבתי־חולים שכב זמנו ומרבית
לאיש. הפריעה לא ריפוי, לצרכי בחו״ל
 לה־ העיריה מועצת החליטה שנד, לפני

 בית- מיגר,לן של זה, תפקיד על מיברז ציא
 הוגשו מועמדים שלושה הדסה. החולים

 אחר אף נבחר לא היום עד אך למיברז,
הבינמפלגתית. המחלוקת בשל מהם,

 שעליהם לשעבר, העבודה אחדות אנשי
האיש־ אגף מנהל הראל, אריה הד״ר נמנים

תורג׳מן מינהלן
מפלגתי כישור בלי

 גש וכן איכילוב, בית־החולים ומנהל פוז
 המיכרזים, ועדת ראש יושב קנטור, שרגא
ש פסלר, יוסף את לתפקיד למנות רוצים
 מזכירות חבר היותו היא העיקרית זכותו

העבודה. אחדות של לשעבר
ה נציג קלימנטינובסקי, צבי עורך־דין

 רוצה העיר, במועצת העצמאיים ליברלים
 אבירם. אריה לשכתו, למזכיר התפקיד את

ה בעל שהוא במיכרז, השלישי המועמד
 בתפקיד, לזכות ביותר הטבעיים נתונים

מפלגתי. גיבוי חסר הוא
 מראשוני לשעבר תורג׳מן, אריה זהו

ה בדואר עוד שכתב ארץ־ישראל, עיתונאי
 בכיר כפקיד שנה 20 מזה והמשמש יום

 כעוזר שנים עשר מזה הדסה, בבית־החולים
החולים. בית למינהלן ראשי
 מזה המשמש שתורג׳מן, טבעי רק זה היה

 בית־ מינהלן מקום ממלא בתפקיד שנתיים
 בשעתו שבן התפקיד. את יקבל החולים,

 אחכה להשתלמות שנשלח הוא זה היה
 להכשירו כדי בית־חולים, במינהל לחו״ל

זה. לתפקיד
 של שכישוריו אלא בלעדית. מלחמה

 בתוצאות להכריע שהפריעו הם תורג׳מן
 את להסיר עליו להשפיע ניסו המיכרז.

 קוסמים תפקידים לו הציעו מועמדותו.
 לתת מוכן היה לא תורג׳מן אולם אחרים.

הבינמפלגתי. למשחק ידו
 וד תוצאות פירסום עוכב מכך כתוצאה

 בית־ עובדי התחלה. רק זוהי אולם מיכרז.
 יש מדוע מבינים שאינם הדסה, החולים

 של מינהלן למשרת מפלגתי מינוי למנות
מ אחד כאיש כולם מתייצבים בית־חולים,

לנש בנסיונות רואים הותיק, חברם אחורי
 עדתי, צעד גם אלא בהם פגיעה רק לא לו

 החיה משפחה על נמנה שתורג׳מן למרות
לשבות. מאיימים הם בארץ. שנה 500 מזה

 על להמיט המפלגות מלחמת עלולה כך
 שהיא ממחלה נוסף סבל העיר מאושפזי
לתל־אביב. בלעדית
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