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ה ד ו ח ה ו א ב י ♦ האמיתי מ
 משרדי בין ביכסיד בגל?

 והאוצר הבריאות
חדש♦ בי״ח בגיין פתיחת עוכבה

 היןלי. ג׳ורג׳ הד״ר נילחם שנים שבע
ה בביח־זזחולים הילדים, מחלקת מנהל

ש כדי בנס־ציונה, לחולי־נפש ממשלתי
 כל• מוזולים. לילדים מיוחד בניין יבנו

ממו הילדים מחלקת היתד, שנים אותם
סני תנאים חסר ורעוע, קטן בבית קמת

 במחלקה לקלוט שאימשד ואחרים, טריים
ילדים. של■ קטן מיספר
 סוף־ הוחל טופקיס בלתי מאבקים בתום

 אגף עבור המדש הבניין בהקמת סיף
 .1969ב־ היה זה בבית־החוליק״ הילדים

 זה היה הבניין. מושלם שנה חצי לפני
 חדרים סקלי: הד״ר שרצה מה בדיוק

 שי־ מרכזי, חימום אור, שטופי• מרווחים,
 בבניין• מסביב. גינות־נוי והרבה מחים,
 :60 של לקליטתם תנאים נוצרו מחדש
 הועבר• לא ילד שאף אלא חולים. ילדים

 שציפו• מאלה ילד ואף לחדש הישן מהבניין
לאישפוז נקלט לא למחלקה, לקבלתם

 לכר הסיבה תקציביים, שיקולים
 מילא ולא שומם עמד המבריק שהבניין

 מיש־ בין שפרץ הייהוד היתד׳ ייעודו את
 לקלוט כדי לנוישרד־האוצר.. רדיהבריאות

 לפי צורך, לזיה החדש באגף 0*ל־יי 60
 מיש־ עובדים. 50 בד,עסה,ר. המקובל, התקן

 למישרד־ זה לצורך פנה הבריאות רד
 מיש־ אבל התקנים. את לאשר כדי האוצר

 היה. תקציביים, שיקולים בגלל רד־האוצר,
תקנים. 27 רק לאשר מוכן

 שלאי עד החדש הבניין את נפתח ״לא
אנ הודיעו התקנים,״ כל את לנו יאשרו

 המישרדים שני בין מישרד־הבריאות. שי
הצטר אליה התכתבויות, מילחמת החלד,

 נקלטו שלא הילדים של הוריהם גם פו
הסיכסוך. בגלל בבית־החולים

 באגף לעבוד צריכים לא ״לדעתנו
 דובר אמר עובדים,״ 27מ־ יותר החדש

 מאושפזים הישן ״באגף מישרד־האוצר.
 מבתיהם מגיעים עשרה ועוד ילדים 25

עוב 17 בהם מטפלים לטיפול. יום־יום
ש למישרד־ד,בריאות אמרנו בלבד. דים

 שמק- מה עם החדש האגף את יפתחו
ש תחליט ועדת־השרים וכאשר ציבים,
יקבלו. — תקנים להם להוסיף צריכים

 בית- את לפתוח יכולים לא ״אנחנו
 במיש־ יראו אם עובדים. 27 עם החולים

 עם להסתדר יכולים שאנחנו רד־האוצר
עוב יותר לנו יאשרו לא זה, מיספר
מישרד־ד,בריאות. אנשי אמרו דים,״

 שהפרשה שהתברר אחרי השבוע,
 עמוד (ראה בעיתונות, להתפרסם עלולה

ומצ ועדת־השרים סוף־סוף התכנסה )2
 הבניין את לפתוח שתאפשר פשרד, עד,

ביותר, הקרוב בזמן כבר החדש

רבי חיים ד
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 דקידבוע ה?ד
בלש״. ״סיגימה ו7 ועשו

 הסרט את לראות רצה אהרונוב בנימין
 הוא בתל־אביב. אסתר בקולנוע טריניטי
 את הקולנוע. קופת אל לצאת הקדים
 הסמוך המלכד״ אסתר ברחוב החנה ריכבו

בקופה. כרטיסים לקנות ויצא לקולנוע,
 בעשר כי לגלות נדהם למכוניתו כשחזר

שי כמה בה חלו לבד, שנשארה הדקות
 פורקו, המגבים נשברה, האנטנה נויים:
נעל הגלגלים אחד של הניקל וצלחת

 היד, החלון שימשת על מזה, חוץ מה.
 שקנס אסור, במקום חנייה דו״ח מודבק

״י.1? 20ב־ אותו
 שילם לא אהרונוב שנה. לפני היה זה
 לבית״חמשפט בא הוא הרפורט. את

 חייבת ״המישטרד, מקורית: טענה כשבפיו
שיש אפשר איך להם. אני ולא לי לשלם

חלקים ממנו ויגנבו האוטו את לי ברו
ז׳ רפורט לי ורושם שם עומד כששוטר

שוכ ״לא הטענה. את קיבל לא השופט
 עשר רק שם עמדה שהמכונית נעתי

 אחרי באו שהגנבים להיות יבול דקות.
 ל״י 50בי נקנס אהרונוב הלך.״ שהשוטר

הקנס. בתשלום הפיגור על
 את לשלם כשהלך אמר הוא ״אלוהים,״

 לא שזה לדעת יכול אני ״מאיפה הקנס,
ן״ זה את לי שעשה בעצמו השוטר
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