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במדינה
ה רי סטו הי

 כידנוס. פרעות
המוך אכל

ש? הביוגדאנדה
 6י7רדחו6קו מר

מרה אמת השימין בין חושפת
 לפאר מאודה בכל השתוקקה זרטל עדית

 המנוח, סורוקה משה של ומעשיו זיכרו
 מחברות־ (הוצאת ומעשים ימים בסיפרה

 של סיפור־חייו את המתאר הסיפרווז),
סודוקה. משה

ש והאיש מפא״י, מראשי היה סורוקה
ההס של הכללית בקופת־החולים שלט

 מאמצים הקדישה זרטל העיתונאית תדרות.
של חייו על העובדות מירב לאיתור רבים

סורוקה מנב״ד
לבנות למד הארכיטקט

 ב־ כפועל נעוריו אודות ובעיקר סורוקה,
 קריאה אולם, המנדאטורית. ארץ־ישראל

 לזרטל לה קרה כי מגלה׳ בספר מעמיקה
במהופך. אבל לבילעם, שקרה מה

 ישראל בני את לקלל יצא כידוע, בילעם,
הש מצידה, זרטל, מברכם. שנמצא וסופו
 של לראשו רבים כתרים לקשור תדלה

 של תמונה שהעלתה סופה אולם סורוקה,
 כספי-הציבור, של בזבזן עלוב, ביצועיסט

 עליהם שאבד עקרונות על שהתעקש שמרן
ציבו במערכה עימו היה ושהצדק הכלח,

 חיסול נגד המאבק בלבד: אחת רית
 וד״ר בדגוריון דויד על־ידי קופת־חולים

שהת שיבא׳ נגד והמערכה שיבא, חיים
 לבתי- ומפוארים גדולים למיבנים נגד

חולים.
 תמיד הקפיד סזרוקה ועיקש. שטרן

 בתי- של עבודות־התיכנון כל את למסור
 כיעקב ספורים, לארכיסקטים שלו החולים

 תוקף בכל סירב הוא שרון. ואריה רכטר
 נאלץ, כאשר לאחרים. גם תיכנון למסור
ב בית־החולים הקמת את למסור לבסוף,

 אברהם הצעיד הארכיטקט לידי אילת
 לבסוף אבל כלפיו, עדין תחילה היה יסקי,
 עבודות- לו גם מסר ומאז לחבבו, למד

תיכנון.
 בילבד ארכיטקטים שני על שההקפדה לא
 מספר הספר ויעילות. חיסכון מטעמי באה

 מיבנה להרוס סורוקה היסס לא ריצד
 בית־חולים שהקימו שהתברר אחרי גנזור׳

מדי• קטנים חדרי-גיתוח ובו
 כיצד מספר, הפיקנטיים הקטעים אחד
 לנסוע עברית, רק שידע סורוקה, החליט
 שם שהה הוא באנגליה. אנגלית ללמוד

 מילה לדעת מבלי חזר חודשים, שלושה
 של קבוצה עם נסע אחרת בפעם אנגלית.

 ב- בבתי־חולים לימודי למסע ארכיטקטים
 לפני הורה, כיצד מספרת זרטל חו״ל.

 כל לנצל כדי בקפדנות לתכננה הנסיעה,
 כספי- חשבון על היתר. הנסיעה שכן רגע,

 הנסיעה את זרטל מתארת כאשר ציבור.
 מסיירת היתד. הקבוצה כי מתברר, עצמה,

 הצהריים אחרי אחדות. שעות בוקר מדי
 חופשיים השאר היו ואז נח׳ סורוקה היד.

 לבלות, יוצאים כולם היו בערב לנפשם.
 על לבלות לא שהקפיד לסורוקה, פרט

 מישלחת לגרור אבל כספי־ציבור. חשבון
מדי- שעות שלוש רק ולנצלה שלמה

1991 הזר; העולם


