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דולצין אנט
מחודש ירח־דבש

 יגביל שיתחזק מבלי תשריט, חשל ממשלה
התוצאות. סכום את

ס קו ל  או
מיליון 2ב־

 את לשלוח שתחליט שמי ספק ין
*  חשבון על לארצוודןתברית אנטידולצ׳ין י

 תבספית התוצאה על ידע בוודאי הסוכנות,
 זו זעירת תוספת כי ותחליט הניתוח- של
 ביקשו הסוכנות אנשי תוריד. ולא תעלה לא

 בחח־ ולסייע המודאגת הרעייה את להרגיע
 על־ידי שלהם, היושב־ראש של למתו

 חוליו, מיטת ליד אותו תעודד שאשתו כך
הציבור. חשבון על הדבר ייעשה אפילו

ה מההחלמה חלק היד. בקיסריה הסלון
 שבין באמנה כלול הוא ולכן שלו׳ רפואית

 דויד, המלך מלון לגבי לסוכנות. הממשלה
 הצעקה. מה על מבין בסוכנות איש אין
 באופן דולצ׳ין התגורר ׳שחלה לפני עוד

 במלון בירושלים, ששהה פעם בכל קבוע׳
 הסוכנות הנהלת ליושיב־ראש דויד. המלך

 הסוכנות, דובר דיברי לפי מגיעה, היתודות
 בבית־ מפואר וחדר בירושלים, דירת־שדד

שמנ סובן מדירתישירד. פיחות עולה מלון
 דווקא לליון, יכול אינו היהודי העם היג

עוז לדיברי לא־מכובד. בבימקטלון בבירה,
מאז היושב-ראש, התגורר דולצ׳ין של ריו

ה כגיזביר שכיהן בעת לפני־כן, וגם נבחר
ש ובתקופה דויד, המלך במלון סוכנות,

 מדי כמעט שם התגורר שלו לניתוח קדמה
 מבחינת הניתוח, שאחרי כך ביומו. יום

דבר. השתנה לא דויד, המלך מלון
 לירות מיליון כשני .של הוצאה כי ייתכן

 בחוק היטב מעוגנת אולקוס, ניתוח עבור
 נסי■ כי גם ייתכן עבירה. כל נעשתה ולא

 הציבור חשבון על דולצ׳ין הגברת של עתה
אנו מחווה זו שהיתר. וודאי בחוק, מעוגנת

 להסביר קשה אולם ראשונה. ממדרגה שית
 אינה ■חייו ימי כל ימשך שמשכורתו לפועל,
 עליז מדוע לירות, מוליוני לשני מגיעה

האול עבור כזה עצום סכום מכיסו להוציא
 להסביר יותר עוד קשה דולצ׳ין. של קוס
 אשר מחוסר-עבודה, חדש, לעולה זאת

ש הוא בראשו עומד שדולצ׳ין המוסד
לארץ. הביאו

לירות. מיליון כשני עלה דולציין אריה של הניתוח
סו עתנו הון עולים והחלמתו אשתו של הנסיעה נו

 דאגה מקור הידיעה היתה חילה ך*
, ו בי רו ק ל ■  של וידידיו בני־מיושפחתו •

 יוה־ היהודית הסוכנות הנהלת ראש יושב
 דולצ׳ין. לייב אריה וועדחהפועל־זהצחוגי,

 יושב־הראש של הרבים ממסעותיו אחד בעת
ליש לחזור שיעמד לפני יומיים בחוץ־לארץ,

 עזים כאבים דולצ׳ין לפתע חש ראל,
 בהרעלת- לקה כי חשב תחילה בביטנו.

 בשעה מישכיבו על לעלות החליט קיבה,
יח והפאבים שד,הרעלה ולהמתין מוקדמת

לפו.
 יכול לא מאוחדת ׳לילה ׳בשעת אולם
 את אליו הזעיק והוא עוד, לסבול דולצ׳ין

 שבו המקום בארצות־הברית, המלון. רופא
 עם קשור סלון כל כי ׳נהוג הדבר, אירע
 מאורחי שאחד עת ■בכל אותו ומזעיק רופא,
 שהמלון ככל בטוב. חש אינו המלון

 עימד הקשור הרופא גם כן יותיר, משובח
 אינו היהודי העם וייושב־ראש יותר, טוב

ב׳. סויג במלונות כידוע, מתאכסן,
 דולצ׳ין, של מיטתו אל שהובהל הרופא,

 לבית־תולים. !מייד להעבירו יש כי קבע
 יש כי נקבע יושם לבית־החולים, הועבר הוא

 כיב־הקיבה כי התברר מיידי. באופן לנתחו
התפוצץ. ישלו (׳אולקוס)
ה סיפרו שהחלים, אחרי יותר׳ מאוחר

אח דקות ישל איחור כי לידולצ׳ין רופאים
 ה־ דיברי לפי ׳בחייו. לו עולה היה דות

 כמה ״עוד רופאיו: לו אמרו ייושב־ראש,
מת.״ היית דקות

 סכנה, מכלל ויצא דולצ׳ין שינותח אחרי
 ולא ממיטתו, ■לקום הרופאים עליו אסרו
 ראשי לארץ. ושיבה על ׳לשימוע אף אבו

 היושב־ראש כי ׳שהבינו היהודית, הסוכנות
 שבועיות למשך מהארץ להיעדר עומד שלהם

 הם ׳הפתיעה. ליו לערוך החליטו ארוכים,
 שבבית־ מיטתו אל אנט אשתו את שלחו

ה בשעותיו לידו שתהיה כדי החולים,
קשות.

 דולצ׳ין בילו בה החלמה, תקופת אחרי
 סידרה בעקביות •מחודש, ירח־דבש ואנט

ב אותם שפקדה מ״שפחתיים משברים של
 לטוס לדולצ׳ין הרופאים הירשו אחרונה,

 נסיע ׳מהמטוס רדתו עם מייד לישראל. חזרה
 במלון חדר ולאשתו לו ישכר לקיסריה,

ה המלונות אחד שהוא דן־קיסריה, הפאר
 שהוקדשו ׳שבועיים בו שהה ׳בארץ, יקרים

ההחלמה. להמשך
 אחרי גם לגמרי הבריא לא דולצ׳ין אולם
באח אותו שראו אנשים בקיסריה. הנופש

 ירד עצמו׳ שיל צל הוא כי טוענים- רונה
בדי מתקשה והוא החווירו פניו במיישקלו,

 בחופשה להמשיך סרב דולצ׳ין אולם בות.
 במלון רתב־יידיים חדר לו ישכר הוא שלו.

 את ׳לשם העביר בירושלים, דויד המלך
 האחרונים ובשבועות לישכיתו, זאת מושכנו

 ענייני את ממינו ומנהל החדר מן זז אינו הוא
הסוכנות.

 ׳ובעל עצוב יפה, אנושי סיפור כאן, עד
 שנים 25מ־ יותר שהקדיש אדם טיוב. סוף

ה ובהסתדרות היהודית בסוכנות לעבודה
 בעת בהתקף־אולקוס לקה העולמית, ציונית
 בנס, ניצלו חייו לאומית, בשליחות שהיד,

 לנהל ממשיך והוא שיוקמו מ״שפחתו חיי
הח ממיטת במסירות הסוכנות ענייני את

שיבבית-ימלון. בחדר למתו

 ״העיקר
חי״ שהאיש

 של הניתוח על הידיעה בעוד ולב,
 לקרוביו דאגה מקור הייתה דולצ׳ין

׳הכס החשבונות על הידיעה הרי וידידיו,
 היוותה הסוכנות, לגיזיבדוית שהגיעו פיים

צי מוסד כספי על לאחראים דאגה מקור
זה. בורי

 גדול, סכום ׳אומנם זיהו אמריקאים במושגים
 ניתוחים כי יודע אמריקאי אזרח כל אך

 מגיעים איכן טובים כבתי־חוילים ואישפוז
 זהו ישראלים, במושגים כאלה. לסכומים

 17.5 של (מיושן) שער על־פי עתק. סכום
 ביתיהיחויליס חשבון מגיע לדולר, לירות

 שני כמעט לירות, 1,700,650ל־ דולצ׳ין של
לירות! מיליוני

 דמי את זה ענק לסכום מצרפים כאשר
 דול־ אנט של וחזרה לארצות־הברית הטיסה

 היושב־ראש רעיית של השהייה דמי צ׳ין,
 דן־ למלון התשלום את בארצות־היברית׳

 לירות 1,500(כ־ שבועיים במשך קיסריה
 בסך־ לירוית 20,000מ־ יותר שהן ליום,
 במלון דולצ׳ין שיל שהייתו ׳ואת הכל),
 ביותר היקר המלון בירושלים, דויד המלך

ה הניתוח שיעלה בכסף כי נראה בארץ,
הסוטות, הנהלת ראש יושב של יחידי

 הוא אין לדבריו, כך. על להגיב סרב
הסוכ ששילמה הסכומים מהם בדיוק ייודע
הטי ועבור דיוילצ׳ין של הניתוח עבור נות
 הוא אין אבל ■ובתי־המלון׳ אשתו של סות

ה מקופת משולם שהכל בכך פגם רואה
סוכנות.
 :הזה העולם לכתב הראל חשבזע אמר
 היה הוא חי. שהאיש שמחים ״אנחנו
בכלל.״ כסף של עניין זה אין מוות. בסכנת

 בין הראל. צודק היבש, החוק פי על
 שלפיה אמינה, קיימת לממשלה הסוכנות

הסוצ התנאים ושאר השכר תנאי שווים
 הסוכנות הנהלת ׳ראש יושב של יאליים
 ■והתנאים ישראל, ממשלת ראש של לאלה

 שרי של לאלה הסוכנות הנהלת חברי של
 המדינה חייבת החוק, על־פי הממשלה.

ה־ ראש של הרפואיות בהוצאות לשאת

 ובעיקר בארצות־הברית, הרפואי הטיפול
רופ ועל־ידי ידועים בבתי־הולים הטיפול

 אמידים לאנשים גם יקר מומחים, אים
ו בריאות, ביטוח לו שאין מי באמריקה.

 הרוס אידם נחשיב רפואי, לטיפול נזקק
 ר הניתוח חשבון הכלכלית. הבחינה מן

 באר־ בביית־ד,חולים דולצ׳ין של ה׳אישפוז
דולר. 97,180 של לסכום הגיע צוית־הברית

 לניתוחי שלמה מחלקה לבנות יהיה אפשר
בארץ. מביתי־החולים אחד בכל אולקוס

 אין עשירה. ממיושפחר, בא אינו דולצ׳ין
מהמש האליה העתק סכומי את לשלם בידו

 של הענק הסכום את חייו. כל שקיבל כורת
 שילמה אליו, שנילוו וההוצאות הניתוח,
היהודית. הסוכנות

הראל, יוסי הסוכנות, דובר ממלא־מקיום

ס ו ק ל ו א ו ה ה י ח

47


