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המוזמנים. את בביתה ואירחה המסיבה רעיון את הגתה אלה, וסימה

המנתח
דבורה. של אמה את שניתח לינסון,

 סר עושה תמיד יא ך;
 מאתנו. אחד לכל בות י //יי
 קרובים, של לאישפוז דואגת היא

 ולחוות־דעת ידידים של לבדיקות
 החלטתי לכן מהימנות. רפואיות
 מסיבה לה שנעשה לה שמגיעה

ש המאמצים כל על תודה כאות
העיתו אמרה בנו,״ משקיעה היא

 אחרונות מידיעות אתגר לאה נאית
 הכתבת נמיר, דבורה עמיתתה על

והכי אמרה הצהרון. של הרפואית
בביתה. מסיבה לד, נה

 שנות- עשרים החוגגת דבורה,
 הזמינה רפואית, ככתבת עבודה
 הפרטיים, ידידיה את רק הפעם

 ״הרופאים רופאים. כולם שבמקרה
 במיש־ בי, מטפלים אמנם האלה
 שנים, כבר המערכת ובאנשי פחתי

 שלי,״ פרטיים ידידים גם הם אד
אמרה.

נה־ בהרצליה אתגר של לביתה

 סגן גולדריי, דויד ד״ר לבין נמיר בין הולךפנימי עניין
 האישי הרופא איכילוב. בית־חחולים מנחל

המערכת. לכל עוזרים והמישפחה העבודה קשרי בן־דודה. גם הוא שלה

ם די חו ה חי־ נ
 והעיתונאים, הידידים הרופאים, רו

 במקום־ מאושפזים יהיו או שהיו
נמיר. של בזכותה טוב־באמצע

 וה־ המשקאות את סיפקה אתגר
הרפוא העצות את נמיר כיבוד,

 בימים הנמצאים והרופאים, יות
 עם הסתובבו בעיצומים, אלה

 הזעיק לא איש אך בכיסם, ביפרים
 בענייני ליל־שישי באותו אותם

עבודה.
ו קטן פינקס־טלפונים לי ״יש
ה מיספרי כל רשומים שבו כחול,

 של והאישיים הישירים טלפונים
 בית־חו־ בכל הרפואה צמרת כל

 שאני פעם בכל הארץ. במרכז לים
 הרופאים: אותי שואלים מטלפנת

 ענייני או בריאות בענייני ,זה
 בקשה פירושה בריאות, ,עבודה?

 על־ בדיקה לאישפוז, דחוף לתור
 פגישה קביעת או מומחה ידי

אינפור פירושה עבודה, למכר.
 ענייני רפואה. בעיות על מציה

דבו מספרת קודם,״ תמיד בריאות
נמיר. רה

 שמי יודעים כבר בעיתון ״אצלנו
 של לעזרתה נזקק לא שעדיין
יצטרך בכל־זאת אחד יום דבורה,

ה־ התגודדו העליזה במסיבה
 של רעייתו מודן, ומיקי נמיר דבורה הןנמוות שתי

ה מודן. ברוך מישרד־הבריאות מנכ״ל
_לזיד>>.1 שנרכש מנומר דגם באותו למסיבה באו ידידות, שהן שתיים,
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מפרך. שבוע לאחר להתפרק הזדמנות זו שהמסיבה איכילוב החולים

מבית״ שוייצר אברהם ד״ר הואד ו מ צ ג לו ו ק נ י ג
 של הרופא שהוא בילינסון, החולים

מרקס. אביבה השחקנית עם בתמונה אחרות. ועיתונאיות נמיר

עמיתה
איתה הביאה

 אזולאי, אורלי
 הצהרון, כתבת

עוגה. למסיבה

 על ושוחחו אחת בפינה רופאים
 אחרת בפינה שלהם. השכר בעיות

 על ושוחחו העיתונאים התגודדו
 אתגר לאד, רק המערכת. בעיות

ל חלב חיממה והגישה, התרוצצה
ו עוגות פרסה מצוננים, אורחים

 כיף שכל-כך היא ״האמת : אמרה
ה כל מד, בשביל ששכחתי לי,

הזאת.״ מסיבה
 לטפח דואגים אנחנו לכן אותה,

 אורלי אומרת אתה,״ הקשרים את
העיתון. כתבת אזולאי,


