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ר בשנתיים נעם שתיערך

 בארץ, הספורט מעסקני מישהו לשאול רציתי מזמן כבר
 של גדול לא מיספר עם קטנה, כל־כך במדינה מדוע

ד ספורטאים,  הפועל. כינוס וגם מכביה גם לקיים ציי
 אחרי להפועל, כבדים הפסדים שנגרמו כשפורסם עכשיו,
 כדי הפועל, מזכיר אופק, יצחק אל פניתי האחרון, הכינוס
זו. בעיה לברר לנסות

לכם? היו הםסדים כמה •
 הפסדים על לדבר שאין כך מיסחרית, חברה לא אנחנו ראשית,

 לפי גרעונות. על לדבר מדי מוקדם אבל גרעו׳נות. על אלא
 — גדעון איזהשהו יהיה ואם מאוזן, יהיה התקציב שלנו, ההערכה

משמעותי. לא יהיה הוא
הזה? הלא־משמעותי הגרעון נגרם ממה •

 ממכירת שההכנסות מפני פשוט זה נגרם, הוא אם
 ההוצאות זאת, לעומת מהמצופה. יותר קטנות היו כרטיסי־כבוד

מאוד. גדולות היו
 כל את חשבונכם על ארצה הטכתם אתם •

בכינוס? שהשתתפו הזרים הספורטאים
 67ל־ כרטיסים מימנו אנחנו מחדל, ספורטאים 1628 מתוך

הסופר־סטארים.
 כינוס לא למה מכביה, וגם הפועל כינוס גם מדוע •

שימשון אליצור ובית״ר? ו
 כשלמעשה מבודד, הישראלי, הספורט כאשר שלנו, במציאות

 מצב נוצר אותנו, רוצים כל־כן־ לא באירופה וגם מאסיה נזרקנו
 בשביל מאוד טובות הזדמנויות הן הפועל וכינוס שהמכביה

הפרטי. במיגרש מהעולם, ספורטאים עם להיפגש ספורטאינו
 אני ועדיין — הצעתי מזמן שכבר לו, לספר רוצה אני אבל

 ספורט מיפגש הפועל, וכינוס המכביה במקום לקיים מציע
 ספורטאים יפגיש אשר ״ישראליה״, וייקרא שנתיים כל שייערך
ישראליים. ספורטאים עם מהעולם יהודים ולא יהודים

 מכבי אנשי את תישאלי עכשיו מצדדים. זה לרעיון יש בהפועל
הבעיה. את נפתור ואולי דעתם, מה העולמי

לר:1עו דבורה
הסנויס  הם החדשים ..

נוטי!״ אינטגרציה נסיון

 דבורה הסופרת של שמה את מכיר ילד לו שיש מי כל
 .דפי של לאיבוד," שהלכה ״הנשיקה של המחברת עומר,
 ועוד מוות" עד ״לאהוב של לי־ מתחשק ״לא של תמר",

 קרא ולא ילדים לו שאין מי אחרים. ספרים הרבה־הרבה
 משה דבורה, של אביה את זוכר בוודאי - ספריה את

 שגכתבו ביותר היפים הספרים אחד את שכתב מוסינזון,
 מן ״מיכתבים השנייה העולם במילחמת העברי הישוב על

המידבר".
 מעיזבונו ספר עוד להוציא רוצה עומר שדבורה שמעתי

 שמעתי וגם הדרכים", מן ״מיכתבים בשם אביה, של
 בירכתי אלה שני על .50ה״ סיפרה לאור יצא שהשבוע

אותה.
סיפרו את כידו המחזיק סופר מרגיש מה דבורה,

?50 ה־
 בכד, והשד במערה האוצר ביחד, ספרים שני השבוע יצאו

הרע. עין מפחד ,51 או 50,49 זה אס להגיד רוצה לא גם אני ולכן
שכתבת? הראשון הספר היה מה •

 את שלחתי תעוזה ברוב ילדה. של יומן מין כתבתי 1955ב־
 גם שם תמר. דפי השם, את לו נתנו שם לילדים. לדבר הדפים

לכתוב. להמשיך והכוח הרצון ואת שלי הראשון הפרס את לי נתנו
 לא האחרונים הספרים שני שאת מבינה, אני •

כתבת. בדיוק
 סיפורים לקט הם האחרונים הספרים שני נכון. זה

 לי חשוב לילדים. ועיבדתי ערכתי אותם, אספתי מעדות־ישראל.
 ולהיפך: אשכנזיים לילדים גם יגיעו המיזרח מן שסיפורים
 נסיון מין מיזרהי. ממוצא לילדים יגיעו מאירופה שסיפורים

משלי. פרטי אינטגרציה
 שאי־אפשר מתלוננים, תמיד ישראליים סופרים •

דעתך? מה מספרים. בארץ לחיות
 לך לאשר יכול מס־הכנסה וגם בכבוד, לחמי את מוציאה אני

 קוראי ששוק מפני מספרים, בארץ להתעשר אי־אפשר זה. את
 אחד וכל ספרים, הרבה כשמוציאים אבל מצומצם. כל־כך העברית

 שום אין לי מזה. לחיות אפשר — מהדורות וכמה בכמה מהם
. טענות•

 דברים לאור להוציא עומדת שאת נכון זה •
אביך? של מעזבונו

 בטוחה אני התחלתי. בשלב עדיין זה רוצה. מאוד־מאוד אני
לאור. אותם להוציא שאצליח

ד תגר: דוי
ב .,אני ש ו ו ח נ ח נ א  ש

ארוכה!״ לשביתה עוונים

 שונים מהיבטים בשביתת־הרופאים עסקנו כבר
 היא, אם - רבות פעמים בה נעסוק עוד ואולי ומשונים,
 אישית, מבחינה הנקודה את לברר רציתי הפעם תימשך.

 לשלם ממשיכים הם מדוע חולים." .קופת חברי של
בכללן אם כרגע, מקבלים שהם השרות ומה מיסי״חבר

ד  אותי להרגיע ניסה חולים,' ״קופת מרכז דובר תגר, דוי
 כן, ועל ב.קופת״חולים" שירותים לקבל שאפשר לי והסביר

 אותו שאלתי דמי״החבר. תשלום הפסקת על לדבר מה אין
 מיקרה לא אני אבל ברע, מרגישה אני אם עושה אני מה

ו חירום
 מפנים ושם קופת־חולים, של שלך, לסניף הולכת פשוט את
 מירשם לך נותך בך, מטפל הוא איתנו. הקשור לרופא אותך

הזה. המירשם את מכבד שלנו ובית־המירקחת לתרופות
 ואת לרופא אותך להפנות יכולים לא אנחנו אם מזה, יותר
במלואו. הכסף את לך נהזיר אנחנו פרטי, לרופא הולכת
 רפואיים פיתרונות גם ומצאנו מכוסה, האישפוזי החלק כל

 עינא מחשש הדיבור את עליהם להרחיב רוצה לא שאני אחרים,
בישא.
 פתרנו כלומר, לקבלו. חייבים — לחדר־מיון שיגיע מי כל

 להבא: נכיר לא וגם מכירים לא אנו שבו אחד, אלמנט מלבד הכל
במוקדים. הרופאים שגובים השקלים 600ה־ עניין זה

 סובלים החולים רק זה? על מתעקשים אתם מדוע •
מכך.

 כדי תחליפית, לרפואה החברה על־ידי הוקמו האלה המוקדים
יד. להם שניתן מאיתנו לצפות ואין אושיותינו, את לקעקע

ממושכת? לשביתה מאורגנים אתם •
שכן. חושב אני
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