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 לו יש כי אלוני לראובן סיפר אות,

עו בשביל שהגיעו שוודיים, צריפים
 אותם. לקבל רוצים שאינם חדשים לים

 עלה שהצריף כמה לשלם לי אמר ״הוא
 עלה הצריף אותו. ושאקבל לסוכנות,

 הלוואה וקיבלנו לירות. אלפים עשרת
 הקמנו מהממשלה. לירות 1,200 של

מטומ היינו אבל בכפר־שמריהו, אותו
 15 רק ממש של בית עלה או כי טמים,

לירות." אלף
 שרה ^

מי? ללא
 לסימן הפך השוודי צרי!ז ^

 הוגדל הוא האלונים. של ההיכר 1 1
המישפחה. כשהתרחבה

משם. צה״ל לנסיגת עד בסיני, שלמה
 כיהנה אף רבין יצחק של בממשלתו

 תיק, ללא כשרה קצרה תקופה כמשך
 והודחה זה, בתפקיד התבלטה לא היא

מ לממשלה. חזרו שהדתיים בשעה
 להיות חלומה את הסתירה לא עולם

 מייחסת שהיא מישרד — שרת־הפנים
עליונה. חשיבות לו

 הצטרפה היא 1981 בחירות אחרי
 ובין בינו ליצור כדי לגוש־המערר,

 התפקידים בחלוקת איזון הליכוד
 מנדטים, 48ב־ אז זכה הליכוד בכנסת.

 קידם לא הגוש אבל .4 7 ב־ רק והמערך
 היא מיפלגת־העבודה. אל אלוני את

 כמה כאשר לבד, שוב התמודדה
 הצביעה שלא לה שכחו לא מתומכיה

 האי־ בהצבעת מילחמת־הלבנון נגד
היא למילחמה. הראשון בשבוע אמון

|1ך ^1ך ך ר1| ך ך  אלוני, של בראשותה ר״ץ, של הצלחתה 1ך1ך
1/11 1111 ^ ^ ,1 1 1  שמעון של בראשותו למערך, הבטיחה 1/
צרה. ליכוד ממשלת של להקמתה בכנסת החסימה אפשרות את פרס,

 בכפר האילתית בשמש מתפנקת אלוניבים־סוף מנוחה
וים, שיזוף של חסידה היא נלסון. רפי של

לבלות. אוהבת היא שם לאילת, מיוחד לה"יחס יש להתבודד. ואוהבת

 ),31( דרור בנים: שלושה לזוג
 נולד הבכור ).25( ואהוד )29( נמרוד

באו שלה לימודי־המישפטים במהלך
בירושלים. העברית ניברסיטה
 תשר להקדיש הצליחה לא אלוני

 היו ״הבנים לילדים. ראויה מת־לב
 לעצמם, דאגו הם עצמאיים. תמיד

 חבריים בינינו היחסים ולכל. לאוכל
 כמה לפני בראיון אלוני אמרה מאוד,״
 שהיא לציין ביקשה היא אבל שנים.

 סוודר סרגה ואף משובחת, סרגנית
הראשון. לנכדה
העבודה, ליוני קרובה היתה היא

 תכופות. לעיתים בצריף התארחו והם
 שיוויון למען האזרח, לזכויות מאבקה
 בכפיה ומילחמתה לנשים מלא פורמלי
בענ שקשור מה בכל בעיקר הדתית,

 לפופולארית אותה הפכו אישות, ייני
 היא עיתונים. בכמה טורים לה והעניקו

 הנושאים על ספרים כמה כתבה אף
לליבה. הקרובים
 במינהל־מקרקעי־יש־ פקיד בעלה,

מרחב מינהל כמנהל שימש ראל,
........■ו!■■■!■ 38 ■

 צורה — בהצבעה״ השתתפה ״לא
רישמית. מהימנעות פחות שהיא

 אח־ בדאגה השבוע עקבו כנסת ^
 מהח״כים שרבים למרות מצבה. רי ^
 חובשי־ בעיקר וחלקם, יריביה, הם

 היא איתה, לשוחח מעזים אינם הכיפות,
 רקע על הבולטות הח״כיות אחת

במישכן. השיממון
 האם השבוע: שנשאלה השאלה

 בצמרת להסתמן המתחילים התככים
 לבע־ תרמו מעמדה, על והאיום ר״ץ,

שלה? יות־הלב
 קרוב מבית־החולים, אלוני כשתצא

 שתשוב ואחרי הבא, בשבוע לוודאי
 שתתחיל הכנסת, של מחופשת־הקיץ

 קשה, תקופה לה צפויה החורש, בסוף
 לכוח תזדקק אז פוליטית. מבחינה

תקין. וללב גופני

מקופה
קשה

 )20 מעמוד (המשך
 בשום וכלכליות. רפואיות הן הסגירה

פוליטיות. לא ואופן פנים
 עבר הקהילתי בית־החולים .עידן

 מאמינה המודרנית הרפואה העולם. מן
 במכשירים המצוייר גדול, בבית־חולים
 את כשנסגור מודרניים. משוכללים,

 רפואי בטיפול החולים יזכו הוספיס
יש בבתי־חולים יותר, גבוהה ברמה

 הרפואי, לביטוח ובאשר ראליים.
 הבלתי־ עבור תממן מדינת־ישראל

 הודיע האישפוז,״ הוצאות את מבוטחים
הדובר.

 עם לסולידאריות הישראלי הוועד
 ועדה הקים ביר־זית אוניברסיטת

 עמית, דני הד״ר הוספיס. לעזרת
 ״בירושלים הוועדה: חבר רופא-ילדים,

 משלה. בית־חולים יש קהילה לכל
 מתאשפזים מסויימים חרדיים זרמים

אחרים חרדים בשערי־צדק. רק

ם — י ל חו ם ״ נ י ה א ר ו ח ר ס
 פנימי רופא הוא אמאד ד״ר

ב מסביר־פנים. חייכני, בהוספיס.
 בוחר, הוא הסגירה למניעת מתקפה
 האנושי. הצד את להאיר מאליו, כמובן
 ערבי. בית־חולים צריך ערבי .חולה

 אוכל הוא כאן דוברי-ערבית. כולם כאן
 נמצא הוא כאן מיזרחיים. מאכלים
 אינם חולים הרי ואוהדת. נוחה בסביבה
 להעבירה מחליטים אחד שיום סחורה,
 בני־ הם חולים למישנהו. אחד ממחסן

 שפה, תרבות, מינהגים, בעלי אדם
מסורת!

מבו שאינם למי ממלכתי .ביטוח
 נשלחים היום אותם. ישפיל רק טחים

 הוצאות״ את להדסה. הקשים החולים
 רבים הצבאי. המימשל משלם האישפוז
 בידינו, החולים את להפקיד מעדיפים

 הביורוקרטיה מסלול את לעבור תחת
 הדרוש הכסף להשגת עד והתחנונים,

לו עיזרו החולה, את ,קחו לאישפוז.

 שאו1 ה״ת■ ,,דודא,הוסביס׳
 ומתברר מכאבים סובל בבית,

אותי!״ יציל שהוא - לאללה
 בביקור רק טיפול לקבל מסכימים

 בית־ יש הספרדית לקהילה חולים.
 דווקא צריכים מדוע משלה. חולים

 שלהם? בית־החולים על לוותר הערבים
 צריך הזה, הקו פי על פועלים אם

 ולהעביר ערבים, בתי־ספר גם לסגור
 יהודיים, לבתי־ספר התלמידים את

 יותר, משוכללים כלל בדרך שהם
מודרניים!
 מעוותת. צורת־חשיבה שזוהי ״אלא

 את שהעליתם כפי הוספיס, את שפרו
 שערי בית־החולים של הרפואית רמתו
 בית־חולים יהיה לערבים גם ואז צדק,

 לחילוניים לחרדים, רק ולא מודרני,
ולספרדים!"

 בית־ מנהל הוא מוהטבי אחמד הד״ר
 וחצי שנה בהוספיס. שנים 22 החולים.

 התמחה במצריים. רפואה למד מנהל.
 שנה חצי מזה באנגליה. בגינקולוגיה

 מישרד־ עם עקר דיאלוג מנהל הוא
הבריאות.

 בבית־ היו 1967״ב־ מוהטבי: ד״ר
 השנים במשך מיטות. 120 החולים
 מיספר את מישרד״הבריאות הפחית

 נותרו עובדים 96מ־ לחמישים. המיטות
 כעת אף־אוזן־גרון. מחלקת נסגרה .68
 פנימית, מחלקה רק בבית״החולים יש

וחדר־ניתוח. מחלקת־נשים
 את לנו מצמצמים שנה .מדי

 עולה החולים מיספר אך התקציב,
 גרוע הכלכלי שהמצב ככל בהתמדה.

 יותר רבים חולים פונים כך יותר,
 בשיטתיות, כך, להוספיס. דווקא
 התפתחות את מישרד״הבריאות מעכב

 שאין טוען ואחר־כך ביודהחולים,
 תקציב, לנו תנו מפותחים. די אנחנו

 מודרני, בית־חולים יהיה הוספיס וגם
הישראליים!״ בתי־החולים כמו

קשה! המצב לא! מישרר־הבריאות:
תקציב! אין

 כספים נגייס ״אנחנו מוהטבי: ד״ר
להי לנו הניחו רק ערביים. ממקורות

שלנו." בחולים לטפל כאן, שאר
 במיסגרת לא! מישרד־הבריאות:

 מקום עוד אין הלאומי תיכנון־הבריאות
קטנים! קהילתיים לבתי־חולים

 ,הייתי
בבית!״ יולדת

 הבניין נבנה אלה בימים
 הירושלמי בית־החולים של החדש

הספר לקהילה השייך לדך, מישגב
 בלחץ מיטות. 28 בבית־החולים דית.

 התיכנון מקבל הספרדים, עשירי
 סגירת עוד לא שונה. אופי הלאומי

מחדש. בנייתו אלא קטן, בית־חולים
 התיכנון חל לא החרדים על גם

 מיוחד חדר־מיון בונים להם הלאומי.
 הקרוב בירושלים, ברחוב־שטראום

 שקרוביהם כדי החרדיות, לשכונות
לחדר־המיון. בשבת עימם להגיע יוכלו

 — אללה!׳ בידי והשאר יכולתכם, ככל
לנו. אומרים הם

 לפני ייסגר? כשהוספיס יקרה ״מה
 קרוביו, או החולה, ייאלץ אישפוז כל

 גם להוכיח למישרד, ממישרד לרוץ
 האם ומיסכן. עני שהוא גם חולה, שהוא

להת זכות אין דלי־אמצעים לחולים
 משלהם?״ בבית־חולים בכבוד אשפז
הפנימי. הרופא סיים

 החולים? עם דיבר בכלל ״מישהו
 בטוח אני רוצים? הם מה אותם שאל
 כמו גדול, בית־חולים מעדיפים שהם

שמו אומר הוספיס!" פני על הדסה,
אלגרבלי. אל

החולים. את לשאול הלכנו

 ראשון ילד יולדת. ),32(סברי רוקיה
 הוא הבעל שנות־נישואין. 12 אחרי

 לשוק־הפוע־ מגיע בבוקר פועל־בניין.
לפ קבלן, על־ידי נשכר לפעמים לים.

מע רוקיה מחוסר־עבודה. נותר עמים
 בית־חולים פני על הוספיס את דיפה

 מרגישה היא כאן לה. טוב כאן ישראלי.
 ואם שפתה. דוברי בני־עמה, בין בטוחה,

 לא ״לא, רוקיה: הוספיס? את יסגרו
 יולדת הייתי להדסה. פונה הייתי
 לידה שפוחדת. בטח פוחדת, בבית.

 אבל ילד! רציתי וכל־כך שלי, ראשונה
לעשות?" אפשר מה

 ברזל ,או *
מלובן!״ ▼י

סובלת )50( עבדיה ך*טמה
 בעלה בעמוד״השידרה. מכאבים

 לכל דואגים ילדיהם עשרת עובד. אינו
 אני כסף, בכלל לי ״כשאין מחסורם.

 בברזל אותי המרפא לרופא הולכת
 כש־ ,שנתיים לפני היה כך מלובן.
 המלובן הברזל בגב. מכאבים סבלתי
 כואב, שוב עכשיו הכאבים. את שיכך

 להוספיס. הגעתי אז כסף, קצת ויש
 הייתי הוספיס? בלי עושה הייתי מה

מלובן!" בברזל מתרפאת שוב
 מחוץ הוא ישראלי בית־חולים

 עבדיה: פטמה של החשיבה לתחום
 שאינם ורופאים מגוריה, ממקום הרחק

 יש שם אם גם בשפתה. מדברים
 יותר? משוכללים רפואיים מכשירים

 ואחר־כך מהרהרת, עבדיה פטמה
 ברזל או הוספיס או ״לא. אומרת:
מלובן!"

 מניתוח־ מחלים ניתח ראשיד
 את יעזוב הוא יומיים בעוד הקיבה.

 של לחנות־הצעצועים ויחזור הוספיס
 את לו כשמציעים צוחק ראשיד אביו.

 להוס־ כתחליף הדסה בית־החולים
ב נשאר הייתי הוספיס ״לולא פיס.
 לאללה, ומתפלל מכאבים סובל בית!

אותי!" שיציל

חמחו־ים
הרשימה: בסוף

דולר מידיו! 25
ה ל ל כ  הנשים 50 ברשימת ♦ נ

 — בארצות־הברית ביותר העשירות
 — ברשימה ,50ה־ האחרון, במקום
 אלמנת קנדי־אונאסים, ז׳קרין
 יווני. ואיל־ספנות אמריקאי נשיא

 הדולר מיליון 25 עם קנדי־אונאסיס,
 אוקו, יונו מאחורי הרחק הופיעה שלה,

 150( לנון ג׳ון החיפושית אלמנת
אסתה ומלכת־התמרוקים מיליון)

רוזן לשעבר שר
והעליה הקליטה המשק, איש
 הרשימה בראש מיליונים). 700(לאודר

 איל־נפט של יורשותיו אחיות, שתי —
 וקארוליין האנט־היל מרגרט טכסאסי,

 מהן אחת כל שרכוש האנט־שילקופף,
פלוס. דולר במיליארד מוערך

:34 בגיר
בוושינגטון שגריר

 של 11ה־ כנשיאה ♦ נבחר
 יום־ לפני שבועיים ברית״המועצות,

 מי גרומיקו, אנדריי ,76ה־ הולדתו
 שר־ האחרונות השנים 28 משך שהיה
 הספיק כן לפני ארצו. של החוץ

 כבר חן שנשא איכרים בן גרומיקו,
 שגריר )34 להיות(בגיל סטאלין, בעיני
 באומות- כר אחר בוושינגטון, ארצו

 נאומו את נשא שם — המאוחדות
 ישראל מדינת הקמת בזכות המפורסם

ובלונדון. —
• • •

בכנסת חידונאי
♦ ג ו ח  של 50ה־ יום־הולדתו נ

 וייס, שבח המדינה) פרופסור(למדעי
 זו היושב חיפאי, מיפלגת־העבודה, ח״כ

 הוא וייס בכנסת. השניה הקאדנציה
 עלותו אחר שנים שכמה ניצול־שואה

 של החידונים עורך היה כבר ארצה
הזה. העולם

בממשלה קיבוצניק
ג ו ח  יום־ שריד, בקיבוץ ♦ נ

 אחד רוזן, שלמה של 80ה־ הולדתו
 שעודם לשעבר, השרים 30 מקבוצת

 רוזן, ישראל. ממשלות של בחיים,
 שנים משך שהיה צ׳כוסלובקיה, יליד
 הארצי הקיבוץ של איש־המשק רבות

 גדולות הסתדרותיות בחברות ונציגו
 10 לפני היה, הסנה), הפועלים, (בנק
 בממשלת והעליה הקליטה שר שנים,
רבין. יצחק

זוטר שופט
♦ ר ט פ  מחלה אחרי בפאריס, נ

 סדקים, אליאס ,61 בגיל ממושכת,
 אל־ג׳מייל אמין של בתפקיד קודמו

 הפלישה בעת הלבנון נשיא שהיה ומי
 היה סרקיס ׳.82 בקיץ הישראלית

 את שהחל נוצרי־מארוני, עורך־דיו
 והיה, ,29 בגיל זוטר כשופט דרכו
 לבנון נשיא לישכת מנהל מכן, לאחר
 בנק המרכזי, הבנק ונגיד שיהאב פואד

 ,1976 בשנת שנבחר, לפני לבנון,
נשיא״לבנון. של השנים שש לכהונת

ה העולם 2497 הז


