
דפוסי על מדברת היא יום וטי
 ובחיוך. בשילזול הללו !ההתנהגות !

מעו עכשיו לה נראית הזו הסנוביות
 העקרונות אחד היא ״הסנוביות שה.

 שאתה להרגיש צריך בפאנק. החשובים
מהאחרים. טוב וכמובן מיוחד, שונה,

לה של והחשובה הגדולה ״הכותרת
 האנטי־מימסדיות. היא פאנקיסט יות

 כל נגד ולצאת הכל נגד להיות צריך
שאפשר. מה

 שלא אני, בפשרן. לבלות ״התחלתי
 עמדתי סיגריות, זה מה אז עד ידעתי
 למשהו נחשבות סיגריות שבה בחברה
 המכוסחים, כל בין עמדתי מרובע.

 רקדתי כמוהם. להתנהג והתחלתי
 את היכרתי ימים במה ואחרי איתם,
 של קבועה חברה זו הכל ובסך כולם,
האנשים. אותם

שלה ואוסף־התקליטים שלומית
מזסיקהו רק להם יש ערכים, להם .אין

הפאנק מימי חבריה עם שלומית(באמצע)
לול וטוב רשע לו, ורע צדיק ״מדוע

 מול ישבה טיפול של שעה חצי אחרי .
 מבוהלת קצת וגם שונה, נערה המראה
 הסתכלתי ״פיתאום החדש. מהראש
 השיער כאסח. באמת היה זה במראה,
 מנופח, פיתאום נהיה והחלק הארוך
 לי השאירה היא מאחור וקצר. קוצני
וארוכה. דקה צמה

 כמעט אמא הביתה ״כשהגעתי
 את לפתוח שהצליחה אחרי התעלפה.

 צווחות לצווח התחילה היא הפה,
 להבין אפשר היה הצווחות בין איומות.

 ותחפפי לאמבטיה, ,עופי רוצה: היא מה
 שאם חשבה היא הראש!' את מיד

תרד." הנפיחות כל אחפוף,
 לידיה של המפוארת התיסרוקת

 המיבנה את ששטף בזרם־המים, נהרסה
 וכמה כמה אחרי גם אולם המפואר,
נפוח. השיער נשאר חפיפות

 אותי ונעלה זה, את ראתה ״אמא
 משם אצא שלא לי הבטיחה היא בחדר.

יגדל. שהשיער עד
 הדלת. את פתחה היא יומיים ״אחרי
 הדקה מהצמה חצי שאגזוז התפשרנו
שמאחור.״

 הפאנקיסט הידיד של התגובה
 של מזו שונה היתה החדשה לתיסרוקת

כנראה. הדורות, פער אמה.
 ומגניב, יפה ממש שזה לי אמר ״הוא

מלת גם להחליף צריכה אני ושעכשיו
חה."

 התחילה שחורים, בגדים קנתה היא
 כפאנ־ ונראתה בכבדות, להתאפר
 בבית האמא למהדרין. כשרה קיסטית
 אותה, לשנות ולנסות למחות המשיכה

הצלחה. ללא אך
 אחרים. פאנקיסטים עם ״התחברתי

 היו האנשים ברחוב, הולכים כשהיינו
 היה זה הערות. ומעירים בנו מביטים

 לחייך. שלא יכולה הייתי ולא לי, חדש
 את שאמחוק דרשו הפאנקיסטים כל

 אמיתי. פאנקיסט מתנהג לא כך החיוך.
 ומנוכר אדיש להיות צריך הפאנקיסט

 להיות צריך להתייחס. ולא לרחוב,
סנוב."

מאות." כמה בערר מונים? הם ״כמה
או היא שם ההתנהגות צורת על
 רק תנועת־נוער, כמו בעצם ״זה מרת:
 היחידי הערך לאומיים. ערכים בלי

 מישהו פעם, ערךהחברות. זה שם שיש
 אז מפנגחין. לאחד הרביץ דן מקולנוע

לדן. הלך פעזרן כל
 אנטי־ להיות מנסה הזאת ״החברה

 במין. למשל? איך, דרך. בכל מימסדית
 בחורות אצל גם חופשי, הוא שם המין

המועדון, של לשרותים עולים צעירות.

 זאת — בפה היה מהזיונים ניכר חלק
 והיו זה, על לדבר אהבו נורא אומרת

 אם מי. עם היה מי על רכילויות המון
 כולם למחרת מישהי, עם שכב מישהו

 מרכזי חלק היה זה זה, על יודעים היו
בעניין."
 כמו להיות הנסיונות שלמרות נראה

 הישראלי האופי חוץ־לארץ, של הגוער
. עמוק. טבוע

 כל את אהבתי לא אישית ״אני
צריך מין בעיני כי המין, עם העניין

התערערה אביה, שנפטר אחרי
תשובות מצאה לא בקברה גם אמונתה.

לפאנקיסטית. ו !פכר ו והיא הגיוניות,
גיוסה. סף ול ( עומדת היא היום

דקות. כמה אחרי וחוזרים
 הפלות, שעברו בחורות שם ״היו

 עדיין שהן בטוחים בבית שלהן וההורים
בתולות.
 הבנות קבוצתיות. אורגיות גם ״היו

 הכי למועדון מגיעות שהיו החדשות
 להן קוראים היו הבנים מזה. התלהבו

 אחד בן פעם החדשות'. ,המתלהבות
 מוצצות החדשות שהמתלהבות לי אמר

בעולם. מיקצועית הכי ובצורה בתאווה,
 לאהבה קשור היה לא שם ״המין

לדעתי, הגופנית. לפעולה רק בכלל,

 בפני דבר ולא מאהבה, חלק להיות
עצמו.

 על מדברים? היו עוד מה ״על
 הרוב פוליטית מבחינה בעיקר. מוסיקה,

 ילך לא אחד אף אבל לשמאל, נוטה שם
 אנטי־מימסד. הם כי בבחירות, להצביע
מילחמות." נגד הם כעיקרון

לד להם, זר מושג הוא פטריוטיזם
 כאן בטעות שהם מרגישים ״הם בריה.
 פאנקיסט כל של החלום בארץ.

 הם באנגליה. להיות הוא ישראלי
כולם בנשמתם. בריטים להיות מנסים

 יודעת אני בצבא. לשרת לא מנסים
להשתחרר. מצליח גם גבוה שאחוז

 מי שם. היו לא חברתיים ״מעמדות
 לאחרים התייחס ולא יותר מנוכר שהיה

פופולארי. יותר היה
 להדגיש כדי בא המיוחד ״הלבוש

 שרשראות־הבר־ האנטי־מימסדיות. את
וה חונק, שהמימסד להראות נועדו זל

מכולם. השוני את להראות בא איפור
 לאיפור שמתחת חושבת אני ״כיום

 המפחיד ולמראה להתנכרות הכבד,
אבו ילדים רגישים, ילדים מסתתרים

 רק נוערה שלהם ההתנהגות כל דים.
תשומת־לב." למשוך כדי

 ״אני
אצווה״
הפאנקיסטית־לשעבר.

הו הללו למסקנות שהגיעה אחרי
 השחורים, הבגדים את מעליה רידה

 הבנתי ״פיתאום האיפור. את והסירה
 מסויים. ממימסד חלק הפכתי אני שגם

 נולד. שהוא ביום מת הפאנק לדעתי,
 אנטי־ היא שלו הראשית הכותרת הרי

 בצורה מתלבשים כולם אבל מימסד,
 מסויים, באופן מתנהגים מסויימת,
 שהופכים קבועים, במקומות ונפגשים

 הפאנק שגס כך לממוסד. העניין כל את
ממוסד. הוא

 גדול שחלק יודעת גם אני ״היום
מילדות בעצם, נבע, שלי מההתלהבות

דרך. בכל מיוחדת להיות רציתי יות.
 מיוחד שלהיות יודעת אני ״עכשיו

תחפושת. הכל בפאנק מבפנים. זה
 מגוחך. דבר זה בארץ פאנק ״בכלל,

מדו מנוער מגיע הפאנק בחוץ־לארץ
 מדובר כאן מחאה. מהווה הוא כא.

 תל־אביב, צפון של בילדי־השמנת
 הביתה, חוזרים בפשרן הבילוי שאחרי

 ובבוקר מהראש הג׳לי את מורידים
 טובים. ילדים כמו לבית־הספר הולכים

בכלל? האנטי־מימסד איפה אז
 בגיל קוטע הצבא נוסף: דבר ״ויש

הגבוהים." הדיבורים כל את 18
 החברים ישמחו לא שלה הסיכום את

שמוש ברגע ״לדעתי, לשמוע: הישנים
 הקטע את עוזבים תשומת־לב, די כים
 מתהליך חלק זה הכל בסך בחיים. הזה

שעובר." ילדותי שעשוע ההתבגרות,
 מדברת היא ובא הקרב הגיוס על גם
 ״אני לשעבר: מחבריה שונה בצורה
 אני שיותר. כמה בצבא לתת רוצה

 שלנו. המחורבנת המדינה את אוהבת
 הבית זה והבעיות הצרות כל למרות
 בו. להיות אחר מקום לנו אין שלנו.
 אעשה אני אבל מליצי, נשמע זה אולי
 שלי, והנכדים שלי שהילדים כדי הכל

 לחיות ימשיכו אחריהם, שיבואו ואלה
פה."

 ציון־דרך היא הפאנקיסטית התקופה
 ללמוד רוצה היא הצבא אחרי בעברה.

 ילדים. וללדת להתחתן קרימינולוגיה,
פאנקיסטים? יהיו הם אם אגיב ״איך

אצווח!" אני שלי. אמא ״כמו
■ כדם שי

מיג
בשרותים

ד - ת שו ל ד ת ב רי חו א י ה
 )25 מעמוד (המשך
שא ורצוי בטכניון, לימודיי את מסיים
הלי סיום אחרי הניתוח את עבור

מודים.״
 החמורים השיבושים למרות
 שעבדתי בזמן שהיו במערכת

 על־ידי הצלחתי בבית־החולים,
 תוך לחסל העבודה, התייעלות
ול אחת, במישמרת חודשיים,

 מישמרת, ובחצי ברבע עיתים
 ימי-ניתוח של ביטולים עם

 התור כל את באשמתי, שלא
הח האיזור ותושבי לניתוחים,

 ״מהיום לניתוח תור מקבלים לו
הבא״. לשבוע
 המצב של לא־רשמי לימוד מתוך

של לדעת נוכחתי בתי־החולים, בשאר י
 הממתינים" ״רשימות קרובות עיתים

 בבית־ כמו מידגם מאותו המורכבות
באשקלון. החולים

 במערכת־הבריאות שונים גורמים
להר שלהם, מסיבותיהם מעוניינים,

לניתוחים. תור־ענק שיש לציבור אות
 ל״ני־ הגורמות הסיבות בין
 — התור של זה מלאכותי פוח״
 על ללחוץ הרופאים של עז רצון

 לפנות אותו ולהכריח הציבור
 ולשלם פרטי, באופן למנתחים

 בבית-חולים הניתוח עבור
ציבורי. בבית־חולים או פרטי

 כל שלמרות הרופאים ראו כאשר
 ושפחת עוזר, אינו הזה הלחץ המאמצים

 מ״תחת לשלם המוכנים החולים מיספר
 (בין שלהם בקליניקות או השולחן"

 והתוכנית במשק היציבות בגלל היתר
 שיטה המציאו החדשה), הכלכלית

שניה". ״מישמרת — חדשה
מסקנותיי: מכאן

הנמ למיפפרים שחר אין •
 אלפים על לציבור סרים

לניתוח. הממתינים
ב שניה" ב״מ-שמרת צורך אין •

 לבתי־ להכניס מנסים שאותה תשלום,
ציבוריים. חולים
 בתשלום השניה״ ה״מישמרת •

 במערכת־הברי־ נוספת לסחיטה ת־גרום
מלאכו נוספת, להקטנה תגרום אות,
 בבתי־החולים, העכורה ביעילות תית,

 ביהסי־העבו־ נוספים לסיבוכים תגרום
דרי לשרשרת תביא בבתי־חולים, דה

בר שונים סקטורים של נוספות שות
 בבתי־ה־ משכורות מגדילים אם פואה:

 גם משכורות להגריל לא מדוע חולים,
במרפאות?

הוא תורים לבעיות הפיתרון •
הרש. בסיס על מערכת־בר־אות בניית

בהולנד, ־ה, בקנו באוסטריה, ץ, בשוויי
ניוק־ שבהן אהרות, ובארצות ■ה בשווד׳

הדוניה סכום בערכת־הבריאות ל: צב
למערכת־הבריאות שמוקצב לסכום

לני־ בשבוע : יותר מחכים אין בארץ?
תוח:

בעבו־ עלות התיי על־יד־ אצלנו, גם
 בצורה הרופאים כוחות וחלוקת רה,

 החולים שבו למצב להגיע ניתן נכונה,
לטיפולים. ימתינו לא

— ■הראשון הצעד כבר מספיק
של ואובייקטיבית יריקת מה :ריקה

ורוויזיה בת־־החולים, בכל ,הרשימות"
להו כדי בתור, הממתינים של רצינית

מהממת־נים־כביכול. נכבד חלק ריד
 השאלה: ניטאלת זה בהקשר

הרופאים את לחלק לא מדוע
****** • *יי ך * ^יי ךן שמדח ךן רמי

 ,כפי כדשמרות, לשתי ראשונה
באנגליה? ?של/—ל שנ^שה,
 נמרצות התנגד רורון חיים הפרום'

 בתשלום. שניה" ״מישמרת להכנסת
 לו עזרה לא זאת כניעה אך נכנע, הוא

התפט •על הודיע והוא אישית, לבסוף
הקרובה. רותו

 החלפת במו דורון, של התפטרותו
תש לא במישרד־הבר־אות, המנכ״לים

 במערכת־ העגום המצב את נה
 מהותי שינוי יחול לא אס הבריאות,

המערכת. במיבנה
שר־האו־ ועל הממשלה על לדעתי,

 של נסיונות־הסהיטה מול לעמוד צר
 הגדלת את הדורשים שונים, גורמים

- מערכת־הבר־אות. של התקציב
 שתינתן נופפת אגורה כל

 ״ הזארי החולה למערכת
נוסך. נזק לה רום

ההס את מייד לבטל האחראים על
 נועד שלא שניה", ״מישמרת על כם

 נ־פוד לצורך אלא המערכת, לשיפור
שונים. אינטרסנטים של הכיס
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