
עורבי־דין של לבם לתשומת
 ופליליות אזרחיות בתביעות !!עוסקים

ונפות! רפואית ברשלנות הקשורות
 — בע״מ רפואי ליעוץ ארצי מרכז הוקם לאחרונה
נוס רפואיות חוות־דעת במתן המתמחה ״מאל״ר״,

המקו בשיטות וטיפול )56נ>0וז6 0ח)נן10(ח פות
 )1ו10-ח399ז6551¥6 המודרנית ברפואה בלות

).1ז631וח6וו1
 אם להחליט העומד משפטן של קשייו לבל ידועים

 בנושאים הקשור בתיק לטפל עצמו על לקבל
 לאו ואם בתיק לטפל באם ההחלטה תהליך רפואיים.

 רק לעיתים ממושכת, להמתנה וגורם רב זמן גוזל
לא. ואם זה בתיק בטיפול להמשיך באם להחליט כדי

 מיוחדת במחלקה יימצא כאלה לבעיות פתרון
רופאים של ביעוץ להיעזר ניתן בה שבמרכז,

 (כירורגיה השטחים בכל גבוהה ברמה מומחים .
 נאורולוגיה, גינקולוגיה, אורתופדיה, כללית,

 א.א.ג. עיניים, עור, פתולוגיה, נאורופסיכולוגיה,
 מקצועי ומיון רפואיים מסמכים בדיקת לצורך ובו׳)
 הנמצאים רפואיים בנושאים הקשורים התיקים של

הרפואיות. הבדיקות כולל עורכי־דין אצל

 בע״מ, רפואי ליעדן ארצי מרכז — ״מאל״ר״
 03/5101142 טל׳ תל־אביב, 14 אלנבי רח׳

תל-אביב ,26567 ת.ד. (רב־־קווי).

זהב של אוזן
ז ו ו ר ב ב ב ה ז ה

 הולדת? יום ל מילה ברית ל מצווה בת
מחויל? חשוב אורח

 היוקרתית, הסינית המסעדה הזהב, ברווז
 ללקוחותיה. חדש שירות לאחרונה מגישה

 איש, 60 לעד אירועים לערוך ניתן במסעדה
 ומעודנת. אקסקלוסיבית באוירה
 המסעדה של המיומן הצוות
ייעוץ יךשעה מנסיען יתרום

 וההפתעות. הקישוטים התפריט, לגבי
 מלוטש, מגע לאירוע להעניק כדי הכל,

 הלקוחות לקהל כיאה ומהודר מקורי
הזהב. ברווז של

 491873 להתקשר נא לפרטים
19.00-24.00,11.00-15.00 בשעות

בסקס: א״דס למניעת
בבתולה. השתמש

בטלפון: ציתות למניעת
.60041.411171 במכשיר

גם: מספקים אנו
האזנות לגילוי שירות *
שיחות להקלטת מכשירים *
אוטומטיות מזכירות *

בע״ב! דוקטור רדיו
286444 טל׳ ,18 עליכם שלום ת״א,

אקררדירניסטית
 ומישחקי־חברה שיקופיות עם בציבור שירה מארגנת

במסיבות
 לימי־הולדת מיוחדת תוכנית
ג ,221017 טלפון: בי א ל־ ת
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הווי
מי  ממרו
שמיים  ה

ם דגי לא הי
 1הי הם העם, בעיני

 עצמם בעיני גיבורי□
 נדיר וירד לא.

טייסים. שד
 מהטייסת שהשתחררו ויובל, ארז

 מיסעדה. פתחו חודשים, ארבעה לפני
 כך בצה״ל, סתם שירתו לא שהם וכמו

 המיסעדה, מיסעדה, סתם פתחו לא גם
 בן־יהודה, ברחוב הנמצאת סונומר׳, לה

 ונותנת צרפתי, בסיגנון סלומון מגישה
 המיטבחית. באסתטיקה לחוות ללקוח

 ומי מנורווגיה המיובא הסלומון,
 שכולן שונות, בצורות מוגש סקוטלנר,

 עצמו המקום לעין. ויפות טעימות
 נותנת שלא נעימה, בפשטות מעוצב
 בעייפות, או במחנק לחוש ללקוח

 או צבע מעורף לעיתים הנובעים
אביזרים.

 רוח־ את הפגינו לא ויובל ארז
 לאנשי־ כלל בררך שמייחסים הפלדה

 שכלל ,24 בני בחורים שני הם הטייסת.
 המישקל את לטייסת מייחסים אינם

העם. בעיני לה שיש העצום
יובל:

 בכלל, חיל־האוויר אנושית, מבחינה
 לקטגוריית שייכים בפרט, והטייסת
 בהם. להיות הפחות־טובים המקומות

 מה כל של הסמל שזה לומר אפשר
אנושי. שאינו
 את לעשות שאי־אפשר מבין אני

 הזמן הגיע אך שונה, באופן הדברים
 השעיר־לעזאזל להיות יפסיק שהחיל

מוטעית. פוליטית מדיניות של
 שירתתי שבהן השנים במשך
 הטייס חייב כמה עד הבחנתי בטייסת,
 להמשיך שיוכל כרי נפשו את להשחית
 הרבים, הפחדים בשל במטרה. ולדבוק
 מאבד הוא לדכא, הטייס חייב שאותם

 חד־ והופן אנוש, צלם כל מאוד מהר
לחלוטין. מימדי

מוד לי העניק שחיל־האוויר נכון

חבר מלחצים אותי ששיחרר הנפשי עו
 אחד לאף להוכיח מנסה הייתי לא תיים,
 דבר לעשות בוחר הייתי לא ולכן בלום,
 וחיל־ שלי. לאופי מתאים אינו שכלל
לי. התאים לא מעולם האוויר

 הוא זה: הוא הטייס של הסטריאוטיפ
 עקרונות ובעל להחריד, ורציני מרובע

 מלא גם הוא לאומיים. ואידיאלים
 ההופך איש־קאריירה של באמביציה

 את מקדם שאינו דבר לכל עיוור להיות
 תמיד בולטים שונים שהם אלה מטרתו.
 מחבבים לא ולכן לצרות, וגורמים

בטייסת. אותם
ארז:

 טוב קשה, לי היה בחינות מהרבה
 של ומוביל פנטום, טייס להיות ומעניין
 אך מטוסים. כארבעה שבו מיבנה
 רע לי היה כללי שבאופן מכיוון

השתחררתי. בטייסת,
 שכזו בדרך־חיים לראות יכולתי לא
רב. זמן לאורך בו ללכת שארצה מסלול
 או לעצמי להוכיח צריך הייתי לא

 שהתקבלתי משום חזק, שאני לאחרים
 תמיד מוביל־מטוסים. והפכתי לטייסת

 חשבתי לא ומעולם חזק, אדם הייתי
 הטיסות אצליח. שלא או אותי, שיזרקו

 תרגיל — מחשבתי אתגר בשבילי היו
 ובפירקי־ קשים בתנאים לפתור שצריך

קצרים. זמן
 יכול טייסים שהיותנו חושב לא אני
 ונעלים. אחרים לאנשים אותנו להפוך

 להיות קרוב שהוא זה הוא נעלה אדם
 בצורה שחונך שמשום ילד ולא אמן,

הנוב מסויימת במטרה בחר מסויימת,
שקיבל. מהערכים עת

חיים דרכי
ם סיבסוך־ שכני

 שאצא רוצים ,.שכניי
 במכונית רק מפה
 קדישא, חברה של

 סטופ, עטייה טוענת
מהחיים סיפור

₪ ברגמן מגן
 אותי, אהבו לא הם הראשון ״מהיום

 אותי:״ להרוג רוצים הם האלה! השכנים
סטופ. עטייה אומרת

במיסעדה וארז יובל
לי!״ התאים לא משלם ,.חיל־האזזיר

 כך על־ידי יותר, גבוהה עצמית עות
 קטעים בהרבה לעמוד אותי שהכריח
שמס חושב לא אני אך קשים. נפשיים

 מודעות־עצמית. לשם הכרחי זה לול
 היכולת את לי נתן בטייסת שהותי

 בדברים ולהסתכל מרגשות, להשתחרר
 מכליי יוצא לא אני מאוזן. באופן

 לאבד אנשים להרבה הגורמים במצבים
העשתונות. את

 לא אני עמנו של המנטליות את
 לאומית מנטליות — לסבול יכול

 לעולם אך בקטן. חיים של מצטופפת
 נמצאים פה הארץ. את אעזוב לא אני

מובנים. בהרבה יותר לי נוח ופה חבריי,
 הייתי, ,18 בן היום הייתי אילו
 אך שוב. לחיל־האוויר מתגייס כנראה,

 ,24 בגיל היום, צריך הייתי אילו
 הולך הייתי לא אופן בשום להתגייס,

המיט־ את שאגרתי אחרי לחיל־האוויר.

 שבו לבית מימיו קריית־מוצקין.
 היתה ערב־שבת, בכל הדתיים רוחצים

 די קטנים, בתים של שכונה פעם
 בעלי החלו האחרונות בשנים עלובים.

 אחר בזה לעולמם ללכת בתים אותם
זה.

 את לנצל החליטו זריזים קבלנים
 הרסו הבתים, את רכשו ההזדמנות,

חדשה. שכונה ובנו אותם
 של בעלה נפצע שנים 10 לפני

 הוא בתאונת־דרכים. סטופ עטייה
שנתיים. כעבור ונפטר משותק, נשאר

 החליטה וגלמודה, בודדה עטייה,
 עצמה. את לפרנס כדי הבית את למכור

 1983ב־ דירות. שתי קיבלה בתמורה
 הבית של השנייה בקומה לגור נכנסה
הישן. ביתה הריסות על שנבנה

 חמש השבוע, במדרגות. חושך
מקום מבקר חיפש מכן, לאחר שנים

 בו הביטה נערה האופניים. את להחנות
 גרה איפה לדעת כשביקש בחשד.
 עד לענות, הנערה סירבה סטופ, הגברת
 בא. מה ולשם הוא מי לה שיגיד

פרצופה. את עיקמה ההסבר למשמע
 רק במעלית. שיעלה הציעה היא

 מדוע. הביו במדרגות לעלות כשהתחיל
שם. שרר מצריים חושך

 בפתח. לכתב חיכתה סטופ עטייה
 חיים שאותות וקטנה, זקנה אשה

 הרבה בחריצי־פניה. ניכרים ארוכים
בבכי. פרצה השיחה במשך פעמים

 אותי, אהבו לא הם הראשון ״מהיום
 לא שלום, לי אמרו לא האלה. השכנים

 לישיבות־ אותי הזמינו לא איתי, דיברו
ועד•

ההורים אלה יינגל׳ה. תראה, ״הנה

העציצים!״ את לי הרסו ״הם

 כולם יפה: מישפחה איזה תראה שלי.
 אפשר איך לי, תגיד אז בשואה. ניספו
 הזה, השכן יפה? כל־כך מישפחה לקלל
 שלי.׳״ אבא את קילל שמו, יימח

 מלמעלה. נשמעו טפיפות־רגליים
 ** הזמן כל בלילה! גם זה ככה רואה, ״אתה

 לישון אי־אפשר רעש. שם עושים הם
ביום." לחשוב אי־אפשר בלילה,
 על המדבר רפואי, דו״ח הוציאה ׳היא

 סטופ. הגברת 'לוקה שבה מחלת־לב
 שברו והם בריאה, אשה לדירה ״הגעתי

אותי.
 אלי להצטרף הסכימו לא ״השכנים

 הם שני ומצד למדרגות, תאורה ולקנות
 מפני במעלית, שאשתמש הסכימו לא

ועד־בית! מיסי שילמתי לא שלטענתם
 כסף:״ המון ממני, כסף סוחטים ״הם

 נראה וקבלות. חשבוניות הוציאה היא
 סטופ מגברת ועד־הבית שדרישות

̂  אין המים. עבור תשלום כוללות
 אהת רשימה קבלות. אין תאריכים,

לתשלומים. שונות דרישות 16 הציגה
 אני ומאז במדרגות, נפלתי ״פעם

 הם מרופד. כיסא על רק לשבת יכולה
 העציצים ואכן, העציצים.״ את לי הרסו

 טיח של במטר זכו הפתוחה במירפסת
 והעיפו שיפוצים עשו השכנים ובטון,

 של למירפסת למטה, הפסולת את
סטופ. הגברת

 בחלקן. מחוררות בחלונות הרשתות
 ' הסבירה. השכן," של מהבן ״כדורי־רגל

ברשת. נפער ויפה עגול חור
 הדירה את מעטייה ששכר האיש

 את החוזה, למרות לשלם, סירב השכנה
 מפחדים הם ״אליו לוועד־הבית. מיסיו

 ■ ממני דרשו הם נטפלים. הם אלי לגשת.
 הילדים. אהד ששבר צינור על לשלם

 זקנה אשה אותי, לדין. אותי תבעו הם
 הלכתי עצמה: את לייצג יכולה שלא

 הגענו דבר של בסופו עורכי־דין. להמון
 עכשיו לרעתי. פסק והשופט למישפט,

 שהוא הקנס את לשלם כסף לי אין
בבכי. פרצה סטופ עטייה דרש.״

 ועד־הבית הבית. את לעזוב
̂  סתם היא סטופ שגברת ואמר הגיב
 וסנילית. פרנואידית מיסכנה, זקנה

 את לעזוב סטופ לגברת המליץ הדובר
 ולעבור הדירות את למכור הבית,

פסיכי טיפול לקבל וגם לבית־זקנים,
אטרי.

 שאמרה, מה כל את הכחיש הדובר
 שהיא וכל כנחש, ערמומית שהיא וטען
 ועד־ מיסי את לשלם לא בעצם זה רוצה

הבית.
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