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ומדי כחולים בסרבלי־עבודה לבושים כיים,
חיות. של עז ריח פים

המר לגמרי שונים הקטנות החיות באגף
 הזקוקות חתלתולות והריחות. הקולות אות,

 הריצפה. את ללכלך שאסור יודעות לעיקור
 בגדי לבוש מסטודנט להתחמק מנסות הן

 בחדר־ להרדימן. העומד ירוקים, חדר־ניתוח
 שולחן־הני־ על כלב שרוע הסמוך הניתוח
 פתוח פצע התופר תלמיד רכון ועליו תוהים,

וה בעבודתו, אותו מנחה המורה בביטנו.
במיקרה. מסתכלים אחרים

ע ^ ש ל נ  ה
יותר זול ^

מיל שני עלה המשוכלל ית־החולים ך*
תרומות. מכספי הכל דולר. יון *■

 נושא הן הווטרינרי בית־הספר עלויות
רגיש.

 לפתוח האם התווכחו ארוכות שנים במשך
 התלמידים את לשלוח או בית־ספר, בכלל

לחו״ל.
 בית־ להקים הכרח שיש טענו התומכים

 תחום כל כמו הווטרינרי, שהתחום מפני ספר,
 יהיה ובית־הספר להמשכיות, זקוק אקדמי,
 שממנו וטרינרית לרפואה האקדמי המרכז

התורה. תצא
 של העלויות שבמחיר טענו המתנגדים

 כל לחו״ל לשלוח אפשר וטרינרי בית־ספר
ייש ואף המיקצוע, את ללמוד הרוצה תלמיד

 חמישה במלון אותו לשכן כדי כסף די אר
כוכבים.

 הם מגזימים. ״המתנגדים פרק: הפרופסור
 דולר, מיליון 32 יעלה שבית־החולים טענו
אח שנתרמו. דולר, מיליון שני רק עלה והוא

 דבר כל על כמו אז בית־הספר, את שהקימו רי
שי הכרחי לדעתי, עלינו. גם התנפלו חדש
וט ברפואה צורך יש כי בארץ, בית־ספר היה

ארצנו. של המיוחד לאופי המתאימה רינרית
הפ וגם למתנגדים, עונה לא כבר ״אני

 מה־ שרבים היא יפה תופעה להתרגז. סקתי
 לא לבית״הספר בתוקף שהתנגדו ווטרינרים

 בית־הס־ שנפתח מהרגע אך דעתם, את שינו
יכולתם.״ ככל עוזרים הם פר

פרס של
ת 80מ־ אחד בכל גאה פרק פרופסור ך*

שאי צעירים מלח־הארץ, כולם למידיו. 1 !
 מפחדים ולא ברצינות הלומדים להם, כפת

קשה. מעבודה
 כל של חבר להיות רוצה שהיה מצהיר הוא

 היפה הגינה על בגאווה ומצביע מהם, אחד
שעשו.
 הוא הרביעית, השנה תלמיד פרס, יוני
 בבית־ אבל פרס, שימעון של הבן ■אמנם

 על שקיבל האחריות לזכותו נזקפת החולים
עז האחרים התלמידים הגינה. לטיפוח עצמו

בתורו. אחד כל רו
והתל עובדי־ניקיון, אין מהחינוך, כחלק

 במהלך בעצמם. הכל לנקות צריכים מידים
 בחיות. טיפול של תורנות יש שנת־הלימודים

 הצעותיהם דיעותיהם, את מביעים התלמידים
הא בוועדה נציגים באמצעות ומחאותיהם

תית.
 קלה. לא ההתחלה — חדש דבר בכל כמו

 רבה חשיבות מייחס פרק הפרופסור ולכן
 תוכנית־הלי־ לגבי תלמידיו של לדיעותיהם

ורמת־המורים. מודים
לפרו חשוב רבות, לאוניברסיטות בניגוד

 טובים, מודים גם יהיו שהמורים פרק פסור
 מחדל מורים הרבה ■מעולים. חוקרים רק ולא

בהת זאת ועשו בבית־הספר להרצות הוזמנו
 הרבה יש הווטרינרית הרפואה בתחום נדבות.

 מלמדים הם וגם אקדמי, חסרי־תואר מומחים
מניסיונם.

רופ של שני דור יהיו מהסטודנטים חלק
 להם צופן מה מהבית ידעו הם וטרינריים. אים

 בלימודים עצמם השקיעו האחרים העתיד.
 התגשמות זה וטרינר שלהיות מפני מפרכים

 קצת שהיו מבינים הם היום חלום־ילדות. של
נאיביים.
 לל־ שהלכו הטענה לשמע מזדעקים רובם
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 פרטית קליניקה לפתוח כדי וטרינריה מור
כסף". ו״לעשות

 ״תמיד הרביעית: השנה תלמיד לביא, ערן
 חלום־ מין באמת, וטרינר, להיות רציתי
 שהם ופרמקולוגיה, חקלאות למדתי ילדות.

 בגדר נשארה והווטרינריה קרובים, תחומים
רחוק. חלום

 פריצת־ של בתהליך הוא בית־הספר ״היום
 נבנה בית־הספר של האופי חדש. דבר דרך.

 הלימודים הראשונים. התלמידים עלינו,
 אחת הקרבה. הרבה ודורשים קשים, מאוד

 תואר אחרי הנה הגענו שכולנו היא הבעיות
 ולרובנו מאוחר, יחסית בגיל שני, או ראשון

ילדים. כבר יש
ית גם לכך היו אבל שפן־ניסיוגות, ״היינו

 פיד־בק לקבל בהנהלה שמחים תמיד רונות.
 החומר כמות של בנושא זה אם מתלמידים,

 יש רמת־המורים. של בנושא זה אם הנלמד,
 התלמידים בין ומפרגנת ביתית מאוד אווירה

למורים."
 השלישית, השנה תלמידת שמיר, מירב

 דוקטור כמו ממש בחיות־בר. להתמחות רוצה
 ובארץ אפריקה, אינה ישראל אבל דוליטל.

 אפשר גני־החיות את אחד. ספארי רק יש
 — עבודה למצוא סיכויה אחת. יד על לספור

קלושים.
 וטרינריים, רופאים 550כ־ בארץ יש היום

המקו ברשויות במישרד־החקלאות, העובדים
 (אגודת־ בחסלאית במוסדות־מחקר, מיות,

 ברחבי לחקלאים שרותים הנותנת וטרינרים,
— מכל והגרוע פרטיות, בקליניקות הארץ),

בבתי״מיטבחיים.
 הדוקטורים 20ל־ תפוסות. המישרות כל

 גם יגיעו לארץ קשה. בעייה תהיה לעתיד
בחו״ל. שלמדו הווטרינרים הרופאים

 שלמדו שרופאים, רוצה פרק הפרופסור
הנחש באוניברסיטות למדו שחלקם בחו״ל,

 שיקבלו לפני מיבחנים יעברו כקלות, בות
וט ברופאים הצפה למנוע כדי אישור־עבודה,

הח בנושאים בקיאות להבטיח וכדי רינריים,
בארץ. שובים

 באיטליה, נולד דה־לה״רוקה וסרטו ^
 בניגוד הוא, בישראל. למד דווקא אבל 1

פרטית. קליניקה לפתוח רוצה חבריו, לרוב
 קליניקות של הצפה יש הארץ ״במרכז

 להם יאספו לא חדשים רופאים לחיות־מחמד.
 שבמקומות היא הבעייה קליינטורה. בקלות

 ולא לגור, רוצים תמיד לא מהמרכז מרוחקים
 יש שבו מקום לי מצאתי אני עבודה. יש תמיד
פרטית." קליניקה לפתוח מקום

 מפחד היכן. לגלות מוכן אינו רוברטו
לו". ש״יתפסו

 חדשים. ברופאים צורך אין בוזקלאית
 ב־ לעבוד מאושרים היו מהסטודנטים רבים

 שלקו בלהקות־עופות מטפלים שם חקלאית.
 לפרה לעזור הלילה באמצע רצים בווירוס,

שבורה. רגל לכיבשה ומקבעים ללדת,
 לפודלים לזריקות בניגוד זה, מסוג עבודה
 את יותר מזכירה תל-אביב, בצפון מפונקים

 יותר קרובה הדיוט, ג׳יימס של עיסוקו
 נוסף חיזוק נותנת שגם ויתכן לחלום־הילדות,

הווטרינרי. בית־הספר של לקיומו
בא החקלאות מצב מפחיד. ״ההמשך ערן:

 על ישיר באופן משפיע וזה מזהיר אינו רץ
וטרינריים. רופאים של אפשרויות־התעסוקה

וכ קליניקות, של הצפה יש הפרטי ״בשוק
 בבוקר לעבוד צריך נאותה הכנסה שתהיה די

בקליניקה.״ ואחרי־הצהריים אחד, במקום
וטרי בפרמקולוגיה להתמחות רוצה ערן
 לחיות־ קליניקה לפתוח ובמקביל נרית,

מחמד.
יוד כבר הם העתיר. על לחשוב נעים לא

 בבתי־המיט־ לעבוד ייאלצו מהם שחלק עים
 איש הרי אבל טוב, מרוויחים שם אמנם בחיים.

שוחט. להיות כדי שנים הרבה כל־כך למד לא
 בכל ביותר המרגש־ שהרגע מספר ערן

 זה אבל ילד. לו כשנולד היה תקופת־לימודיו
 ומבלי הבא, הילד עד אז כל־יום. קורה לא

 על טוב לו עושה העתיד, על מדי יותר לחשוב
 סמרטוט, כמו שהגיע בכלב לטפל הנשמה

בעיניים. שובב זיק ועם חי אותו ולהוציא

בבזרעגז
מנגנון

החולה
במישרד־הבר־יאות

 בביח־חולים מבקר כשהוא1
 התפטר לכן חודה א1ה

מהמישרד
₪ רון כעמי ------------

 אתה למישרד־הבריאות, שהגעת ״מאז
 דובר־ של אשתו אומרת הזמן?״ כל חולה

 מה עובדה, וזאת לבעלה. בן־ארי, גד המישרד,
לעשות.

 וטלוויזיה, רדיו קריין לשעבר בן־ארי,
 הוא חודשים. חמישה זה כבר בתפקיד נמצא

 או, הבריאות, לנושא להסתגל הצליח לא
 הוא השבוע המחלות. לנושא שלו, במיקרה

מתפקידו. פורש
 בבית־חולים, פעם אף מאושפז הייתי ״לא

 ״ואני השבוע, בן־ארי סיפר לאל," תודה
 בבתי־חולים, לבקר צריך כשאני חולה נעשה

 של אורחים עם או השר, עם תפקידי, בתוקף
המישרד.

 לא־טוב, ומרגיש לבית־החולים, נכנס ״אני
 בניתוח לצפות אותי מזמינים כאשר גופנית.

 אני סיד. כמו לבן בפינה, עומד אני לב־פתוח,
 עומד שאני ומרגיש שם, הדם את רואה

להתעלף.
ה למראה מנחת מתמוגגים ״האחרים
 והכל, הכפפות האחיות, הרופאים, טכנולוגיה,

 לא גם אני מעמד. להחזיק יכול לא פשוט ואני
 התמונות עם נרדם בלילה, טוב לישון יכול

 אני בבית־החולים. בסיור יום באותו שראיתי
 ומהדיזנטריה השפעת ממגיפת חגלה נעשה

בצפון.״
 הקרובים (רק גד השופט. של אמו

 גרייבסקי, לשעבר גדי), לו קוראים מאוד
 שישי דור שנה, 37 לפני בירושלים, נולד

 בטכסים. קיריין הוא התיכון בתקופת בארץ.
 מבלי טוב, הכי תמיד היה הוא בדיקדוק

 זה ואולי הבית, מן לו בא זה אולי להתאמץ.
 בבית־הספר שלו המצויינת המורה בזכות

 העליון, השופט של אמו ברק, לאה היסודי,
ברק. אהרון פרופסור

 מודע להיות התחלתי הצבא בתקופת ״רק
 מספר סמכותי,״ חזק, עמוק, קול של ליתרון

 בסיני. מרוחק במקום כרב״ט ״שירתתי גד.
 שלי, שבקול היתרון את הבינו הקצינים
 הייתי הביתה. קווים להם להשיג היה ותפקידי

 וה־ גרייבסקי', ,מדבר עמוק: בקול אומר
 אלוף־ שזה בטוחות היו ברפירים מרכזניות

קווים." היו ומייד מישנה,
 שירת קורס־קצינים, עבר הוא אחר־כך

 והחליט השתחרר סרן, בדרגת
 אליו פנו הראשונה בשנה מישפטים. ללמוד

 קצין־ להיות לו והציעו מרשות־השידור,
הרדיו. של הראשי הביטחון

מה אותי ריתק ״הרדיו גד: קריין־רצן!.
 הזה. הקסם האולפנים, האנשים, — התחלה

 על שזי עם ביליתי ברדיו הראשונה השנה את
 למה טוב, קול לך יש לי: אמרו אנשים הכתף.

 עזבו אמרתי: לקורס־קריינים? הולך לא אתה
עורך־דיז! להיות הולך אני אותי,

 בפיתוי, לעמוד עוד יכולתי לא ז974״ב־
 700 עוד עם יחד לבחינות, וניגשתי

 תדמור, רם שלושה: רק התקבלו מועמדים.
 הוא גם עידן, פנחס צה״ל, מגלי אז שהשתחרר

 הייתי שם, אותי הכירו כולם ואני. צה״ל, מגלי
 שנה אחרי קל. לי הלך הכל כזה, בן־תפנוקים

 כל של משאת־נפש — חדשות קראתי כבר
קריין•״

 רשת של הקריינים מראשוני היה בן־ארי
 כחובב יותר. רציני היה שלו, הכיוון אבל ג׳,

 על מנגן, גם הוא — קלאסית מוסיקה
 של שדרן הפך הוא — וסקסופון קלארינט
 ביומני גם קיריין הוא ל־ישראל.1ק תיזמורת

 את כמחפשים השתתף הזה, והבזקר חדשות
 על כתבות וערך ובתסכיתי־ילרים, המטמון
שונים. נושאים

 קריינות־ על בטלוויזיה החליטו כאשר
 צבי עם יחד זאת, לעשות גד נבחר רצף,

 שעשוע, היה ״זה שרן. וענת פרי מנחם סלטון,
 ״אני אומר. הוא ברצינות,״ זה את לקחנו לא

 לגמרי, מיותר דבר שזה אז, גם וחשבתי חושב,
 אז היתה אבל הרבה. מוסיף ולא חיוני לא

 לתוכניות. אנושי מימד מוסיף שזה תפיסה
 חשיפה, קיבלנו נחמד. היה זה לקריינים, לנו,
ברדיו.״ קיבלנו לא פעם שאף

 עם שמו את ששינה גד, אחרי. חיים אין
 אריה), הוא אביו ברדיו(שם עבודתו תחילת
כ עבר הוא לימודי־המישפטים. את המשיך
 מיכאל מחוז־ירושלים, פרקליט אצל מתמחה

 עורר־ תואר את קיבל שנים 10 לפני קירש.
 לעמוד יכול אינו שהוא החליט אבל הרין,

 לוותר החליט הוא מיקצועות. שני של בעומס
הרדיו. לטובת מישפטים על

 יוצאת תמיר, שלומית עם התחתן הוא
עו וצוות־הווי־צנחנים, להקת־פיקוד־המרכז

 ב־ שנה, וכעבור במיקצועה, סוציאלית בדת
 שליח של תפקיד עצמו על קיבל ,1982

 )6(נועה נולדו שם בארצות־הברית. הסוכנות
 וגם כזמרת, שם הופיעה שלומית ).4( ומיכל
 ותדמית צבע יועצת — חדש מיקצוע למרה

איפור). אביזרים, (בגדים,
ב בעבודתו המשיך מחדל, שחזר אחרי

 דובר חיפש שר־הקליטה, אז צור, יעקב רדיו.
 של בנושא והבנה תיקשורתי רקע בעל

לבן־ארי. פנה והוא בחו״ל, יהודיות קהילות
 אחרי חיים של'אין תחושה יש ״ברדיו גר:

ל החלטתי כאשר התפלאו ואנשים הרדיו',
 מבחינה פעיל הייתי שלא למרות התפטר.

 מיפלגת־ תפיסות עם הזדהיתי פוליטית,
 שהוא צור, של אישיותו ועם העבודה

 דתית. לכפיה מתנגד חביב, פתוח, קיבוצניק,
 שהיה ביותר הטוב שר־הבריאות הוא לדעתי

 שחדר היחיד הוא במדינת־ישראל. אי־פעם
 שיוכל והיחיד הסוף עד הבעיות, לעומק
בלילות לשבת נהג הוא פיתרונות. למצוא

בן־ארי דובר
סיד!״ כמו לבן שמד, .אני

 את והדהים חומר, של עצומה כמות ולקרוא
 האגדתית בהתמצאות מישרד־הבריאות אנשי
 שחולקו בציונים עליו. לעבוד אי־אפשר שלו.
גבוה." לציון זכה הוא לשרים, צה״ל בגלי

 כדובר שהחל גר, נכון. להתלבש
 השר של יועצו המשיך כמישרד־הקליטה,

 צור, עם להמשיך התבקש יותר ומאוחר צור,
 כיום, כשר־הבריאות. התמנה זה כאשר

 בן־ מרגיש כן, אחרי בלבד חודשים חמישה
 מישרד־הבריאות — עוד יכול לא שהוא ארי

חולה." אותו ״עושה
 מ־ פניה באחרונה קיבל הוא הרב למזלו

 אלה ובימים פעמיים, חשב לא דיניץ, שימחה
 הסוכנות כדובר החדש, לתפקידו עובר הוא

 החליפה שלומית אשתו דיניץ. של וכיועצו
 לפני מרצה היא וכיום מיקצועות, היא גם

 בחוגי־בית, בקיבוצים, מישרד־החוץ, שליחי
 כיצר — בזה התעניינות יש שבו מקום ובכל

נכון. להתלבש
 חברי־הכנסת מיספר התמעט ״בזכותה

 הוא־עצמו גד. אומר בקיץ," סנדלים הנועלים
 לפני עוד בארצות־הברית, ליועצת־צבע הלך

 את אהב אז עד הנושא. את למדה ששלומית
 לו שאסור לו התברר אבל למיניהם, החומים

 מסתובב הוא מאז זה. בצבע בבגדים לגעת
 כהה כחול בהיר, אפור בהיר, ורוד בתכלת,
ושחור.
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