
בריאות
היקרווו השעות שבע

 אמר רופאים שביתת על בזמנו׳ כשדובר,
 כרצח כמוה רופאים שביתת :אחד רופא
 דיברה על לעבור לא כדי החולים). (של

 ה־ והמוסדות המדינה רופאי נקטו מפורשת
 חולים) וקופת עיריות (כהדסה, ציבוריים

הפאסיבית. השביתה :חדשה בשיטה
 ככל ■משכורת נקבל אם :הרופאים הכריזו
 42 — העובדים ככל גם נעבוד העובדים

 הרופא נהג מקבל הכל אחרי בשבוע. שעות
 לילה ושכר תוספת בלילה לקחתו הבא

י כמוהו הרופא יקבל לא מדוע מיוחדים,

מוע אפילו לו היתד, בישראל. בית להקים
שחורת־העיניים. חנה, : לכך מדת

 חנה את נשא מנחם שנה. 22 מאז'חלפו
 11 להם נולדו : להפליא גדלה ומשפחתם

הוסי בו האחד, החדר אולם ובנות. בנים
כלל. גדל לא המשפחה, כל לשבר. פה

 שנים לפני מרובע. ורבע מטר
 הדוחק כי מנחם ראה באשר מספר,

 רוקח, לישראל כתב נשוא, לבלי עד גדול
שי לו לאשר ביקש ראש־העיר, אז שהיה

 מפקידי־העירייה אחד נוחים. בתנאים כון
הת בקפדנות, החדר את מדד למקום, הגיע
 בפחות להסתפק המשפחה יכולה כיצד פלא

 לבלי הסתלק לנפש, מרובע ורבע ממטר
שוב.

תעיזי* משפחת
״1 לחברו כלה לחפש לרווק לתת ״אסור

 הרופאים שביתת של המעשי פירושה
הציבו הרפואה שירותי צמצום :הפאסיבית

ריים
ה מספר את להגדיל : האחרת הברירה

 על לפצות כדי הציבור, בשירות רופאים
 כיום אם שלהם. העבודה שעות התמעטות

 של הסדיר לתפעולה רופאים 5 עד 4 דרושים
 רופאים 11כ־ יידרשו כירורגית, מחלקה

 שבע רק יעבוד רופא כל כאשר כך לשם
 כיום, עובד שהוא כפי יעבוד, לא שעות,.

 רגילים, ניתוחים בביצוע ליום שעות תשע
דחו ניתוחים לביצוע לבית־החולים מוזעק

 לדבר שלא והלילה, היום שעות בכל פים
בשבוע. פעמיים שעות 24 תורנות על

ל כדי לא. :מפא״י כן. :בריאות
 בשבוע סדיר יותר או פחות שירות קיים

 ל־ המדינה תזדקק שעות 42 של עבודה
מעסי היא אותם 230ל־ נוספים רופאים 150
 של המשוער המחיר בבתי־החולים. קה

 : תמצא מאין לראות שקשה זאת, תוספת
 ממחצית בפחות לחודש. לירות אלף 50כ־

 דרישות כל את ליישב היה אפשר זה סכום
הרופאים.

מש את הבין סרלין, יוסף הבריאות, שר
 דרישת את לקבל נטה העובדות, של מעותן

 איננו הבריאות ששר מכיוון אך הרופאים.
 ושר בלבד. בו תלוי הדבר אין 'האוצר, שר

 מתנגדים בממשלה מפא״י שרי ככל האוצר,
 5 הרשמי הנימוק הרופאים. שכר להעלאת

 שרשרת תתחיל הרופאים, שכר יועלה אם
כללית. שכר העלאת

 אחר: נימוק הסתתר זה נימוק מאחורי
 מעסיק היא מפא״י, שלטת בה ההסתדרות,

 חולים, בקופת — בארץ הגדול הרופאים
הממשל ההעלאה בעקבות ללכת תצטרך

תית.
 את בודד,יענה מדיניות נשאה בינתיים

הח לרופאים זה יחס חוסר לנוכח :פרייר,
 את שסיימו ישראליים רפואה תלמידי ליטו

 לא תגובה על בחוץ־לארץ הקיץ לימודיהם
ב נשאר מביניהם שני כל :טובות מבשרת

ארצה. שב לא חוץ,

אביב תל
חמש• שוק
 :פנים לו האיר תעיזי מנחם של מזלו

 בסלילת מפרכת עבודה של שנים שבע לאחר
 סכום־ לצבור בידו עלה ובנמל־יפו כבישים

 ברחוב קטנה מכולת חנות לפתוח כסף,
 חדר גם השיג הוא תל־אביב. מאה־שערים,

 יד מאחורי )2x2( קטן ומטבח )4x4( נאה
שעתו הגיעה כי לו ברור היה עתה חנות.

 ונשנתה הפרוצדורה אותה חזרה מאז
 פקידי- לעיריה. כותב היה מנחם :שנה מדי

 באים היו הסוציאלית, העזרה או העירייה,
 המשפחה מסתלקים. מתפלאים, מודדים,

נשתנו. לא החדר .ממדי וגדלה הלכה
 באה כי היה מימה ימים חודש לפני
 ז־1ה ידידו : אחר ממקור למנחם החזחה

 כהן נינו כי לו סיפר עוזרי, משה תיק,
 ביתו את למכור מוכן לחולון, לעבור עומד
חנו את עזב מנחם לירות. 2000 — בזול

 משא- לאחר נינו. אל מיהר הקטנה, תו
תמו מביתו להיפרד נינו הסכים קצר ומתן

הס את גייס מנחם בלבד. לירות 1508 רת
 :לרווחה נשם הלוואות, בעזרת הדרוש כום

 וחצי, חדרים שני בן בית לו יהיה עכשיו
ומגודרת. גדולה חצר מוקף

תעי מנחם של שמחתו כי התברר אולם
 חבורה, עזרה אחר, ידיד מוקדמת. היתה זי

 הוא :הבית בקניית להזדרז שלא לו יעץ
 נכסי־הנפקדים, אפוטרופוס אדמת על עומד

 בעיריה, פקח היה עזרא להריסה. מועמד
לעצתו. שמע מנחם השכונה. בוועד וחבר

 את לראות יכול היה לא חבורה עזרא
לל הבטיח אותו, ניחם הוא ידידו. אכזבת

 לי- העתיד הבית, את שימכור נינו על חוץ
 שהא־ השערה הביע יותר, זול במחיר הרס,

כא הבית, את להרוס ינטה לא פוטרופוס
נפשות. שלוש־עשרה בתוכו יראה שר

 לתת :״אסור בחיוך: תעיזי מנחם השיב
 אולי י יודע מי לחברו. כלה לחפש לרווק
 לעצמך...״ הבית את לקנות רוצה אתה
 לי יש ? אומרת זאת ״מה : נעלב עזרא
מ הייתי אם אפילו השכונה. במרכז בית

 ■מצאת אתה : עדיפה זכותך בבית, עוניין
 הם ממני.״ יותר לו זקוק ואתה — אותו

בלחיצת־יד. נפרדו
 מנחם של חשדותיו כי התברר השבוע

סיפ לחנות, באו חבריו חסרי־יסוד. היו לא
 של ביתו את קנה חבורה עזרא כי לו רו

 אוזניו, למשמע האמין לא מנחם כהן. נינו
 : המרה האמת את גילה נינו, לבית מיהר
הח במעונם השתכנו כבר ומשפחתו עזרא
מסגר. על הישן ביתם את סגרו דש,

 שי1' היתר, מנחם של האשמותיו כל על
 מעו־ חופשי. ״השוק :אחת תשובה עזרא

 מוטב איש. עם משא־ומתן ניהלתי לא ■לם
 אולם; הפרטיים.״ בענייני יתערב לא שאיש
הפר עניינו זה אין כי משוכנע היה מנחם

 ראש־העיר, אל פנה הוא חבורה. של טי
 כל של בירור לערוך דרש לבנון, חיים

 אישור ודרש חזר הזדמנות באותה הפרשה.

לשיכון.
הופיע. טרם הפקיד־המודד

 המצלמה, עדשת למול תעיזי בית כל את לרכז כשיוזוצלח האחרונה בפעם שנלקחה *בתמונה
 האם, ביד ).7( בנימין לפניה ),10( אסתר לידו ),9( יוסף כשבידו מנחם, האב : 1951 בשנת
 שזוכה ),21( אברהם הבכור ),16( שושנה : ההורים מאחורי ).12( אבנר ולידה )6( עמיקם חנה,

).2( ובת־חן )1( אהובה : בצילום חסרים ).13( משה ),19( דויד בצריפין, המחתרת במשפט

א1נ<ט י 1ס
לוקס דה

 שנשרף הגפרור אשרי
 להבות והצית
 הלהבה אשרי

 סיגריות שהציתה
 בכוח לא בחיל לא

 במוח לא ואף
קטנה לחיצה

 גדולה להבה תעלה
 שקולה שתהיה
 מונים עשרת

 הגפרורים אותם מכל
 ישרתך ובזאת
עבדך המצית

שבמעשנים והותיקים הנבונים

 יודעים גם יודעים
 מציתים של הגדול ערכם

 פעוטות בפרוטות
 מאמץ כל ■וללא
 ההדק על לחץ

נדלק. והסיגר

המומחה
 .62388 טל 132 אלנבי רח׳ תל-אביג, עדינה, למכניקה מקצועי ב״מ
. כתיבה ומכונות נגינה כלי מציתים, נובעים עטים תקון ת ו י חר א  ב

ה י ג ה ה ר י פ ן ק מ ו י ס י י מ ו
ומציתים נוכעים עטים של גדול מבחר
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