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)29 מעמוד (המשך
תי להעביר הקיים, הנוהג אף על כהלכה.
 שם לויצו, לאינקובטור הזקוקים נוקות

 הפעם הועבר לא בהם, בטיפול מתמחים
התינוק.

 ובעלה אוולין הדא־נכון. התינוק
 ביקשו מויצו, רופא־ילדים עם התקשרו

 הופיע. לא אך לבוא, הבטיח הלה עזרתו. את
 בא,״ לא הוא למה לשאול ״כשהתקשרנו

 לו נתנו שלא אמר ״הוא אוולין, מספרת
להיכנס.״

:אוולין של נוספות האשמות
•  באינקובטור, בשילשול, לקה התינוק ;
מתאים. טיפול שקיבל מבלי
ה ליד שהשגיחה מתלמדת אחות •

ל במקום המכשיר, את פתחה אינקובטור

טכיכיאן עולה
קטנים הרבה גדול, תור במקום

המיוח הפתחים דרך פנימה ידיה השחיל
 להזדעזע שבתוכו לתינוק גרמה לכך, דים

 נש־ פנימה. שחדר הקר מפרץ־האוויר כולו
 בבית־החולים, בעודה אחד, לילה הזעיקה

 התקפת־ בגלל בה, שטיפל הגינקולוג את
 כי בטענה לבוא, הלה סירב — עזה כאבים

חירום. מקרה אינו זה
 סירבי בית־החולים, את עזבה כאשר #

 החשבון, מלוא את שתפרע מבלי לשחררה
 ימי שבעה תמורת ל״י 1,800ב־. שהסתכם

 עדיין נשאר שהתינוק למרות — אישפוז
האינקובטור. בתוך בבית־החולים,

 שלתינוק הכחיש בית־החולים רופא #
 מ־ הילדים שרופא למרות — שילשול יש

 אישר — לבסוף להיכנס שהורשה ויצו,
 השיב אוולין, של להאשמתה בתשובה זאת,
ה על הסתכלת ״את :בית־החולים רופא
אינקו רק שם יש ״אבל הלא־נכון.״ תינוק
אוולין. אומרת יחיד,״ בטור

 מויצו ״הרופא טעות. גוררת טעות
 בבית־החולים, הטיפול שבגלל זה על עמד

 ל־ כשיחזור מיד התינוק את משם נוציא
 שב- למרות — גרם 1,800 הלידה, מישקל

 מאינקוב־ תינוקות מוציאים לא דרך־כלל
עשי אוולין. טוענת גרם,״ 2,500 לפני טור

 בבית, בו שטיפלה אחות והבאנו כעצתו, נו
 הסתכלנו לא אבל ליום. ל״י 90 של במחיר

התינוק. את להציל היה העיקר כסף. על
 שהגינקולוג מזה התחיל הכל ״לדעתי,

 רק כשאני אותי וניתח טעות עשה שלי
להס רצה הוא זה, אחרי השמיני. בחודש

 נבעו הביזיונות שאר וכל זה, את תיר
מזה.״

״להאש הכל.״ הבד הבלים ״הכל
 ב־ השיב שחר,״ אין הגברת של מותיו,
 הי־ פשוט ״היא בית־החולים. מנהל תגוביי

 לא קטן. נולד שהילד בגלל מתוחה תה
 להיכנס. לרופא ירשו שלא אצלנו ייתכן

 העיקרון על בנוי שלנו בית־החולים הרי
פר רופאים לרשות שירותים מעמיד שהוא
טיים.

 ממני ביקשה ״היא :המיילד הרופא אמר
 לשאת יכולה שאיננה מאחר קיסרי, ניתוח
תא איתה כשקבעתי הרדמה. ורוצה כאבים

 כבר היתר, היא לבית־חולים, להיכנס ריך
בשמיני. לא באמצעו, או התשיעי בתחילת

 האחרון, הווסת תאריך את זכרה לא היא
 בדיוק. זאת לקבוע היה ניתן לא כך ומשום

וזהו." מצויין, טיפול קיבלו והתינוק האם

מנגנון
השיכנוע שיטות ■ווו ו■! ■■<!■■■ ן

״עמידדי של
 ארוחת־ בהכנת עסקה )30( טביביאן רפאל
רו שבפרדס הדל בצריפו לעצמו, הבוקר

כא גהה, כביש שליד בגבעת־שמואל בין,
ה זינק הוא מזדעזע. שהצריף הרגיש שר

חות פועלים שקבוצת גילה בבהלה, חוצה
לשניים. צריפו את כת

 עלה טביביאן הרם. טיפול, במקום
 הצליח לא שנים, ארבע לפני מפרס לארץ

 עם שוכן בו הדל, מצריפו לצאת היום עד
 לזנוח נאלץ במקצועו, מורה לארץ. הגיעו

ב שנפגע לאחר כגנן, לעבוד המקצוע, את
 פנה לאחרונה מה. זמן לפני בתאונה עיניו

 גג :עזרה בבקשת הצריף, בעלת לעמידר,
 הגשם מי את מעביר החל הדק האזבסט
 זכה מרובות, ריצות־שוא לאחר ככברה.

בדבר. שיטפלו בהבטחה
 הפועלים הגיעו המובטח, הטיפול במקום

הצריף. את שחתכו
 בפרדס הצריפים פרוצות. השיש,

 שמתפנה ברגע דו־משפחתיים. הם רובין
 להרוס ענזידר ממהרת משפחה, של מעונה

 ייתפס שלא כדי שהתפנה הצריף חצי את
 אמנם, נכון בלתי־חוקיים. פולשים על-ידי

מקירו חלק גם נהרסים ההריסה שבמהלך
 עדיין. המיושב הצריף חצי של וגגו תיו
נוס תועלת רק זו עסידר, שמבחינת אלא
 לחסל מאמציה את לקדם בכך יש שכן פת,
ו תברואתי מיטרד שהפכה השכונה, את

וה האשפה ערימות כשבין חמור, חברתי
פרו חשיש, מעשני בלילות שורצים פסולת

וכדומה. ולקוחותיהן, צות
 הוא שטביביאן אלא חורים. תוספת

 כך, משום ללכת. לאן להם שאין מאלו אחד
 השיכנוע אמצעי גם זה, במקרה יועילו, לא

 של היחידה התוצאה עמידר. של המקוריים
 ב־ קטנים חורים הרבה במקום :פעולתם

 גדול. אחד חור עכשיו לטביביאן יש גג,
בקירות• נוספים חורים שני וכן

עיתתות
עיתון איזה

ת א ? אביבה באמת, קר
 זהה׳ היתד. הערב עיתוני בשני הידיעה

 וגב אחרונות ידיעות גם יותר. או פחות
 13 בת מלכה, אביבה כי פירסמו מעריב

סיכ־ לאחר בעכו מביתה שנעלמה ,14 או

 מלכה אביבה — עכו
 שעזבה מעכו, )14( הנערה

 סכי יאחל הוריה את'בית
 אחה״צ ר ביום חזרה סוד,

 שראתה לאחר הביתה,
אחרו ב״ידיעות תמונתה

 של הבטחה בצירוף נות״׳
לפ שלא בעיתון, הוריה

תשוב. אם בה גוע

כ״ידיעות״ הידיעה

 עד״ ,13 בת מלכה, אביבה
 ב־ס* בעכו מביתה ,נעלמה

 עם סכסוך לאחר בפברואר
 הוריה לבית חזרה ■הוריה

 כי ב,,מעריב״ שקראה אחר
 <* מצפים המודאגים הוריה
^ _ .. . שובה.

וב״מעריב״
הבית־. סוף סוף חזרה ההורים, עם סוך

ה אחד. בסרט נעוץ היה הקטן ההבדל
 הקטנה אביבה כי גילתה, בנושריב ידיעה
 כי במעריב שקראה לאחר הביתה חזרה
לשובה. מצפים המודאגים הוריה

ה אביבה כי סיפרה, בידיעות והידיעה
 בידיעות שראתה לאחר הביתה חזרה קטנה

 הוריד׳ מצד הבטחה בצירוף תמונתה את
להענישה. שלא
אביבה? זאת, בכל קראת עיתון איזה אז

סו־סידרל סופר-צלילה סי
 של המהפכני השילוב

ופיברגלט פלדה
 אינו :הישראלי לאקלים במיוחד מתאים *

 חזק בקור. מתכווץ ואינו בחום מתפשט
 זעזוע, כל בפני מחוסן שביר, בלתי מאד,

מים. דוחה אל-חלד,
 של החדישה הפאר יצירת — טיסו-סידרל *

 מים נגד תאריכון עם טיסו-אוטומטי,
מ׳) 100 עד (לצלילה

 במחיר... ימינו, של לצעירים צעיר״ ״שעון *
ל״י. 169 :לצעירים

10□• של הענק ה.רסיס במבצע שמון־והשתתף קנה
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ת בואו  לבלו
 החורף חופשת את

ח ים של בקיץ מל  ה
ה במחירי ח  של הנ

 10<£ל + ליחיד ל״י 34
שבוע סוף

 מוצ״ש עד ששי מיום
ל״י, 74.80

ם עד  ראשון יו
ל״י 120

ם. כולל לזוג,  מסי
ת הזמנת מו קו  מ
:במלון

 057-96051 טל.
 :תל-אביב

 66 רוטשילד שד׳
625955 טל.
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 רשכזי-קול טרנזיסטורים, גם
סטריו ןק-ן# ומערכות

ע מיוצרים מעולים
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 חדשים: לעולים חשוב

ה פק ת הס רו הי מ  ב
 מכס. וללא מירבית
 הבלטדי: הסוכן

 ת-א בט״מ כינורי
 4 פרץ רחוב
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