
]1750הזה הווולם ב*\1/1£ד
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בפרסי□ כו1
 אותם זיכו שפתרונותיהם הפותרים ואלה

בדואר. לזוכים ישלחו הפרסים בפרסים.

תשבץ פרסי
 - ספרים פרסי :1743 מס תשבץ

מרג רמת־גן; א׳, 14 חצור שוורצמן, מאיה
 קד־ ארד, שי !חדרה נוה־חיים, גדול, לית
חיפה. אחוזה, ,19 רון

 :ספרים פרסי : 1744 מם תשבץ
 נח־ אורי ;חיפה ,14 בצלאל פאר, שלמה
 חסון, יגאל רמת־גן! ,179 מודיעין מיסון
התיכון. השרון נע דואר תל־יצחק, קיבוץ

 : ספרים פרסי :1745 מם תשבץ
 ,13/13 שמואל קרית בן־כנען, אלישבע

 ,80 ירושלים מבשרת חזן, אליהו חיפה.
 קיבוץ דובנר, עידן ;ירושלים פרוזדור
מרחביה.

ם תשבץ  — : ספרי פרסי : 1747 מ
 ונה, פנחס ; מנחם כפר בן־אריה, מוצרי

 דואר , מרס דור ;בת־ים ,18 קק״ל שדרות
צה״ל. ,1212 צבאי

השבץ: פרסי
 יואב _ ל״י 20 : 1743 מם׳ השבץ

 פרסי צה״ל. ,1182א׳/ צבאי דואר ברבי,
 1 רמת־גן ,13 החרות אבירם, צבי : ספרים
 רב״ט ;שלום צור ,1 צפורן קרני, רפאל
ר,1189 צבאי דואר כהן, אליאס צה״ל. /

ם׳ השבץ  חיה - ל״י 20 : 1744 מ
ספ פרסי !יהוד ,12 קפלנסקי פרלשטיין,

 ,2408 צבאי דואר שפירא, ברון סגן : רים
 תל־אביב. ,9 אוליפיט שלקוביץ, אשר צה״ל!
אביב.

ם׳ השבץ  דן - ל״י 20 :1745 מ
ספ פסרי צד,״ל. ,2089 צבאי דואר שוער,

 ;מדרה ,26 הגיבורים טסליצקי, לאה : רים
 נע דואר צובה, פלמ״ח קיבוץ לשם, שרה
 דובנוב שפרוך, אדואר ;ירושלים הרי

חיפה. רמז, רמות ,22/7
ם׳ השבץ  אום־ - ל״י 20 : 1747 מ

 פרם׳ פתת־תקוה. נוה־ירק, מושב פפי, לנדר
 ,144 שאנן נוה אבוטבול, שולה :ספרים

 ,2122 ד. ת. גוטובסקי, שלמה ;חיפה
איילות. קיבוץ שמר, צבי ;בודים

במדינה
לי□1ח בחי

בזיונות
 — ב״איכילוב״

המשך

 היה נראה לא האחרון למוצאי־שבת עד
אח בעיתונים הזה בהעולם הגילויים שכל
 בבייז־ חלחלה המעורר המצב אודות רים,

 לשינוי הביאו בתל-אביב, איכילוב החולים
סיו על הזה העולם כתב מדווח כלשהו.

: האחרונים בשבועיים שם ריו
מוצאי־ מתי? עד - טיפול ללא

מובא ,23 דורה, משר, למרץ. 6ה־ שבת,

 אחות רק קרובות לעיתים נשארת בפועל,
אחת.
 הת־ של סימנים חולה מגלה כאשר •

 דקות שחולפות פעם לא קורה קף־לב,
ה הא.ק.ג. מכשיר אחרי בחיפושים יקרות

 מכשיר !דקות עשרים עד — לעיתים נייד.
 שני הלב, במחלקת קבע באורח נמצא אחד

 משותף שלישי ראשונה, עזרה במחלקת
 הראשונים השניים אם המחלקות. לשאר

ב השלישי את לחפש צורך יש תפוסים,
הקומות. כל

 קורה פעם לא מזרקים. לגבי כנ״ל 9
מג בלילה, זריקה לעשות הצריכה שאחות

 חייבת במחלקה, תקין מזרק שאין לה
מזרק. לחפש הקומות, בין להתרוצץ להתחיל

״קיבלתי ין.א עובדת יש, מקקים

כ״איכידוב״ דורה פצוע
שעות חמש חכה — לטיפול

 דורה .20.45 השעה ראשונה. עזרה לחדר
 בראשו בעיקר נפגע בתאונודדרכים, נפצע
דם. ומכוסות מעוכות ופניו

ב נרשם שהפצוע עד שעה חצי חולפת
 ללא שוכב הוא זמן אותו כל הקבלה. ספר

 לבדיקה זוכר, הוא ורבע, בעשר טיפול.
 חל שם רנטגן. לצילום נשלח ראשונית,

טכ של ההאטה שביתת בגלל נוסף. עיכוב
 דורה אחד. אדם רק שם עובד הרנטגן, נאי

ספו דקות האורך מהצילום מוחזר
 .23.15 בשעה ראשונה, עזרה לחדר רות׳

 ופניו לכאן שהובא מאז חלפו וחצי שעתיים
ל- עדיין ממשיך הוא ודם. בוץ מלאות

רוטנכרג כדורסלנית
לחיפה סעי — לניתוח

 כאשר אליו ייגש שמישהו בלי חכות,
.23.30ב־ עוזב אני

ה כדורסלנית לפברואר. 26ה־ ו׳, יום
 לחדר־ מגיעה רוטנברג נוגה תל־אביב פועל
בירו במשחק נפצעה היא ראשונה. עזרה

 מגלה רנסנן צילום חצות. השעה שלים•
 הניתוח את מיניסקום. בגלל לנתחה יש כי
ה קובעים אחר, בבית־חולים לבצע יש

 חיפה, לאיזור שייכת נוגה הסיבה: רופאים.
לתל־אביב. לא

 במונית אותה לוקחים נוגה של חבריה
 עם שם ממתינים תל־אביב,—חיפה לכביש

לפ שתיים בשעה לחיפה. למונית הפצועה
ה עם חוזרים מתייאשים, הם בוקר נות

 נוגה נכנסת שם לתחנה־המרכזית, פצועה
 המוקרמות הבוקר בשעות לחיפה. למונית

רמב׳׳ם. לבית־חולים מגיעה היא
טון ל ק ש ד ר ב נוספות: נקודות - ה

 המחלקות לאחת נחשבת ג׳ חירוגית •
צרי התקן, לפי בבית־החולים. המסודרות

 להשגיח, רפואה ותלמיד אחיות שתי כים
במחלקה. החולים 41 על לילה, במשמרת

 גראמיצין* זריקת לעשות מהרופא הוראה
 באחת לרפואה סטודנט סיפר לחולד״״

 במחלקה היה ״לא הפנימיות. המחלקות
המחל בין להתרוצץ והתחלתי גראמיצין,

 שחסרה זה איך כששאלתי האחרות. קות
 הוראה נותן שהרופא תרופה, במחלקה

 שהגראמיצי! בגלל שזה לי ענו — לתת
ביוקר.״ עולה
 לילה לסיור אותי לקח העובדים אחד #

 טיילו גדולים מקקים החולים. באולמות
 מהם נכבד ריכוז הקירות. פני על להם

 מתאספים הם שם המים, כיור ליד נמצא
 הסביר נקיון,״ עובדות ״חסרות לשתות.

ל שמוקצבת הניקיון ״עובדת מארחי. לי
ה כלי את לשטוף בקושי מספיקה מחלקה

 לא היא — בחדרים יסודי לניקיון אוכל•
בכלל.״ מגיעה

ב הצוות ואנשי האחיות חשו האם
 שהוטחה הביקורת מאז כלשהם, שינויים

י בעיתונות בית־ד,חולים על
פנימית, חקירה ערכה ההנהלה ״בטח.

לעיתונ שסיפרו האחיות את לגלות כדי
במחלקות.״ שהולך מה על אים

דת
 לא רק

בשבת

 צביון הוא במקומנו, היפים הדברים ״אחד
 שטיגליץ, ישראל הרב גילה השבת,״ קדושת

 תושבי אוזני את שדה־יעקב, של הרב
 ״עומד הרב, נזעק זה,״ טבעי ״יופי הכפר.

 מן מבקרים כניסת על־ידי חיסול בסכנת
ה ברבות בשבתות. הכפר לתחומי החוץ
הפ כדי עד להתרחב התופעה עשוייה ימים
חלילה.״ תקנה, ללא השבת מנוחת רעת

ש שיווע מאחר פוי. צנחן? דווקא
יש בני של למנוחתם קודמת השבת מנוחת

 חבר מכל הרב ביקש ממנה, וחשובה ראל׳
 במקום לביקור לבוא מאורחים לבקש בכפר

חול. בימי רק —
ה נראתה לא שבעיניו התושבים אחד
במ לפז שחרה מה פז. פנחס היה בקשה
 לכפות הניסיון עצם כך כל לא היה יוחד׳
 כבוד אלא המקום, תושבי כל על דתי מינהג
 שטי־ דווקא יעשה כזה ״שדבר בעצמו. הרב

 ג׳ובניק, בתור ולא בצה״ל, ששירת גליץ,
 כזר, יגלה הוא שדווקא — בצנחנים אלא

מאמין.״ היה מי י סובלנות חוסר

 בשימוש הנמצאת אנטיביוטית תרופת *
באיכילוב.
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