
במדינה
רפואה

 הדוקטיד
דוקטור היה לא

 שמונה תמימים, חודשים תשעה במשך
 דוד מגן תחנת היתד. יממה, כל שעות
 לחצי קרוב המשרתת בתל־אביב, אדום

רופא. ללא תושבים, מיליון
 היה הרופא, תפקיד את שמילא האיש

 קיים אהרון בשם רומניה ידצא אזרח
 בתל- אדוס דוד מגן דובר לדברי ).37(

 את קייס סיים בורנשטיין, יפרח אביב,
 מסיבות אך בירושלים, לרפואה בית־הספר
 עבד את להשלים הספיק לא משפחתיות

 התואר את חסר הוא לכן הדוקטורט, דת
הרשמי.

רפאלוכיץ מנהל
פתוחות בזרועות

 התחנה מנהל מסביר לה&ם. כלי
ש ״כפי רפאלוביץ: מרדכי בתל־אביב,

 חסד הרפואי כוח־האדם ידועה, הבעיה
 רופאים. הזמן כל מחפשים אנחנו בארץ.

 אנחנו לחסם ובלי הרבה לבדוק בלי
לעבודה. אותם לוקחים
 למדות יכולים, לא שאנחנו קורה ״אך

 קרה זה רופאים. למצוא מאמצינו, כל
 לעבודה קיבלנו ואז — כשנה לפני למשל

קיים. את
 את בקרוב יסיים שהוא הבטיח ״הוא
 עליו, לחצנו הזמן כל הדוקטורט. עבודת

 עשה לא הוא משפחתיות מסיבות אך
 את אכן סיים הוא זאת, עם יחד זאת.

 לקחנו אנחנו בכלל, שלו. הרפואה ,לימודי
אחרים.״ רפואה ממוסדות לעבודה אותו

מע ״אנחנו :ומסביר רפאלוביץ ממשיך
 עזר. ככוחות רבים, מתנדבים כאן סיקים
 אחים מעסיקים אנו מעולה, עבודה ככוח

 היה קייס אך מצה״ל. ששוחררו קרביים
גבו יותר הרבה רמה על ספק לכל מעל

 שאנחנו כשראינו לכן, קרבי. אח מכל הה
או לקחנו אז רופא, להשיג מצליחים לא
מקום. כממלא תו

 מעביר היה הוא הקשים המקרים ״את
 היה לא הוא תעודות־פטירה לבית־חולים.

 לא הוא רפואיים מיסמכים על גם חותם.
 מיוחדת, בעייזז איזו כשהיתה חותם. היה
 לבית־החולים החולה את מפנה היה הוא
מביתו. אחר רופא מזעיק שהיה או

 הזמן, כל עליו ללחוץ המשכנו ״אנחנו
הלימו את יסיים לא שאם לו והודענו

 אחר, רופא שנמצא שברגע הרי דים,
 הוא לאחרונה, אותו. לפטר נאלצים נהיה
 לאיטליה ונסע תשלום, ללא חופשה לקח

בלימודיו.״ להמשיך
מם אר. ס  שקיים התקופה במשך תו

 לו קורא אחד כל היה בתחנה, עבד
 איננו שקיים ידעו מאוד מעסים ,דוקטור׳.

 מר את מבקשים כאשר היום, עד רופא.
 הטלפו־ עונה מ.ד.א., של במרכזיה קייס

באיטליה. קייס שהד״ר ניסטית
 שור לי, ״גם רפאלוביץ: זאת מסביר

 עם מכתבים מגיעים רופא, שאינני ראי
 מנהל אני שאם סבורים הזה. התואר

 ד״ר. בוודאי אני אז אדום, דוד מגן
 אחרי ,דוקטורי׳ לו קראו אם מה אז

 הוא כאשר התעודה. רק לו חסרה הכל,
 אותו נקבל הזאת, התעודה עם [חזור
פתוחות.״ בזרועות )סוב
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 ייעוראי בלעדי סוכו
ת-א4פרץ בע־נו כנורי

 להשלמת יפה חשגוע
 ולח- כספיות עיסקות

1 הנוגעים חוזים תימת 8 501
 אם דלא״ניידי. בנכסי
 לעקור מתכונו אתה

 חדש, למקום־מגורים
£|| לכ־ השבוע להניע עליך ^ ך ר ₪ 

 מחייבת. החלטה לל
 יושבתו לבל הישמר

3 המעשיות תוכניותין 2 0 1 9 9 1( 
 שבלב, עניינים בגלל

 דבר- נפשי. למתח לך יגרום הדבר אם גם
 מזל לך יביא שש למיספר הקשור מה

 תחכי — טלה בת השבוע. באמצע
יבוא. הוא הלבן. הסוס על לנסיך
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 ה־ מן יוצא אחה אט־אט
 בו הבלתי־רגיל דיכדוך
 עדיין לאחרונה. שקעת

 טוב שבוע זה יהיה לא
 יבוא, שזה כדי :באמת
שלי שורה להכיר עליך

 חדשים, אנשים של מה
ב מספיק עושה ואינך
 בענייני- אבל זה. כיוון

 ובענייני־בילוי עבודה
ה למצב תתרגל אתה

יזתר. נעימים דפוסים

 שתגעי עסק כל עסקים. ית
יהפוך
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לך תקבע חדש,
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 ׳ להרבות השבוע תוכלי

 לתחביבך. ולהתמסר
 םע מעניינות פגישות
 את יעלו חדשים אנשים

 פסים על שאיפותיך
 ל- הרבי מציאותיים.

||1■! תקר זוהי לבלות, צאת ן | |1| | , 
 את בשבילך• נהדרת פה

 ופורחת, שזופה רעננה,
 ל- הרגשתך את נצלי

 הגיע מועילה. מטרה
 אליו האולימפוס, מן לרדת הזמן

 האט■ בשטח עסקי מתנשאת. את
 ומ־ מאז חולמת את עליו מתי׳

ולאושר. להצלחה בדרך את תמיד.
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 המין בני — סרטן בת
 אלייך נמשכים החזק

 מלוא את לך ומקדישים
ש־ מאחר תשומת־הלב,

 מתחזק שלך הסכם־אפיל
רבה. במידה אלה בימים
מ תשתחררי כאשר

 טוב הצלחה, שיכרון
להר תתחילי אס תעשי

ההת את לנצל איך הר
 לשיפור החדשה פתחות

 אופן בשום תזניחי אל — והעיקר עתידך,
 להם הקדישי מחזרים; או ותיקים ידידים
 היזהר סרטן, בן וחביבות. תשומת־לב הרבה

העסקי. בשטח בייחוד — מסיכונים השבוע

¥ ¥ ¥
 רק תוכל השבוע גם

תשמור ̂ אם להסתדר

•*א מופרזת שתייה ידיים.

ו ימו מזה מתכנן שאתה ך דז ר ₪1 0!8 
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 עלולה וחשוב טוב

 מ- במריבה, להסתיים
 איש דומים. טעמים

 שתדע בתנאי — לעזור מוכן בעל״השפעה
 דבר נותנים לא אם דבר מקבלים שאין
 בתחום חשובות מהחלטות הימנע אחר.

 כסף להפסיד עלול אתה כי העסקים,
 להיות הכל מוסיף הרומאנטי במישור רב.

הפעם. אדום לבשי ומשעמם. מוכר פורה,

¥ ¥ ¥
 ועוד הצלחה, |חצלחה,

 בעסקים :הצלחה 'פעם
 במישור רב; כסף —(

 היכרות — הרומנטי
 תוצאות שתישא .חדשה

 אהבה לכת. ׳ומרחיקות
 להראות מתחילה יישנה

 אבל מאכזבות, תוצאות
 עדיין היא :דאגה אל

בחו לך אותך. אוהבת
 שבוע מצפה לא לה,

 לריב ועלולה ממורמרת תהיי את טוב.
אותך. שסובב מי כל עם קשות
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 לעשי טוב שבוע
 זה בשבוע בו

 קרוב ארס זהב. מיכרה
 זמנית. אותך עזב אליך

 יחזור הוא נורא, לא
 יחדיו לנהל ותמשיכו

מאו משותפים חיים
 את בינתיים אבל שרים.
 המצב את לנצל יכולה

 חולפות. להרפתקאות
 מצפה מאזניים, בן לך,

 לא־נור־ הפתעה השבוע
 תהסס, אל דחילק, רק אותה. חטוף מאלית.

 ואת פורים לא עוד בעוכריך. היא ההססנות
 שלך? הטעם איפה בפורים. כמו מתלבשת

¥ ¥ ¥
 כת משפחתיות, בבעיות הסתבכת אם

 את תמצאי לא עקרב,
ה לצרות, הפיתרון

ל עד להיפך: שבוע.
השבוע, בסוף ה׳, יום

 ויותר יותר תיכנסי
 להתחייבויות עמוק

משפחתיים. ולשידורים
 מה כל — שני מצד

 עיסקי לאירגון שנוגע
יפה. עולה מיקצועי או

 תגזימי ואל לבן לבשי
בריאותך. על לשמור

¥ ׳¥
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עלייך באכילה.

 צעדים תצעד השבוע
הנכ למטרתך ותתקרב

 היית שלא כפי ספת
 לא וזה מעודך. קרוב
סי לך צפוי רמז. סתם
 נאם־ אינטלקטואלי פוק

 — ובעיקבותיו נותי
ידי עם מעניינת פגישה

 ואהובה ותיקה דה
 מעצבנות היזהר עליך.
לדב תייחס ואל יתר.
 נו־ חשיבות יותר רים

תטה אל להם. שמגיע
¥ ¥ ¥

קדימה, גדולים
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 מטרידים בעתי-חשובה פגיעה או פצע
 לך ומקלקלים אותך

נהדרת. תוכנית-בילוי
 אז !ג׳ ליום היכון
 ההחלטה את תקבל
רב, זמן חלמת עליה

או יקבלו גם אולי או
 שלא איך בשבילך. תה

 מהווה זה יום יהיה,
 בחייך נקודת-מיפנח

 לך ואל הנוכחיים
 מאו- את בזה. להקל

אדום. לבשי הנוכחי. בקוו המשיכי ז שרת
^

 תוצאות רואה אינך : והלאה ממן האושר
 הרבה, מפעילותך מקוות
 תחת חותרים אנשים

 ל־ זוכה אינך מעמדך,
 אמיתיים, חיבה גילניי

 ל־ לך גורמת ובדידותו
להת נסה נפשי. דיכאנן

ההו האגואיזם על גבר
 דלי מזל בת אותך. רס
 מאמצייך הגבירי —

 החברה, בסולם להתקדם
חש על בהכרח לא

 נסי אחרים. של בונם
★ ★ ★

 שפע השבוע. לנחת תזכה דגים בת גם
צעירים! מחזרים של

קיר לבקש ינסו ממך
 ממישהו היזהרי בתך.
 העולה וחריף גבוה

 את בערמומיותו. עלייך
במלכודת. ליפול עלולה

 להשיג נסיונות״שווא
 בטווח- שאינם דברים

 אכזבה לך ינחילו ידך
תת דיכאון. גם ואולי
 לדבר תהסס אל גבר.

רצית. אשר את
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