
חזדה לגהיוום ו
 של שבוע זה לטלה

מעי מלחצים שיחדור
ה פיזיים. בעיקר קים,

 או להיענות אם לבטים
תפ אם ייפתרו לסרב

בת דגים מזל בן גשי
תסר אל השבוע. חילת

להצ שזכה טלה בן בי.
 שעבר בשבוע לחה
 עצמו למצוא עלול

עור יותר גלי מבודד.
 כמה על להתגבר ותצליחי בעסקים מה

 בת מנוחתך. את המטרידים מיכשולים
להמר הרבי טלה
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השבוע.
בחליפה הלבוש מבן־אדם רי

הישמ־
בהירה.
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סאןניים
!זהירה
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 תצאי אל עדיין לא.
בשבי לא זה לחופשה.

 בסיבוכים כרוך זה לך,
 אם במחלות. אף ואולי

כספיות, בעיות לך יש
נושיך, עם לשבת נסה

לסי הניתן כל ולסדר
 תסתבך אל אבל דור.

 ביום מסובכות בישיבות
 מאוד המסוכן הבא, ג׳

 ואל פינאנסית מבחינה
סמ או יוקרה בענייני פסיק, על תוותר

 לעצמך רסן שתתיר אומרת זאת אין כות.
בתבונה. ונהג זהיר היה שלך. ולמצב־הרזת

¥ ¥ ¥

במי הצלחה נשקפת
 כספים הפינאנסי, שור

 אלין להגיע עשויים
 ממה מהר יותר הרבה

 זאת לעומת שציפית.
 מיס״ להתרחש עלולות

הקשו אי-נעימויות פר
 העבודה, במקום רות

 דווקא שיגעו מבלי
תש אם לך. ישירות

 בצידקת בעצמך תכנע
סביבתך. על השפע בך, שנולד הרעיון

¥ ¥ ¥

ב ייפתחו השבוע בסוף
 אהבה של שעריה פנייך

 לנצל תדעי אס חדשה.
צפוייה. בלתי פגישה

 היום להיות יכול זה
 של והמאושר הגדול
יג בבגד קרע חייך.

 זמבר הפסדים לך רום
ציבורי. במקום כה

לחי מתאים זה שבוע
 אך שלך. המלתחה דוש
 להיות עלולה זו בבקשה.

 אותך מדאיג הכספי מצבך לגביך. ;!ריטית
 — בדרכך תתמיד אם אולם ובצדק.

לבלות. הרבה רב. שכר למצוא עשוי אתה

¥ ¥ ¥

״ שעלתה הגדולה העננה
 עדיין מעליך, והוסרה

במ לזוז לך מאפשרת
 הרצו- החופשיות לוא
 אריה מזל לבני ייה

 דע כן על אופיניים.
 בשקט, הכל את לקחת

 וללא יחסית, בשלווה
 של שבוע זהו חיפזון.
 זכרון, ושל תיכנון

 עבודת״בית של שבוע
ביתך. יפקדו ידידים ביצוע-חוץ. של ולא

¥ ¥ ¥

מתחי המאזניים כפות
לכיוונכם. לנטות לות

 התחלתם אותו המאבק
— שנים מיספר לפני

 יזיק כי נראה, ואשר
עצמו. את ■הוכיח לכם,

 מתחילים אתס דווקא
 ולא חפירות. את לקצור

בהתחלה. שנראה כמו
ב להשתמש תהססו אל

 את לפלס כדי מרפקים,
הרו במישור □נכונה. לכס הנראית הדרך
הזדמנויות. להחמיץ אסור הצלחה. מנטי

 וזוהי — רומאנטי שבוע הכל, בסך זהו
מאז בת !התחלה רק

 שפגישותייך דעי, : ניים
 זו נערכות הן אם גס

 עשויות — זו בצד
 מאוד חזקה אש ללבות

 עימך, הנפגשים אצל
 כן, על השבוע. בסוף
וברח בזהירות נהגי

 אדם תסבכי אל מנות.
 בשעשועי־פלירט נשוי
שרירו תהיי אל שלך.
 להיות לך כדאי :תזכרי תית,

¥ ¥ ¥
 המזל לך מאיר בה בתקופה נמצא אתה

 לבית הנוגע בכל פנים
נפ קשרים ולמשפחה,

והול מתהדקים שיים
נערה, לבין בינך כים

ב מזמן לא שהופיעה
 יזכו והם חייך, אופק

ה מצד נלהב לאישור
ו הקרובים משפחה,
לארח הרבה הידידים.

ואל בביתך, אנשים
הזדמנות שום תחמיץ ר

 ישתלם. זה מכריך. לחוג מסיבה לעריכת
¥ ¥ ¥

 על להתגבר לך תאפשר רוחנית עירנות
״■ - התנגדויות מיני כל

 ובלתי־צפויות. צפויות
יבו אם מבריק, רעיון

לעו תיכנון על־ידי סס
את לעצב עשוי מק,

בצו הציבורית עמדתך
 טרם בהן ובמידה רה

 טוב שבוע זהו נתנסית.
 התופרת אצל לביקור

 אל בתצוגות־אופנה. או
 עשה ידידים. על תסמוך

ידיך. ובמו־ בעצמך הכל את
¥ ¥ ¥

ת עק

לך. כדאי
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 לנצל שתרצה הסיכויים כל יש כי אם
 החדש החופש את

:זאת תעשה אל שלך,
 'מסוכנות הנסיעות גם

 וגם לבני-גדי, השבוע,
 טומנים שינויי-הפתע
כדאי, פסיכולוגיות.

 סכנות מיני כל בחובם
ת מ עו ת, ל א ר ז כי ה  ל
ולהת חדשים, אנשים

חד בתחומים עניין
 עיסקה בזהירות. שים.

 ידיים. בשתי קחה בדרכך, מזדמנת טובה
¥ ¥ ¥

 כי אם כלשהן, סכנות נשקפות לך גם
 במיוחד :פחות חמורות

 עמק לך יש אם היזהר
 או מכונות עם בעבודה

וחש חדשים מכשירים
לחו תיכנס אל מליים.

 על תתחייב ואל בות
 אווירה זאת, מלבד כסף.
 בני את תאפוף טובה

 ייתקלו הם דלי: מזל
 _ אני של שלמה בשורה

 במיוחד מעניינים, שים
 וצריך הרומאנטי במישור

¥ ¥ ¥
 אורבת גדולה סכנה אידיאלי. שבוע לא

ארוכים. או קצרים למרחקים לנוסעים
 תגרום גדולה עייפות

 שלא דברים להגיד לך
ותת״ — כלל התכוונת

 חיפזון זה. על חרטי
 עשוי העיסקי בתחום
רציני. לנזק לגרום

יכו ומריבת־אוהבים
 להפריד היא, אף לה,
 מבי- שלא הדברים בין
לכוונת-הכוכבים. נים

ומחוזים. מצבועים הזהרי — דגים בת
ג־־/
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 ״תקים בוהות. בעיניים במתרחש והתבוננו

 הורתה הספסלים,״ על אותם ותושיב אותם
הצלחה. ללא אך ניסיתי, סילביה. לי

 סיפר ואשר צבי ששמו אחד תולים, שני
 15 כבר זה במוסד נמצא הוא כי לי

ב לי עזרו מזוקן, תימני והאחר שניה,
 כלל ניתנה לא בחדר הזוועה מלאכתי.
לתיאור.
מ הופתעה עצמה סילביה שגם נראה
צו החלה שכן וההזנחה, הליכלוך שיעור

 עושה אתה ״מה :ביידיש בויו, לעבר עקת
 לנקות במקום אותם מגלח אתה למה ? כאן

עו היינו מה סירחון! איזה תראה אותם?
הביקורת?״ עכשיו באה היתד, אם שים

מ תיבהל ״אל לי: ללחוש מיהר בויו
 יהיה הכל ואז מעט, עוד תלך היא מנה.

בסדר.״
 את להקים סילביה עלי פקדה בינתיים

ל העשרים בשנות נערה החולות, אחת
 בתוקף סירבה אשר חנה, בשם חייה

 לעזרתי נחלצו המנוסים החולים לקום.
 באה הנה קומי, ״חנה, צועקים: והחלו
 ששכבה הג׳ינג׳ית, חנה, שלך!״ האמא

 אפופה היתה כעובר, ומכווצת מקופלת
 צרכיה את שעשתה נראה מחרידה. צחנה
 טרח לא איש אך רב, זמן לפני כבר

 !״באה ״אמא הקריאה לשמע לנקותה.
 הבחינה כאשר אך לשניה, ראשה נשאה

 וטמנה שבה הקשיש, התימני ובחולה בי
מפשי החלו וצבי התימני במיזרן. ראשה

 הנורא המראה לעיני ניגלה ואז אותה, טים
מעודי. שראיתי ביותר

 ב־ מרוחים היו ורגליה חנה של ביטנה
 זה ודם. שתן צואה, של מבעיתה שיכבה

 יותר. לשאת יכולתי לא האחרון. הקש היה
 היק- החצר מפינות ובאחת החוצה, פרצתי

 שם שהסתובבו החולים נישמתי. את אתי
ברחמים. בי הביטו

 ומיהרתי בטוב, חש שאיני אמרתי מייד
זה. שכוח־אל ממקום להימלט

 ״בטח,״ בויו. שאלני מחר?״ ״תבוא
השבתיו.

המתפ הפסטורלית דרך־העפר באמצע
 לנס- חזרה המובילה הפרדסים, בין תלת

 מה כל שוב, והיקאתי נעצרתי ציונה,
בקירבי. שנותר

 נס־ציונה, בסנטוריום כיקורי תום ^
 למישרד־הבריאות. מימצאי על דיווחתי ^

 מידי קיבל מורים, איזק המישרד, דובר
 להגיב אך בקשתו. לפי מהמימצאים, חלק

 מוכן, היה לא זה במוסד המתרחש על
 את שיעביר הבטיח זאת, עם משום־מה.

 על הפיקוח על לממונים שמסרתי המידע
 ויעמדו במקום יבקרו והללו בית־החולים,

בו. המתרחש על
 ביקרו אומנם מישרד־ד,בריאות נציגי
 שטייג־ יוסף בית־החולים, מנהל במקום.

 בעיק- כראוי. והכינו לביקורם ציפה הרץ,
 מישרד־ פיקוח במיקצת הוגבר ביקורי בות

הסנטוריום. על הבריאות
 הראשון ביקורי לאחר אחדים שבועת

בי ערכתי כאיש-הסגל, נתקבלתי אז ׳שם,
התדפק המערכת. צלם בליוויית נוסף, קור

או זיהה ניגש, צבי החולה השער, על תי
 בידו שהיה אף אך לשלומי. ושאל תי

 הודיע הוא לפתוח. סירב לשער, מפתח
 בא, ואחר בואי, על בית־החולים למנהל

המישרד. אל והובילנו פתח
ש נראה מופתע. ניראה לא שטיינהרץ

בי לערוד נוהג הזה העולם כי הזהירוהו
השתנה. המצב אם לבדוק חוזרים, קורים

ב וחצי, שעה במישרד החזיקנו המנהל
ב־ לסייר לגשת ביקשנו ידידותית. שיחה

 - גמלות לחולים מחלקים
לטיבן להתייחס מבלי

ש הקפה כלל. מיהר לא הוא אך מוסד,
שעה. כעבור הגיע עבורנו הזמין
 שצץ נושא כל על לדבר, חדל לא הוא

פסי היה שאביו התברר כד אגב במוחו.
 ביקש עצמו והוא ברומניה, נודע כיאטר
 שונות מסיבות אך פסיכיאטריה, ללמוד

 ״אני אמר, ״אבל,״ בידו. הדבר עלה לא
 כאלה. חולים עם שנה עשרים כבר עובד

הרבה.״ למדתי
עוד יושקו לנו גילה ה־שיחה במהלך

 לי, אמר יודע,״ ״אתה מעניינים. פרטים
 צעירות שחולות בכך אסון כל אין ״בעצם

 המסוכנים החולים של במחלקות נמצאות
גב שאלה לשכוח צריך לא אתה ביותר.

 שהם נעים יותר הרבה מזה, חוץ רים.
 שלהם, הבית זה דבר של בסופו ביחד. יהיו
ה מבטי למראה הוסיף תדאג,״ אל לא?

 מאז ילדה לא עוד חולה ״אף משתומם.
כאן.״ נמצאת שהיא
 נכנסה לא גם חולה אף אם שאלתי על

 אחת ״אף מלהשיב. יושקו התחמק להריון,
 ואנחנו ניסיון, לנו ״יש הדגיש. ילדה,״ לא

 שהן כדי לחולות לתת צריך מה יודעים
להריון.״ ייכנסו לא

 אחרונה שיחת־התייעצות לאחר לבסוף,
 שלו, עורך־חדין עם שטיינהרץ יושקו של
בבית־החולים. לסייר הורשינו קנת, נתן

 צוות שם לנו ציפה האוכל לחדר בהגיענו
 ה־ מבהיקים. לבנים בחלוקים בית־ד,חולים

 שעברה השטיפה מן התייבשה טרם ריצפה
 היו השולחנות קודם־לכן. ספורות דקות

לא אליו במקום החדר, בירכתי אך נקיים.

 - המתוכנן השני, בביקור
שעה חוו נוקה הכל

 שולחנות בארבעה הבחנתי שנגיע, ציפו
כרגיל. ודביקים מזוהמים
 נקי, היה הגדול החדר למיטבח. נכנסנו

 תילי־ לגלות היה ניתן בפינות אך יחסית,
ש אף לנקות. הספיקו לא שעדיין זוהמה
הכ כל ניראו לא שעת־צהריים, זו היתר,

ארוחת־הצהריים. לקראת נות
 קודם־לכן שיום הסתבר ביקור כדי תוך
 מישרד־ה־ אנשי של ביקור במקום נערך

 את בחלקו, להסביר, כדי בכך היה בריאות.
ה במצב־הניקיון הפיתאומי השיפור פשר

כללי.
המח שתי לאנשי פרט המוסד, חולי כל
 בית־ בחצר מרוכזים היו הסגורות לקות

 בחדרים. להישאר הורשה לא איש החולים.
 שניכר נקיים, בבגדים לבושים היו הכל
 היו החדרים מהמחסן. הוצאו אך־זה כי בהם

ש החדרים כולם. לא אך ונקיים. שטופים
 בו מצב באותו היו המיסדרונות, בקצות

הראשון. בביקורי ראיתים
 הרציפה האלה. החדרים לאחד נכנסתי

המי שעל הסחבות ומזוהמת. רטובה היתד,
שי לא פשוט ומטונפות. קרועות היו טות
 האחיות, אחת זה. חדר אל שאגיע ערו

צוע החלה לחדר, בהיכנסי אותי שראתה
 ביקורת לנו עושה הוא זכות ״באיזה קת:

 כדי כאן, לעבוד בא לא הוא למה כזאת?
זאת?״ עבודה איזה להרגיש
 נוספו כבר שהכרתי המצומצם לצוות

 הקודמת שבפעם הסביר יושקו אחים. שני
במילואים. היו

 שנעשו ובמחלקות בחולים היה ניכר
מחל חולי גם המצב. את לשפר מאמצים

 יחסית. טוב, במצב היו ,2ה׳ הקשישים, קת
 החדר בשמש. הפנימית, בחצר ישבו הם

 לנקותו. המאמצים וניכרו ריק, היה הגדול
 בו שרתה בקירות, שדבקה הצחנה, רק

 ידעתי בה, מורגל הייתי כבר אני עדיין.
 כל החוצה נמלט הצלם אך לצפות, למה
בו. רוחו עוד

ה ביקורי בעת כמחסן ששימש בחדר
חד וכיסאות שולחנות כעת נמצאו קודם
 ״המועדון״. ישוקו אותו כעד, הפעם שים׳
 להפליא. ונקי למופת, מסודר היה הכל

 זה. ״מועדון״ פוקד אינו שאיש היה ברור
ל החדר את המחלקת למחיצה מעבר אך

 מטונף הכל — כמקודם המצב היה שניים׳
ומצחין.

 אל ניגשתי יום אותו של הערב בשעות
הת עמו בית־החולים, צוות מאנישי אחד

 מה שאלתיו הראשון. ביקורי בעת יידדתי
סיפר: האיש הגיעי. על שנמסר ברגע קרה

 הראשון, הביקור אחרי לנו אמר ״יושקו
מישרד־ד,ברי של ביקורי־פתע לנו שיהיו

 המצב. את לשפר ניסה באמת הוא אות•
 יודיעו שאם אמר גם הוא זאת, עם יחד
 הדרדש כל את מייד שנעשה ביקור, על לנו
פיקס. יהיה שהכל כדי

הו לנו נתן הוא באת, שאתה ״כשמסרו
 את הוצאנו הכל. את לנקות מיידיות ראות

הח החדרים, את שטפנו החוצה, החולים
 למיב־ גוייסו כולם החולים. בגדי את לפנו
 היה שעה תוך עובדות־המחסן. אפילו צע,
 להכין הספיקו לא זה בגלל מוכן. הכל

ארוחת־צהריים.״


