
 כאב־ על שהתלוננו חולים הגיעו
 המשיכו הם כאבי־ראש. או שיניים
 לקופת■ כמו לבית״החולים לזרום

ההת גם התרחשה בוולפסון חולים.
 אחד קרובי רופא: כלפי היחידה פרצות

 של ואיש־הביטחון רופא היכו החולים
להתערב. נאלץ בית־החולים

בתל־אביב, הדסה בבית־החולים

שחלינו." רופאים, שאין
 שמונה אידלסון, בורים הסביר
 .אני בהדסה, חדר־המיון על כאחראי

 ימשך, הזה המצב זמן כמה יודע לא
 שולטים אנחנו כיום אבל

 מקבל חולה כל כרגע בבית־החולים.
 רופאים נשארו בבתי־החולים טיפול.
להחליט היכולים ומנוסים, ותיקים

אותם אונר ומצפונם שנסעו ואותם

סקלרזטיר משל1 לה1ח י״בגין
)9 מעמוד (המשך

 ואינם גבוה עץ על טיפסו הצדדים שני
 אף שאין מסתבר ממנו. לרדת יכולים

 רוצים כולם בסדום. אחד צדיק לא
 אחד בבוקר השני ביום אמר כך כסף״.

 וולפסון בבית־החולים הרופאים
בחולון.

 יותר סבל זה שבית־חולים מסתבר
 והדסה איכילוב מבתי־החולים

וולפסון לבית־החולים בתל־אביב.

לטיפול. זקוקים אכן היו וכולם
 זוג לבית־החולים הגיע השאר בין

 וכשנשאלו ביד. יד אוחזים קשישים,
 הם חלו. ששניהם הודיעו החולה מי

 והסתבר סמוכות במיטות הושכבו
 לחדשות, מבט שידור אחרי שמייד

 הם הרופאים, עזיבת על הודיעו שבו
 הדם שלחץ התברר בבדיקה ברע. חשו
 שאושפזו אחרי מאוד. עלה שניהם של
כשראינו נבהלנו כל־כך הסבירו: הם

 הוופאים נר קודם זה שסובר מ■
בבתייהחורים שנשארו אותם -
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המצב. על השתלטו והרופאים רבים חולים הגיעו לא הדסה לבית״החולים

 המצב היה השני, ביום תורן שהיה
 שנראתה יחסית הרגועה התמונה שונה.
 איכילוב בבית־החולים הקודם ביום
 אחוז 60כ־ באו עצמה. על חזרה

בדרד־כלל, המגיע החולים ממיספר

 נותחה בארץ, המתגוררת קשישה אנגליה דורפרגט, טטיל 1
 שהיא נתגלה אז ורק המרה, בכיס הרופאים שביתת בזמן ! ]11 11/

שנים. במה בבר בארץ ומתגוררת 82 בת היא טטיל בסרטן. גם לקתה

 הטיפול דרך על מיידיות החלטות
בחולים.

 לצלצל חדלים אינם ״הטלפונים
 השיחות כל כמעט השונות. במחלקות

המבקשים מודאגים, רופאים של הן

החולים. שלום את לברר
 של שעות 24 אחרי רגיל ״אני
אני אבל העבודה. את להמשיך תורנות

 עד שעות של עניין שזה חושב בהחלט
 את אמנם לי שלחו יתמוטט. שהכול

 פנימי רופא פרלוק, חיים הד״ר
 לא הוא אבל לי, לעזור כדי מאיכילוב,

בבוקר. משבת כבר ישן
 הרופאים. כל קודם זה שסובל .מי
 לכם מבטיח ואני כאן, שנשארו אותם
 למרות בטבריה, שיושבים אלה שגם

 שבו קטע להקרין בחרו שבטלוויזיה
 אני אותם. אוכל המצפון צוחקים, הם

 השביתה. את רוצה אינו שאיש בטוח
 מה זה בפינה, מישהו כשלוחצים אבל

עושה". שהוא
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 בית־החולים הוצף הדסה, בית-החולים לעומת רגיל.
 בוולפסון כאבי״שיניים. על שהתלוננו בחולים וולפסון

המטפל. הרופא על החולים מקרובי אחד התפרץ גם

 סגן־מנהל סקורניק, יהודה הד״ר
 בהדסה, הכירורגית המחלקה

 שהיה שהציבור. מבין .אני הסביר:
 לאבד מתחיל השביתה, בתחילת אתנו

 והולך. גדל שהסבל ככול הסבלנות את
 חרגו הרופאים שרוב יודע אני

 רבים רופאים מטה־השביתה. מהוראות
 שהתיר ממה יותר רבים בחולים טיפלו

מטה־השביתה. להם
 שלושה רק לבצע לנו התיר ״המטה

 חרגנו. לא ומזה בשבוע, ניתוחים
 לדחות ונאלצנו סרטן חולי רק ניתחנו

 דחופים. פחות שנראו אחרים ניתוחים
טעינו.״ שלא מקווה רק אני

 הכירורגית במחלקה צדדי בחדר
 שוכבים הדסה בית־החולים של

 בזמן שנותחו סרטן חולי שלושה
 נראית המנותחות אחת השביתה.
 על יושבת היא ראינוע. מסרט ככוכבת
 הלבן שיערה פרחים, מוקפת כורסא
 ורוד, בסרט ומקושט בקפידה עשוי
 בלבד. אנגלית ומדברת מאופרת היא
המת ,82ה־ בת רורפרגט סטיל זוהי

 עם ונמנית בארץ שנים מזה גוררת
 באנגליה, העשירות המישפחות אחת

 אירגון־חלוצים בראש בזמנו ועמדה
 התקבלה היא באנגליה. ישראל למען
 מרה. כיס לניתוח השביתה בזמן

 חולת שהיא התגלה הניתוח במהלך
 כיום ניצלו. וחייה נותחה היא סרטן.

 רק ונערכים כיס־מרה ניתוחי הופסקו
 דחופים במיקרים ורק סרטן ניתוחי
ביותר.

 מנהל מיכאלי דן הד״ר מוסיף
 תל־אביב. של העירוניים בית״החולים

 בכל הציבורית ברפואה משבר .יש
 ביוקר, עולה כיום הרפואה העולם.

 יקרים הם גם ברפואה והחידושים
 שחוסכים היא המדיניות לכן מאוד.

הרופאים. של מהמשכורות
 באנגליה, הרופאים שמצב .ידוע

 מחפשים והם ביותר, גרוע למשל,
 אנחנו גם בחו״ל. עבודה בדרך־כלל

 רופאים. מאות זו בדרך איבדנו
 את השבוע ביטלו המתמחים הרופאים

 למערבולת נכנסנו ההתמחות. בחינות
ממנה.״ נצא מתי יודע ומי

יריב שולמית

תמרורים
ג  64ה־ הולדתו יום את ♦ חג

 מועצת חבר גיטר, בנו משה
 דיסקווט, בנק של המנהלים

נולד הבנק. של אחרות ובחברות־בת
---------------10--------ז

גיטר חוגג
הבנק בהנהלת

 בעבר .1958ב־ לישראל והגיע בהולנד
 בהולנד שונים תעשיה מיפעלי ניהל

ובארגנטינה.
 85ה־ הולדתו יום את ♦ חגג
 מרדכי והמתרגם המשורר

 של לעברית ,המתרגםאבי־שאול
 שירי וממתרגמי מאן תומס יצירות

ברכט. ברטולד
 ואת 47ה־ יום־הולדתו את ♦ חגג
 אביגדור האלוף מצה״ל פרישתיו

 ביו־ שהיה בן־־גל, (״יאנוש״)
 הטובים הסיכויים בעלי המועמדים

 פיקוד אלוף יאנוש, רמטכ״ל. להיות
 הכוח־ על שפיקד לשעבר, הצפון

 את אירח במילחמת־הלבנון, המיזרחי
 עתה בקיסריה. שלו בחווילה חבריו

איש־עסקים. להיות מתכוון הוא
 60ה־ הולדתו יום את ♦ חג<

 אמיר. אהרון הסופר־משורר־מתרגם
 .מטה חבר הכנענים, קבוצת מראשי

 ־<— אחרי השטחים" להחזקת הפעולה
 חבר״הוועד ששת־הימים, מילחמת
 הנוצרי״ למיעוט לעזרה הציבורי
 הריבעון את ייסד .1976 מאז בלבנון

 לבטין נשוי קשת. הסיפרותי־איכותי
 ילידת ומשוררת ציירת מרגלית,

ביירות.

 לעיתונאים אור, שני בן ♦ ד ל ו נ
 ברנע. ואהרון ארגמן עמליה

 העולם לאוייר יצא לרעות, אח אור,
חג־השבועות. ערב

 מאז שבועות שמונה ♦ יחלפו
 מילוא רוני חרות ח״ב התחייב
 מועמד אם לליב״י, שקל מיליון לתרום

 נשיא־המדינה לתפקיד הקואליציה
 יזכה לא אילון, מנחם הפרופסור
 ומילוא הפסיד אילון בכנסת. בהצבעה

 חלק לא אף שילם, לא עדיין
הפומבית. מההתחייבותו

♦ ה כ ו  האישי וכעוזרו כדובר מ
 ),27( הנגבי צחי שר־התחבורה של
 כהן.הוא גאולה התחיה ח״ב של בנה
 חודשים לפני החרות לתנועת שב

 ה׳ עירוני בתיכון למד אחדים.
 כתב היה הצבאי בשירותו בתל־אביב,

 לצנחנים. התנדב ואחר־כר בבמחנה
 קבוצת עם התבצר ימית פינוי בעת

 את ופינה האנדרטה על סטודנטים
 היה העיר. להריסת סמור המקום

 של הסטודנטים אגודת יושב־ראש
 ואחר־כר העברית האוניברסיטה

 של הארצית ההתאחדות יושב־ראש
 חברו ויוזמת ביוזמתו הסטודנטים.

 חקירת נפתחה כץ, ישראל
 של הנסיעות בחברת בנעשה המישטרה

איסת״א. הסטודנטים

♦ ר ט פ  וסגן לשעבר מפ״ם ח״ב נ
 ).76(ארזי ראובן יושב־ראש־הכנסת

 ולמד בפולין השומר־הצעיר חניך היה
 מיפלגת מזכ״ל היד, בוורשה. מישפטים

 ובא בפולין השומר״הצעיר פועלי
 בכנסת ח״ב היה .1949ב־ לישראל
 המזכיר והיה והשביעית, השישית

 השנים בין מפ״ם של המדיני
 לחגוג עמד הבא בחודש .1965־1959

 אשתו ושל שלו חתונת־הזהב את
לינה.
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