
 בית־ ■ש לסכווים ״הוסניס״. בבית־החוריס בחדוה ■ושבת זקנה אשה
לסגוד רוצים העובים של ביתיהחולים את לחודים. וגם משלהם, החולים

 במחלת חלה )19(נירוח אשיז* ^
 בבית־ ונותח אושפז הוא קיבה. 1

 העתיקה העיר בלב הוספיס, החולים
לכל שילם שקל 2000 ירושלים. של

 בני־ כשאר ראשיה אישפוז. של יום
 רפואי. בביטוח מבוטח אינו מישפחתו,

 ״צריו פסקני. בקול אומר הוא ״אסור,״
נייר דף על ולא אללה, על רק לסמוך

ביטוח!״ — שנקרא
 ה־ בירושלים ערבים אלף 105

 מבוטחים אינם וסביבותיה מיזרחית
היותם בשל רבים רפואי. בביטוח

תוכ מישרד־הבריאות מכין עכשיו
 אל־ שמואל בית־החולים. לסגירת נית

 סיבות כי טועו המישרד, דובר גרבלי,
)38 בעמוד (המשך

ב״הוססיס״ חדר־דזולים
הביטוח מן נעלב אללה

 סוג בכל הרואים מאמינים, מוסלמים
 האל. של בכוחו זילזול ביטוח של

 לעמוד יכולים אינם פשוט אחרים
הביטוח. בהוצאות

 הוספיס הממשלתי בית־החולים
 הבלתי״מבו־ אוכלוסיית את משרת
 ליום־אישפוז. דולר שני תמורת טחים

 בית־ הוקם שבה השנה ,1948 מאז כך
 הגדילה אף הירדנית הממשלה החולים.
 חדש מיבנה להוספיס ובנתה לעשות

 שבית־ לפני קצר זמן בשייח׳־ג׳ראח.
 למישכנו לעבור היה אמור החולים
 ששת־הימים. מילחמת פרצה החדש,

 בית־ בבניץ ראתה מדינת־ישראל
 לשכן והעדיפה שלל״מילחמה, החולים

 של הארצי המטה את בשייח׳־ג׳ראח
נש הוספיס בית־החולים המישטרה.

 לשער־שכם, סמוך הישן, במקומו אר
 — הנוצרי ישוע של בנתיב־היסורים

 לבית־חולים הפר הוא דולורוזה. הוויא
מישרד־הבריאות. בפיקוח ממשלתי
 עניי מוצאים שנים, 18 במשך מאז,

ב רפואי מיקלט המיזרחית העיר
 בית־ פעם שהיה בבניין הוספיס,

אוסטרי. הארחה
בי ׳ברזה—^—■—י—■ בו •י* ;,לי

: 4

מוהטבי מנהל
בשפתו טיפול רוצה חולה

1הוו
האחרון הרוקח

 ל־ ארמני רוקח ביקש ירושלים ^
 לסיום 50ה־ יום־השנה את חוג ^

 באוניברסיטה שלו לימודי־הרוקחות
 לאתר ניסה ביירות, של האמריקאית

 לשם מחזור, לאותו עמיתיו 12 את
 לאתר הצליח לא כינוס־מחזור, עריכת

 מארץ־ היהודיים הבוגרים ששת את
ממצ הבוגרים שלושת את ישראל,

 גילה, מלבנון, הבוגרים שני את ריים,
 בית־ בעל זאת, בכל אחד עמית לבסוף,

ביריחו. מירקחת
★ ★ ★

הגזבר. ער
 מח־ גיוס לקראת איזכרו, צה״ל ^

 הסיבה כי החדש, זור־הטירונים
 לצעירים אחת, לשנה השירות, לדחיית

ולצעי מטר 1.40מ־ נמוכה שקומתם
 היא מטר, 1.35מ״ נמוכה שקומתן רות

 תגבה נוספת שנה שמשך התיקווה
 גיוסם ייקל ואז זאת, בכל קומתם
לצה״ל.

★ ★ ★
ר צי השבוע מי

 פינת־זלילה מלון חנך תל־אביב ף*
 ואפל המאורע לכבוד אפה חדשה, ^

 בתישעה השתמשו ייצורו שלשם ענק,
 קילו עשרה חלב, ליטר 11 קמח, קילו

 קילו דובדבנים, קילו ששה מישמש,
ביצים. 90ו־ סוכר אחד

★ ★ ★
אחר דבר זה,

 שב־ הקיבוץ חברי התפלאו להב ^
מבו ניסוי נערך שבו המזרחי, נגב ■4
 מיש־ של במימונו חזירים, לרביית קר

 מישרד־ כי לשמוע, רד־החקלאות,
 חוק קבלת אחר הודיע, החקלאות

 דבר יודע שאיננו בכנסת, החזיר איסור
 מימדיו על או בארץ חזירים גידול על
זה. חקלאי ענף של

★ ★ ★
בשמו לירד לקרוא

ש כתבה עיתון פירסם ניו־יורק ף*
לירו תיירי־הקיץ להדרכת נועדה *

הח רחוב כי הזכיר העתיקה, שלים
 סוק כיום הקרוי בעיר, המרכזי נויות

 היה מוכרי־הבשמים) אל־עטארין(שוק
 מאל- דה רי בשמו הצלבנים בימי ידוע

 הגרוע" הבישול ״רחוב — קוויזינאט
 צלי־הבשר של הירוד טיבו שם על —

 לעולי־הרגל רחוב באותו נמכר שהיה
הנוצריים.

★ ★ ★
בן־יהודה פינת

 מהונג מלצרים הודיעו טבריה ^
 במסעדה לעבודה שנתקבלו קונג

 את קלטו כבר הם כי מקומית, סינית
 ופיטריות, איטריות העבריות המילים

 בכל ביותר שכיחים מרכיבים שני שהם
 מצליחים אינם הם אך סיני, תפריט
 שלישית, למילה השתיים בין להבחין

משמ מהן ננסיים שדגמים מיטריות,
מסויימות. סיניות מנות לעיטור שים

★ ★ ★
דודריזאציה

 ג׳ורג׳יה שבמדינת מארייטה ך*
 המיטווח נפתח שבארצות־הברית ■4

 מתת־ לירי בעולם הראשון הפרטי
 פוטנציאליים צלפים הרתיע מיקלעים,

 ל־ בנוסף כי גילו, שאלה אחרי רבים,
 לתת־מיקלע דמי־השימוש הדולר 13

קופ של מחירה ישראל, מתוצרת עוזי
 בדיוק המספיקים עוזי, כדורי 50 סת

 10 הוא שניות, שלוש של אחד לצרור
סנטים. 75ו־ דולר

★ ★ ★
לעודפים הפיתרון

*  סניף הנהלת הודיעה ירושלים ף
ה ב ו תנ ל  בשיווק החלה כי המקומי, *

 15 של במיוחד, גדולות באריזות חלב
ה בגדה הקונות למען האריזה, ליטר

ו לבנה מהחלב החובצות מערבית,
תוצרת־בית. מלוחה גבינה

ה העולם 2497 הז


