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 החווף: תענוגות
בשלג סקי

קפה... בבית שטווול או
 העצים, צמרות על - העין מלוא לכל שלג אוסטריה. של בחורף לרשותך הכל

 - חיים חדוות מלאי קפה בתי ;הסקי מסלולי ועל הגגות על
 - הרמות בכל מלונות ;כמותם שאין ושטרודלים טעימות עוגות ריחני, קפה עם

 ניפלאות ארוחות - ציוריות מסעדות עם הנודע, האירופי השרות עם
בפניהן. לעמוד אפשר שאי

 הקטנות ובעיירות הבינלאומי האופי בעלות הראשיות בערים לרשותך אלה כל
אוסטריה. של ולרוחבה לאורכה הפזורות והשלוות,

 מגיע אתה שאליה החופשה זוהי הקיץ. מאז לה שחיכית החורף חופשת זוהי
אוסטריים. אויר נתיבי - הידידותית התעופה חברת עם

 הנסיעות סוכני כל אצל - והזמנות צבעונית חוברת פרטים,
האוסטרי. התיירות משרד נציגות אוסטריים, אויר ובנתיבי

 כוכבים 3 במלון ליום,
הופגסטיין. בבאד

 לילות) 5(ימים 6
 סקי חבילת של

באינסברוק.

ימים, 4
בוינה אינטרמצו

תו
טרמפ
לחייל

״ י ל ר ו א ״
ונשים גברים לספרות ספר בית

 תל״אביב ,89 ג׳ורג׳ המלך רח׳
03־284919 • 03־295318 טלי

שמה החרה  מוורוים לקורסים ההר
ש רגילים קורסים וגם ימים. לחוד

עממיים: במחירים לקוחות קבלת
ש״ח 2 תספורת ★ ש״ח 2 תסרוקת ★
ש״ח 15 החלקה ★ ש״ח 10 צבע ★
ש״ח 15 פסים ★ ש״ח 15 סלסול ★
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 בטלפון עגבניה
ציתות מונעת לא

ם: אנו מספקי
 למניעת מכשירים *

כטלפון ציתותים
 מיקרופונים לגילוי שרוח *

מושחלים
מחכות מגלי *
אוטומטיות מזכירות *

בע״נז דוקטור רדיו
286444 טל' ת״א, ,18 עליכם שלום

—כנכה התעורר אלי—
 115 מעמוד והמשך
 מתייחסים זה מסוג לתביעות נוספים.
מעבי מישניות, כלתביעות בישראל

 ב״דרך בבית־המישפט אותן רים
שנים. נמשכות הן ולכן הרגילה',

 1 נזק על שתביעות מדינות יש
 עוברות רפואית רשלנות עקב שנגרם
 זו תביעה אם בין — נמרצת״ ב״דרך
 על־ אם ובין המישטרה, על־ידי מוגשת

 אצלנו שגם היה רצוי עצמו. הנפגע ידי
רפו רשלנות עקב נזקים על תביעות

 לפחות בבתי־המישפט יישמעו אית
 אחרות, כספיות תביעות של במהירות

המרצה". ל״דרך בדומה
 אלי דבר של בסופו יפוצה אם אף
 אם — לנזק שגרמו הרופאים כדורי,

 ייענשו. אם ספק — שגרמו יוכח
להר שלא נטיה קיימת בבתי־מישפט

 מבוססת אצלנו זאת גישה רופא. שיע
 העליון בית־המישפט קביעת על

 להעמיד ש״אין האומרת ,1966 משנת
להת־ ואין לרופאים מופרזות דרישות
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ואשתו כדורי נכה
מתרשלים לרופאים סלחנות

 קביעה יתרה.״ בחומרה אליהם ייחס
 בית־המיש־ החלטת על הסתמכה זאת
 בעולם, דברים השתנו מאז האנגלי. פט
 ממשיכים שלנו בתי־המישפט אך

המת לרופאים בסלחנות להתייחס
 חייבת זאת שגישה לי נראה רשלים.

להשתנות.
 שבו המצב הוא בעיניי ביותר המוזר

 בגלל נפגע עצמו המרגיש פשוט, אזרח
 את לתבוע חייב רפואית, רשלנות
 על להגן תחת — והמדינה המדינה;
 מי על ומגינה מולו עומדת האזרח,
 מצב אך מישפטן, איני באזרח. שפגעו

 ולא מוזר, תקין, לא מאוד לי נראה זה
 האזרח על להגן חייבת המדינה הוגן.
 של לצידם מחיר בכל לעמוד ולא

 מדינה של מטרתה ומוסדותיה. פקידיה
 בשיטה הדוגלת ורמוקראטית, מתוקנת

 לצידו כוחה בכל לעמור ההומניסטית,
האזרח. של

 ,1986 באוקטובר הוגשה התביעה
כתב־הגנה. הגישה טרם והמדינה

2571 הזה העולם


