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 חדש. סיפור אינו בארץ ברופאים המחסור
 בישראל. חסרים בינוניים רופאים אפילו

וכמה. כמה אחת על — מצויינים
 הנהלת של דעתם כנראה זו לא אולם

 ומרכז בבאר־שבע לנגב המרכזי בית־החולים
ו הכללית. קופת־החולים ל  שהם החליטו א

 — ■למדינה — לעצמם להרשות יכולים
פלס לניתוחים המומחים מטובי אחד לאבד
 כדי בהלוואה לו לעזור סירבו בארץ, טיים

בישראל. בית לעצמו לבנות שיוכל
 בד״ר המדובר משונה. חדש עולה

פלס לניתוחים המחלקה מנהל קפלן, ארווין
ה בבאר־שבע, המרכזי בבית־החולים טיים
 זילזולה בגלל — הארץ את לעזוב עומד

בית־החולים. הנהלת של
 הוטבעה כאשר לפירסום זכה קפלן ד״ר

ש וציוותי הוא זה היה אילת. המשחתת
ה חוף על נורא, מוצאי־שבת באותו טיפלו

ה ניצולי 130ב־ קורת־גג, ללא ברומני, ים
 ואנשיו קפלן ד״ר זכו זה מיבצע על ספינה.

 בית־ מנהל שטרן, יוסף מד״ר חמה להערכה
בנגב. המרכזי החולים
 דספיק ארצה, עלה מאז השנים בשש

 המנתח פצועים. 5,000ב־ לטפל קפלן ד״ר
 שם מרודזיה, לארץ עלה והחייכני המשופם

 יועץ שימש הוא הארץ. ברחבי מוכר היה
צבאה, רודזיה, לממשלת בתחומו רפואי

קפדן פלסטי מנתח
ישראלית חזירות

 המיכללה חבר ולרשות־הרכבות, למשטרה,
 אגו־ ויו״ר בלונדון, הממלכתית הכירורגית

 בישראל הפלסטיים המנתחים הרופאים דת
.1968 בשנת

 בא לא לארץ, המבריק המנתח עלה כאשר
 משלם־המיסיס, חשבון על חדש עולה ככל

מש העלאת הוצאות כל את שילם מכיסו
 משותף. בביר. דירה קניית כולל פחתו׳

כבר החמישית. מהקומה נפדה
 בבית־החולים קפלן ד״ר של עבודתו תחילת

 פנטסטי. במעשה־הלם כרוכה בבאר־שבע
המח את את שהקים הוא זה שהיה למרות

 שלוש במשך נחשב לא הפלסטית, לקה
 כסגן־המנהל. רק אלא כמנהלה, שנים וחצי

למנהל. תקן היה לא הסיבה:
 הרופא את הטרידו לא אלו הבלים אולם

 יותר הטיפוסית. הבריטית שלוות־הנפש בעל
כ לפני אחרת: בעייה אותו הטרידה מכך,

 14 בת אז שהיתר, בתו, נפלה שנים שלוש
החמי בקומה חברתה דירת מחלון וחצי,
 ניצלה גופה, בכל קשה נפצעה היא שית.
 היא וכיום שנרפאה למרות ממוות. בנס

 זיעזע בלונדון, לדראמה באקדמיה לומדת
השמינית. בקומה הגרים הוריה, את הדבר

 על פרטי, לבית לעבור שאפו הם מאז
 לאחר שנה שכחצי ביחוד המוצקה. הקרקע

נוסף. תינוק להם נולד מכן
 יותר יקר פ־טי בית אולם שערורייה.

 אין קפלן ולמשפחת — בבית־משותף מדירה
 המפורסם, המנתח הזה. הנוסף הכסף את

כ משתכר תועפות, הון הרוויח שברודזיה
 ממש מנהל לדרגת כבר שעלה לאחר — יום

ל נטו ל״י 900 — הקים שהוא במחלקה
למחיי לו הדרוש את להשלים נאלץ חודש,

 פנה הוא נוספות. בתורנויוודלילה תו
בית־החולים. להנהלת הלוואה בבקשת איפוא

יחסית, חדש כעולה אותו. זיעזע הסירוב
ה החינוך בעל הרופא עדיין התרגל לא

 הוא החביבה. הישראלית לחזירות בריטי
 וחוסר־הערכה מחפיר זילזול בסירוב ראה

 ומסירות, מאמצים של שנים לשש מדהים
לרודזיה. לחזור כוונתו על הודיע

משחיצריה
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