
 התביעה, הגשת מיום שנים שלוש לפני עה
 ממנה וכתוצאה התובע, של למחלתו גרמה

למיחייתו. ולהשתכר לעבוד מסוגל הוא אין
 השופט אמר בפסק־דינו נדחתה. התביעה

 ד״ר ידי על שניתנה ״חוות־הדעת :המחוזי
 לאחר ניתנה׳ השם) את לפרסם (נאסר מ.

 להסתכלות התובע את קיבל עצמו שהוא
 זאת עשה הוא הממשלתי. לבית־החולים

רבה. תמיהה המעוררות בנסיבות
 לבית־החולים התובע שהכנסת ״ברור

 ביוזמת אלא לרפאו, במטרה נעשתה לא
 לקבל לתובע לאפשר על־מנת עורך־הדין,

פיצויים. קבלת לצורך רפואית תעודה
 בבית־יהמיש■ מ. ד״ר ״כשנשאל

מלוכ לפיהם המיכחנים מהם פט,
 לחולי־נפש דבתי־חולים חודים דים

 כאלה רכים שישנם העובדה לאור
 מחוץ ונשארים לתורם המחכים
 מרום, מחוסר כית־החוליס לכותלי

 להם־ מיכחנים שלושה שיש ענה
 מ■ אחד שאף הוכרר חודה. דת

 כלפי התהיים לא האלה חמיכחנים
התוכע.

 שאת בפני הודה מ. ד״ר ועוד, ״זאת
פר באופן נתן לבית־המישפט חוות־דעתו

 שכר־ דעתו חוות עבור קיבל וכי טי,
טירחה.״

 :השופט קכע פסל,־הדין בהמשך•
 הנסיכות כמיכלוד שיש ספק ״אין
את עליו לתת הראוי שמן פגם

.£.0£ל־. מכון
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:למעלה בתמונההתחרות
 ביתי של המכון

 שטריי־ פרופסור בהנהלת איכילוב החולים
הפרופסור. של הפרטי המכון :למטה פלר.

 מקיפה חקירה לעשות יש הדעת.
 מוסמכים, מוסדות עד־ידי כנדון

ההסתד או מישרד־הכריאות כגון
הרפואית.״ רות

 מיכשור חסר
רפואי

 בעיית היא עצמה בפני עגומה רשה ץ*
 הארץ בבתי־החולים. הרפואי המיכשור 5*

 כי לפתע מתגלה כאשר מזדעזעת כולה
טי לצורך מכשירים די אין בבתי־החולים

 למות עלולים חולים וכי בחולי־כליות, פול
טיפול. מחוסר

מתוחכ מלאכותיות כליות רק לא ואולם
 מיב־ חסר רבים בבתי-חולים חסרות. מות
 עולה תמיד לא ממש. אלמנטרי רפואי שור

 המיכשור לפעמים רב. כסף כזה מיכשור
 משום או מהזנחה כתוצאה פשוט חסר,

 בבית־ להציבו כדי פנוייה פינה אי־מציאת
אפס־מקום. עד חולים הדחוס החולים,
באז רק לא פוגע רפואי מיכשור העדר

בחיילים. גם אלא רחים,
 של שמו שמור הזה העולם במערכת

 ואושפז במילחמודההתשה שנפגע חייל,
נפ החייל בתל־השומר. השיקום במחלקת

 מחזהו משותק והפך בעמוד-השדרה גע
 הרפואית, האבחנה קבעה השאר בין ומטה.

 נקבע פועלת. אינה שלו שלפוחית־השתן כי
 — (קטטר בצנתר להיעזר עליו יהיה כי

ימיו. סוף עד שתן), להרקת מיתקן
רנטגן צילומי על־סמך נעשתה זו קביעה

 אליה האורולוגית שבמחלקה משום סטטיים,
ב טלוויזיה קיימת אין לבדיקות, הועבר
 פעילות לבדיקת המיועדת סגור, מעגל

השתן. שלפוחית
 הוריו בעזרת ויתר. לא הפצוע החייל

 לבדיקה שם נתקבל לשווייץ, נסיעה מימן
רוס פרופסור של המפורסם במכוךהשיקום

 במעגל טלוויזיה מערכת בעזרת שם, ייה.
 של שלפוחית־השתן כי מייד נקבע סגור,
 החייל היה אילו כתיקנה. פועלת החייל

 בתל־השומר, שנקבע כפי בצנתר, משתמש
 ולטווח השלפוחית, פעולת את מנוון היה

 של הסדירה בפעולתן פוגע אף ארוך
הכליות.

 כמיס־ מצוייד ארצה חזר החייל
 נק־ כי המעידים רפואיים, מכים
 מוטעית. רפואית אכחנה לו כעה

מוט היתה האכחנה כי לו הוסכר
 כמיכשור המחסור משום עית,

מתאים. רפואי
ב רוכשים בבתי־חולים, מנהלי־מחלקות

 מצוי שאינו רפואי מיכשור הפרטי כספם
נזק רבים שחולים כזה או במחלקותיהם,

 זה רפואי בציוד משתמשים הם לו. קים
פרטי. באופן חולים בדיקת לצורך
 לדוגמה הרי הדבר, את להמחיש כדי
קונקרטי. מקרה

 רופא־עצבים, שטרייפלר, מכם פרופסור
 בבית־ הנוירולוגית המחלקה מנהל הוא

בתל־אביב. איכילוב החולים
 שטרייפלר שפרופסור הרפואי המכשיר

 חולי בבדיקת בו נעזרים עוזריו וחבר
 האלקטרדאנציפלוגרף הוא המחלקה,

גלי-המוח. את הבודק .£.£),0(.
 הוא זה במכשיר לבדיקה להתקבל הלחץ

 במחלקה, המאושפזים לחולים נוסף רב.
 בית-החו־ חולי ,£.0£ב־. לבדיקה מופנים

נמ אינו שהמכשיר בתל־אביב, הדסה לים
 חולים לבדיקה מופנים כמו־כן ברשותו, צא

 נוספים אלה כל על שונות. מקופות־חולים
 קשים ראש כאבי על המתאוננים אנשים

לבדיקה. להתקבל לתורם והממתינים
 .£.0£. מיתקן רכש שטרייפלר פרופסור

בדי ומוצב אשתו, על-ידי המופעל פרטי,
בית־החו־ מול לדירת־מגוריו, הסמוכה רה

איכילוב. לים
 הראל, ד״ר לדברי שטרייפלר׳ פרופסור

בפרק לעסוק רשאי בית־החולים, מנהל
 חמור זה ״יהיה :ואולם פרטית, טיקה
הפרק במיסגרת כי לנו יתברר אם מאד

 לעדיפות אלה חולים זכו הפרטית טיקה
בבית־החולים.״ באישפוז

 פרטיים לחולים
זכויות־יתר

 כי ומצאנו, הנושא את ,נודר ך•
ועי ממשלתיים בתי־חולים מנהלי ^

 על מעקב כל עורכים אינם רוניים
 שהתחילו חולים בין אפשרי קשר

 מנהל־המחלקה, של הפרטית בפרקטיקה
ב בבית־החולים, המאושפזים חולים לבין

 קצרות שיחות הרופא. של מחלקה אותה
 לגלות היו יכולות המאושפזים, החולים עם

מדהימות. תופעות
 פרופסור של שמו את לציין בחרנו

 יו־ תלונה נגדו שהופנתה משום שטרייפלר,
בחומרתה. צאודדופן
 לארץ הגיעה צרפתית, אזרחית יהודיה,

 עו־ קרוב־מישפחה, אצל והתגוררה לביקור
ש התיירת, של בעלה במיקצועו. רו־דין
 פרקינסון. ממחלת סובל בצרפת, נשאר

 מחלתו בעניין להיוועץ החליטה התיירת
 והבחירה בעל־שם, נוירולוג עם בעלה של

שטרייפלר. פרופסור על נפלה
פר כפציינטית אותה קיבל הפרופסור

 את כללי באופן לו סיפרה והתיירת טית,
 ציינה, השאר בין בעלה. מחלת סיפור

 לאחר ואכן גולגולת, ניתוח עבר בעלה כי
 אולם הרעידה, תופעות נעלמו הניתוח

בהליכה. מתקשה עדיין הבעל
 גלולות, עימו יש כי ציין הפרופסור

 שעדיין מארצות־הברית, רפואיות דוגמות
 אלו גלולות לדעתו לצרפת. מיובאות אינן

לעזור. עשויות
 מן הפרופסור גבה שיחת־הייעוץ עבור
 התרופות, ועבור לירות, מאה סך התיירת

שול אותן בלבד, רפואיות דוגמות שהיו
 לרופאים, חינם שונים בתי־חרושת חים
נוספות. לירות 400 גבה

 וליתר־ מעורדהדין, הסיפור את שמענו
טלפו שיחה על־ידי אותו וידאנו ביטחון

לצרפת. ארוכה נית
 וב־ במיטות-אישפוז המחסור הפך כך

הרופ את המחטיא לגורם רפואי מיכשור
 ומש- הרפואה מן לעשות להם גורם אים,

 מקור בו, לחפור קרדום המקודשת בועתה
 של ייסוריו חשבון על קלה להתעשרות

החולה.
בסידרה) שניה (כתבה

במדינה
08 מעמוד (המשך

ה את המזרים המקור כי הבינה, מישטדה
 עושה הישראלי לשוק המזוייפים דולרים

 העתיקה בבודאחת, גדולות בכמויות זאת
 העיסקות נעשות בהן לדירות המעקבים את

הגדולות.
 חשאי מידע מישטרתיים. מארבים

 הדולרים ממקבלי אחד כי חשד, העלה
 ה־ צויגנבייום. אצל אותם קנה המזוייפים

 שם ארבה דירתו, על השתלטה מישטרה
 שמה אחדים, ימים משך ולקונים למוכרים

 בעיקר דולרים, וקוני מוכרי עשרות על יד
 המישטרה התיירות. בענף הקשורים כאלה

הקשו בסוחרי-הדולרים להתרכז העדיפה
דול התגלו כה שעד כיוון בתיירות, רים
התעו חברות אצל בעיקר מזוייפים רים
כרטיסי־טיסה. שמוכרות פה

די מנעצרי שהופק המידע בעיקבות
 מישטרתי מארב הוצב צויגנבוים, של רתו

 שם ונתפסו בירושלים, דיפלומט במלון
 מאז ומוחזקים מייד, שנעצרו ואשר׳ גבר

 מה כל 'מוחלט. ׳ובבידוד חשאי במעצר
ה ושם יום־טוב, הגבר ששם הוא שנודע

 טוענים המישטדתיים המקורות עליזה. אשד׳
 מזויי- דולרים אלף 47.7 היו ברשותם כי

פים.
 הדולרים כי טוען, המישטרה בא״כוח

סיד מאותה היו דיפלומט במלון שנתפסו
שנת מזוייפים דולרים של מייספרים רת
 לכן באירופה. יפניים מחבלים אצל פסו

 ש־ מאחר במעצר, השניים מוחזקים עדיין
לכסף שייכים שהדולרים חושד האינטרפול

 סמי כי מקורבים טוענים המעצר, למרות
 לסחור צורך כל לו היה ולא מסוגל אינו

 שעברו ייתכן כי אם מזוייפים, בדולרים
 הם כי שיידע מבלי כאלה כמה ידיו תחת

 עיר- את בתדהמה היכה מעצרו מזוייפים.
 את לנהל ממשיך שבגו למרות המכוניות,

דבר. קרה לא כאילו העסק
 שבה ״עליזה דורון: אשר הבן, טוען
 ׳כנקמה, אבי של שמו את נתנה מדובר,

 ל־ להיכנס לה הירשה לא שהוא בגלל
שלנו.״ מיגרש־המכוניות

תיירות
ב ש ח שבר ה נ

ש ובר
ממושך• לחץ אחר7

 ביחס עדיו, הממונים מצד
 נשבר עליהם, לנילוייס

 מישרד-התיירות חשב
לגימלאות ויצא

 הרב האזרחי אומץ־הלב מפרשות אחת
 השבוע הגיעה שעברה, השנה של ביותר

 מישרד־התיירות, חשב המצער. סיומה לידי
 על בספרו סערה חולל אשר פרנס, אביגדור

 ה־ מנכ״ל של המופרזות ההוצאות פרשת
 ),1906 הזה (העולם גיבתון חנוך מישרד,

לגימלאות. סופית הוצא

פרנס מבקר
מדי כבד היה הלחץ

 בישראל הן שונות פעולות־חבלה שמימן
באירופה. והן

ל הביאה עליזה של נימרצת חקירה
ביו הססגוניות הדמויות אחת של מעצרו

 שנשא אדם בתל־אביב, הרכב במיסחר תר
 דורון, סמי — שוטר תעודת לא־מכבר

 ב־ לאס־וגאס, רכב המכוניות מיגרש בעל
 לתל-אביב. הרצליה שבין עיר־המכוניות

 שבועיים, לפני השישי ביום .נעצר סמי
 הוצא שם בירושלים, לבית־מישפט הובא
 תל־אביבי, שהוא למרות — צו־מעצר נגדו

המ אופקים במישטרת למעצר והועבר
בודדת.
 קונגו בשגרירות נהג בשעתו היה סמי

 והיה למישטרה התגייס ואחר־כך בישראל,
 הסמנכ״ל שהיה מי דקל, אלי של נהגו

 פרש ישנים כמה לפני ישראל. במישטרת
מכו בסחר עוסק החל הוא המישטרה. מן

ה בדרום סלמה, ברחוב ׳משומשות ניות
 לתל־ מחוץ עיר־המכוניות וכשנוסדה עיר,

מיגרש. סמי בה לקח אביב
טי הוא סמי זמן. להרוויח העיקר

 של גבוהה דמת־חיים שקיים ראוותני, פוס
 לגייס ניסה הוא לחודש, לירות אלף 10-15

 צה״ל, אלופי מבין ידידיו את גם לעזרתו
בחברה. ולצאת להצטלם הרבה עימם

 הנושא ביותר, הנודעים האלופים אחד
 הסכים במטכ״ל, רם־דרג בתפקיד כיום

 האלוף לקח. שסמי להלוואות כערב לחתום
 לרשותו, העמיד שסמי בדירה משתמש היה

 טען שסמי אחר, אלוף בילויים. לצורך
 לקשור סירב הטוב, וחברו ידידו הוא כי

 עם שתמונתו למרות בעסקיו, שמו את
 דורון סמי של במישרדיו מתנוססת סמי

בעיר־המכוניות.

ה ההוצאות פרטי פירסום אחרי מיד
 ומיסעדות״ בבתי-מלון גיבתון של מוגזמות

 פרנס נקרא המילחמה, של בחודש פאר,
 השר ואל מישרד־התיירות מנכ״ל אל

קול. משה
 מ־ רצונו באי־שביעות ידוע שהיה קול,

 את ענייני באופן איתו בירר שלו, המנכ״ל
 מוכן אינו כי לו הודיע אולם האשמותיו,

שי ״בגלל גיבתון, כנגד מסקנות להסיק
המישרד.״ של פנימיים פוליטיים קולים

 עמו שוחח לפרנס, קרא עצמו גיבתון
 כן לפנסיה. לצאת ממנו וביקש בעדינות

 כי יכתוב בו מיסמך, מפרנס גיבתון ביקש
 הגילויים פרשת בגלל לפנסיה יוצא הוא אין
רפואיות. סיבות בגלל אלא גיבתון, על

 סירב פרנס בבית. ליושב משכורת
 לגימלאות. ולצאת כזה מיסמך על לחתום

 ועד אשתקד מארס מחודש עת, אותה כל
 למישרד־ לבוא פרנס על נאסר היום,

 לקבל והמשיך בביתו ישב והוא התיירות,
כרגיל. משכורת,
 עמד אשר שטסל, חיים הכללי החשב
 מינה ההוצאות, בפרשת גיבתון מאחורי
 מישרד־ראש־הממשלה, חשב את זמני באופן

 מישרד־ חשב גם להיות צפרוני, אברהם
ב להמשיך יהיה שאפשר כדי התיירות,

 המישרד של התקינה התקציבית עבודה
בבית. יושב כשפרנם גם

 מחלת־ סוף־סוף. פרנס נשבר השבוע
 להסכים אותו הביאה לקה, בה הלב

הפרישה. להצעת
 דרורי אברהם התמנה ובמקומו פרש, הוא
 קודם לו היה שלא מישרד-האוצר, פקיד

תיירות. ענייני עם מגע כל
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