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 עדיו■ שהואשם נחבא נורא מעשה
ר נינתו את ניתח נאילו מתחריו חז  נ

נחרדה הממשלתי ניה־־ח של הניתוחים
־שניים להולכי־על הקמתו 1מא המיועד

 לכלבת- עת־הייחום, הגיעה אשר ף*
 יעקוב ד״ר של החמודה .השנאוצר {*!

 בי הכירורגית המחלקה ראש ארווין,
בחד יפה הילל הממשלתי בבית־ההולים

 פעולה כי בדעתה כלל העלתה לא רה׳
 והמלטת להריון כניסתה כמו טיבעית

 דימויו את לערער עלולה תמימים, גורים
 הגאה, בעליה של המבוסס המיקצועי
 מתחת הקרקע את במיקצת ולהשמיט

רגליו.
 כנפיים לה עושה השמועה כשהחלה אך

 פרטים ובתוספת בית־החולים, במיסדרונות
 לא לרגע, מרגע מבוססת הפכה מהימנים

 בביטול אליה להתייחס אם העובדים ידעו
 מוסר של חמורה הפריז בה לראות או

המקודש. מיקצועם
 כי בתחילה, להאמין, היה קשה קצת

ל- יצא ששמו המכובד, הרופא־המנתח

 מול ספסל על אותה הנחתי החולים.
 תפרים. ארבעה לה ועשיתי שלי, המחלקה

 הכלבה את ניתחתי לא מעולם הכל. זה
בית־החולים.״ של בחדר־הניתוח

הרופ מבכירי אחד נשאל כאשר אולם,
כל בעניין יפה הילל בבית־החולים אים
 ״דבר אמר: יעקוב, הדוקטור של בתו

 העובדים. מלחישות לי נודע הניתוח
 למישרדי, יעקוב ד״ר את מייד הזמנתי

 ואני המעשה׳ סיפור את הכחיש לא הוא
 כיוון בנזיפה, הסתפקתי קשות. בו נזפתי

 אחרי שבועות כמה רק לי נודע שהסיפור
שהתרחש.״

א ל ה ״  הי
״ ; ב ל כ י ה ד ק י מ

רי ן** ב תו י ש  בכיר, רופא אותו של א
 את תאמו בנפרד, הפרשה על שהגיבה ן

 על לי סיפר ״כשבעלי בעלה. גירסת
הת לא ״כלל האשה, אמרה המיקרה,״

 עבורי. חדש דבר היה לא זה פלאתי.
 מזמן, כבר כך על יודעת שאני לו אמרתי
 שלא מפני קודם־לכן לו סיפרתי ושלא

חשיבות. כל לדבר ייחסתי
 בבית־החולים הכלבה של הניתוח ״על

 כשנפגשתי עצמו, יעקוב ד״ר מפי שמעתי
 זכור חברתית. במסיבה אשתו ועם איתו

 הכלבה סיפור את הפך יעקוב שד״ר לי
 הירבה ערב, אותו של המרכזי לנושא שלו

 את אז, מפיו, שמעתי כך. על להתלוצץ
כולו.״ הסיפור כל

 בבית־ ב׳ כירורגית מחלקה מנהל רופא־מנתח, יעקוב, ארווין ד״ר §1 ?]1^111
 ני בית־החולים, עובדי על־ידי שהואשם בחדרה, יפה הילל החולים 11111 #111
העבודה. בזמן ביה״ח, של סטרילי בחדר־ניתוחים שלו בכלבת־השנאוצר ניתוח־קיסרי ביצע

 בית- של חדרי-הניתוח ביומן אך,
 בנמצא אין יפה הילל הממשלתי, החולים

 שלגביו ביום כלבה, ניתוח של רישום כל
אחדים כזה. ניתוח נעשה בו כי נטען

 כי אומנם, טענו, בית־החולים מעובדי
 שהפכה קודם עוד הפרשה על שמעו

 אחד אף בהם נמצא לא אך נחלת־הכלל,
הניתוח, בעת בזזדר־הניתוח אישית שנכח

 הארץ ברחבי מעולה כאיש־מיקצוע תהילה
לבית־ האהובה כלבתו את הביא אכן —

 -ל הקמתו מאז המייועד שלו, החולים
 קיסרי ניתוח בה וביצע הולכי-על-שניים,
 וכל המוסד. של הסטרילי בחדר־הניתוחים

 — ה העיקש השמועה טענה כך — זאת
 חייג שבהן שעות אותן בשעות־העבודה׳

 החולים, עשרות את לשרת חדר־הניתוח
ארוכים. חודשים לניתוחיהם הממתינים

 דינר הנשמע הסיפור, של נוסף היבט
בבתי־חולים חדרי־ניתוח :יוני־כימעט

 במיקרה חודר אם סטריליים. להיות חייבים
מחדש, לחטאו חייבים לחדר־ניתוח, זבוב

 קשה לפיכך, כולו. התהליך כל על לחזור
 שעשה מה זה שאומנם הדעת על להעלות

 המשתמע כל ידיעת תוך ארווין, הד״ר
זה. כגון ממעשה

 גבול ״צריך
"לדימיון !

 נכתבו וסרטים ספרים רכה דל !
׳ /  של ומעשיהם חייהם על ונעשו י /

 מבתי־החולים אחד מנהל אמר רופאים,״
השמו גונבה לאוזניו שגם הארץ, במרכז

 אבל עלינו? נאמר לא עוד ״מה עה.
 בחדר־ניתוחים בכלבה ניתוח־קיסדי לבצע

 צריך פרוע לדימיון גם ! ? ביודחולים של
גבול!״ להיות

 ארווין ד״ר הכלבה, בעל של גירסתז
בהמ התקשתה ״הכלבה פשוטה. יעקוב, |

 בביתי אותה ״ניתחתי השבוע. סיפר לטה.״ י
 ימים מיספר כעבור אבל קיסרי, ניתוח
 שהמעיים חשש והיה התפרים, נפתחו

החוצה. יישפכו
לבית- הכלבה את אלי הביאה ״אשתי

 יעקוב ד״ר מכנים כיצד במדעיניו ראה או
 לאחר אותה מוציא או לשם, כלבתו את

מעשה.
 בבית־ רופא־מרדים ששימש .ג.,0 ד״ר

 לעבוד לאחרונה ועבר יפה, הילל החולים
 כי טוען לעומתם, בילינסון, בבית־החולים

 לו, סיפר יעקוב שד״ר היטב זוכר הוא
 עברה שלו כלבודהשנאוצר כי בזמנו,

 ניתח ורופא־וטרינר בבית, ניתוח־קיסרי
 הכלבה כי לו זכור כמו־כן שם. אותה

 לבית־החולים יעקוב ד״ר על־ידי הובאה
 לדבריו, נפתחו. שתיפרי-הניתוח מאחר
 הד״ר של עוזרו בתפירה־מחדש טיפל

יעקוב.
ציי במישרד־הבריאות מוסמכים חוגים

 מנתח נחשב יעקוב ארווין ד״ר כי נו,
הת ועיקר בארץ, הטובים מן מעולה,
 כשבוע בעוד ההשתלות. בתחום מחותו
 חשוב בקידום לזכות יעקוב הד״ר עומד

 ביותר נאה הישג שיהווה דבר בתפקידו,
 בישראל. הרפואי המערך לגבי ואף לגביו,
 הדלפת כי הסברה, את העלו אלה חוגים
 מלכתחילה, נועדה, והניתוח הכלבה פרשת

המיקצועי. ובדימויו בו לפגוע כדי
 מישרד־הבריאות, דוברת גנני, דבורה

 אמרה: הפרשה, על להגיב שנתבקשה
 מעולם. דברים היו לא הנושא. את ״בדקתי

 בבית־החולים מיקרה־כלב כל היה לא
בחדרה." יפה הילל

 יעקוב שהד״ר העובדה עצם אולם׳
 טוען ולעומתו מכל-וכל, זאת מכחיש
 הסיפור את הכחיש לא הד״ר כי עמיתו
 יסודית חקירה מחייב — קשות וננזף

 אכן אם בעניין. מישרד-הבריאות של
 יפוזר האצבע, מן מצוץ שהסיפור יוברר
ן כרגע. אותו האופף ענךהחשדות מייד

 8 מטיהור העיקרית שהמאושרת ספק ואין
 הנאמנה, כלבתו תהיה הרופא של שמו
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