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 בתימהון. פיה פערה סטפנסקי שרה
הטי עבור לי ׳שמשלמים הלירות ״מתשע

 בפניה טען לחיות,״ יכול לא אני בך, פול
 אף־ למחלות רופא שור, סרג׳יו דוקטור

 קו־ במיסגרת פאציינטים המקבל אוזן־וגרון
לה. שהעניק הטיפול בתום מכבי, פת־חולים

 שאלה ?״ ממני רוצה אתה מה אבל ״טוב,
הרופא. השיב כסף!״ רוצה ״אני האשה. ,

סטפנסקי, שרה עיתונאי. של אמא
 היא נדהמה. החמישים, בשנות אישה

 של במיסגרת העובד שרופא ■שיערה לא
ה מחברי כסיף ידרוש מוכרת קופת־חולים

כנדרש. מיסיהם את המשלמים קופה,
 מכבי לקופת־חולים המשתייכים חולים

 לקבל קבוע, חודשי תשלום תמורת זכאים,
 שרה לרופא. ישיר תשלום ללא טיפול

 רופא־ על־ידי שור הדוקטור אל הופנתה
שלה. המישפחה
 קופת־ מטעם מומחה רופא אצל ״טיפול

 אמר נוסף,״ בתשלום כרוך אינו החולים
 כשנתבקשה שרה נדהמה לפיכך רופאה. לה

חינם. לה המגיע טיפול עבור לשלם ,

שור רופא
?״ ל״י 10ב־ אקנה ״מה

 אמרה לירות,״ עשר עוד לך ״אוסיף
הס לא שור דוקטור אולם לרופא. שרה ע  אי־ ״מזה מארנקה. ששלפה י בשטר תפק ך

כש לה. אמר היום,״ כלום לקנות אפשר
 אמר לירות, עשר בן נוסף שטר שלפה

 לירות ארבעים לי .תני די, ״׳נו, הרופא:
עניין.״ ונסגור
לביתה. ופנתה שילמה, סטפנסקי, שרה

 אל מגיעה היתה לא הפרשה שכל ייתכן
 היתה אילמלא ולבירור, העיתונות דפי

עיתונאי. של אימו אוסטריה, ילידת שרה,
ה ״למי ת  בנה כששמע ״ ז מאמין א

 ריבלין, ליוסף לטלפן מיהר סיפורה את
מכ קופת־החולים של יחסי־הציבור מנהל

 לברר ממנו וביקש כעיתונאי הזדהה בי,
ריש־ מיכתב־תלונה היפנתה אמו העניין. את

לקופת־החולים. מי |יי
 לביתו שור, לדוקטור טילפן כמו־כן
כש חוליו. לקבלת כמירפאה גם המשמש

רא פינה, מדובר, במד. שור דוקטור שמע
החו מכל שלו חדר־הקבלה את לכל, שית
שעה. אותה בו שנמצאו לים

ר: ד״ר הסביר לאחר־מכן  אתה ״למי שו
 לקחתי שאני שטוענת לאישה ? יותר מאמין
?״ או כסף, ממנה  ״היא הרופא. שאל לי

לה.״ רק הידועות מסיבות לך, משקרת
 הבטיח מכבי של יחסי־הציבור מנהל
סטפנסקי, שרה של תלונתה את לבדוק

 אמר. ועדת־חקירה,״ נפתח צורך, יהיה ״ואם ^
 אם השאלה על להשיב סירב עצמו הרופא

 קופת- חברי מחוליו, הכסף לקחת המינהג
 סירב הוא קבוע. מינהג אצלו הוא החולים,

הזה. העולם כתב עם הנושא על לשוחח גם

שהממשלה נשעה
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 אחדים חודשים לפני פורסם, אשר **
 על המדינה מבקר של הדין־וחשבון —

 קוראי הופתעו לא התעשייה־האווירית,
 על כתבות של סידרה ביותר. הזה העולם

 ,1991 הזה (העולםזה במיפעל־ענק השחיתות
 גילויי של מוקדם פירסום וכן )1993 ,1992

המת על הקוראים את העמידו המבקר,
ביש ביותר הגדול בצובר־ההפסדים רחש
ראל.

 ישר־ כי העיתונות הודיעה אלה בימים
 ראש־רד עם סיכם פרם, שימעון הביטחון,

יהו שר־האוצר, ועם רבין יצחק ממשלה
 של החדש ההרכב בדבר רבינוביץ, שע

 התעשיה־האווירית. 'של מועצת־המנהלים
 מועצת־המ- יושב-ראש יהיה הפירסום לפי

 והמג־ שווימר, אל הנוכחי, המנכ״ל נהלים
 של סגנו גידור, גבריאל יהיה החדש כ״ל

 שווימר של החריף המתנגד כיום. שווימר
ממ יורחק הוד, מרדכי במועצת־המנהלים,

נה.
נחושה, במצח חזרה, מהווים אלו מינויים

 הממשלה פירסמה ישבה ידלין, פרשת על
 ידעה לא המינוי בעת כי רישמית בהודעה

 המתנהלת המישטרתית החקירה על כלל
 הסתבכה כך ומשום בה. איש־המפתח נגד

בפרשה.
 יהושע רבץ, יצחק יוכלו לא הפעם אך

 לפחות כך. לטעון פרם זשימעזן רבינוביץ
 יתכבד — שכח ואם יודע, פרס שימעון

 מתנהלת ממש אלה בימים :וייזכר נא
התע ראשי נגד ענפה מישטרתית חקירה

במהל שווימר. אל כולל האווירית, שייה
 ברגמן, ■יעקב נעצר כבר החקירה של כה

 בחברת- והאיש־החזק-לשעבר בכיר מנהל
החקי אלתא. האווירית, התעשייה של הבת

האווי התעשייה ראשי וכל מסתעפת, רה
 מינויו בפעם. מפעם במישטרה נחקרים רית
מכו לתפקיד החשודים־הנחקרים אחד של
 למישט- כסטירת־לחי כמוהו יותר, עוד בד
 השחיתות את לעקור ולמאמץ ישראל רת

במיפעל.

 פרטיות עסקות
כספי־ציבור —

ש לאחר רישמית החלה חקירה ^
 את המייצג נחשון, משה עורך־הדין 1 ן

ש האווירית, בתעשייה העובדים קבוצת
 לנעשה התנגדותם על המיפעל מן הורחקו

 בן־ אלי ובראשם שולחיו בשם הגיש, בו,
במפ הנעשה על רישמיות תלונות שמואל,

 חווה של עורך־הדין גם שהוא נחשון, על.
 אשר נגד העדים פאר, ויעקב ארליכמן

 מפרקליט־ מיכתב גם בידו מחזיק ידלין,
 פתיחת בדבר המודיעו בך, גבריאל המדינה

החקירה.
ה־ מן הורחקו וחבריו בן־שמואל אלי

 במילחמת־בחירות שיצאו לאחר מיפעל,
 האווירית, התעשייה עובדי ועד מזכיר בגד

 שווימר עם פעולה המשתף קישלס, שמואל
 על אחראי קישלם בן־יוסף. אשר וסגנו —

 על ובעיקר הוועד, שיל כספיות פעולות
 חברת בראשם שונים, ספקים עם חוזים
וח בן־שמואל אלי של מילחמתם וימפי.

להי זכותם הגנת על במאבק החלה בריו
ל החלה ובמהלכה במקום־עביודתם, שאר

בתע הענפה השחיתות מערכת היחשף
האווירית. שייה

 עד הקודם, המנהלים מועצת יושב־ראש
 לאחר להתפטר אולץ פירון, מיכאל רך־הדין
 הק-^ן הברות מייצג מישרדו כי שהתברר

 בהסכמים*■ האווירית התעשייה עם שורות
 )3מקו־ נשאר מתפקידו פרש מאז מועדפים.

 אל כי פרס שימעון רוצה ועתה ריק, מו
למעשה, ויהיה, מקומו את ימלא שווימר

היושב־ראש. יוגם המנכ״ל גם
 לכל כמנכ״ל, אחראי, עצמו שווימר אל
 בכך דן שעיקרם מבקר־המדינה גילויי

מיו פיתוחים על לירות כביליון שבוזבזו
 והוצאת חיל־האוויר הונאת תוך תרים׳
ממנו. במירמה כספים

 של בעבירות. גם חשוד שווימר אולם
 כמנכ״ל. מעמדו וניצול טובודהנאה קבלת

 העובדים, מסרו למישטרה רישמית בתלונה
 את עובדי-החברה שיפצו 1974 ביולי כי

 שווימר. אל של הפרטית המירוץ סירת
 לערך. לירות אלף 14 היה העבודה מחיר

 ״מטה הקרוי סעיף לחובת נזקפה העבודה
 בע- הפרשה פירסום לאחר רק החברה״.

עצ שווימר חוייב ,1975 בספטמבר תונות
 החברה. מטה ולא מו

 הווילה של הסכם־מכירה ערך גם שווימר
)32 בעמוד (המשך
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