
המנ מנהלת צילום או צילומו את למנוע להם והורה באקדחים
 בכוח ׳איתה לשכב ניסה כי על נגדו שהתלוננה קרני, בטי גנון,

ההאשמות. על להגיב סירב עצמו קליין מגונים. מעשים בה ועשה
בית־החוליס מנהל

חמושים ביריונים לבית־החוליס הביא קליין הזה. העולם מצלמת

האישיים סיפוריהם
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של המין פרשות
גרהחורים בי מנהל

 עומר מר עבודתי. על כלשהן טענות
 אלא דבר, לו ידוע שלא ואמר הזדעזע
 תיש־ קליין מד״ר שומע שהוא להיפך,
עבודתי. אופן על בוחות

נמ המיקרה לאחר שבועות 3כ־ במשך
ינו חודש בסוף למישרדו. מלהיכנס נעתי

 קליין ד״ר של למישרדו נקראתי אר
מעוב איש היה לא כאשר הערב, בשעות

 למיש־ וכשנכנסתי במישרד, לישכתו די
 את ושמעתי מחדרו קליין ד״ר יצא רדו,

 על־ידו, החיצונית הדלת נעילת נקישת
 לנשק וניסה אותי לפת אלי, ניגש והוא

מת את ,למה לי. אמר ואז אותי, וללטף
 שאכן לו עניתי ? לך נעים לא האס חמקת,

 5ל־ אב שהוא לו והזכרתי לי, נעים לא
הש בחוץ. לי מחכים מכך ולבד ילדים

ממישרדו. וברחתי ממנו תחררתי

טוו ח המלטך גיו
*

 של ביתו דלת על שנקשר שניים ^
 בר־ משה מישרד־הבריאות, סמנכ״ל 1 י

 ומוד־ חמורי־סבר ניראו בירושלים, גיורא,
 לאחר מייד החודש, בתחילת זה היה אגים.

 המתין בר־גיורא בירושלים. השלג ימי
 בחדר־ אחר־כך שנערכה בשיחה להם.

 נכחה, שבה בר־גיורא, בבית האורחים
 המארח, של רעייתו גם השניים, מלבד

ביותר. חמורים דברים נשמעו
 בית- אמרכ״ל היו הליליים המבקרים שני

 עומר (״אלי״) אליהו הרופא, אסף החולים
 בח־ בית־החולים, של המנגנון ומנהלת

 אל פנה בר־גיורא קרני. (״בטי״) שבע
 כאן סיפרה שאת ״מה לה: ואמר בטי
שתח רוצה אני חמורים. דברים הם אלה
 הם אמת, הדברים אם פעם. עוד שבי

רו אני ביודהחולים. את להרוס יכולים
אמת.״ הם אם פעם עוד שתחשבי צה

 דבריה. על בטי חזרה נרגש בקול
 בר־גיו־ דברי-אמת. הם אלה כי וטענה

 באב־ קטן שולחן ליד מקום לה פינה רא
 ועט. נייר בלוק בידה נתן הדירה, סדרת

 בשבועה,״ כהצהרה הכל את ״תכתבי
לה. הורה

ה השיער בעלת הגוף, מלאת האשד.
 משעה יותר במשך ישבה והמתולתל, שחור

ש שלה, בשבועה* ההצהרה את וניסחה
השע אחת לחשיפת יותר מאוחר הביאה
 הרפואה בעולם ביותר הגדולות רוריות

בישראל.
 שיחה
אישית

 בטי חשפה בשבועת הצהרה ף*
 אותה תקף שבה מזעזעת, פרשה •—

 בה עשה הרופא, אסף בית־החולים מנהל
אח ולפרנסתה לה והתנכל מגונים, מעשים

לו: שסירבה רי
 5044161 ת.ז. מם. בת־שבנב קרני אני

לאמור: בזאת מצהירה
בבית אני מועסקת 9.12.73 מיום .1

 ערך כל אין כתבה שבטי לדברים *
 שהצ־ מאחר כהצהרה״בשבועה, מישפטי

 בנוכחות להיעשות חייבות הרות־בשבועה
בחתימתו. אותן המאשר עורך־דין
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בצריפין. הרופא אסף החולים
למפ בפועל מוניתי 17.1.79 סיום .2
 בבית־ עובדים לענייני ראשית עוזרת קיד

החולים.
 זה לתפקיד נבחרתי 31.12.79 ביום .3

פנימי. במיכרז
בתפ כהונתי זמן תקופת כל במשך .4
 עלי מהממונים לשבחים זוכה אני זה קיד

 ובמישרד־הברי־ הרופא אסף בבית־החולים
קליין. ד״ר כולל אות,
 נהג זה, לתפקיד בפועל מוניתי מאז .5
 שונות, ובהזדמנויות פעם, מדי קליין ד״ר

 ה־ במגורי או במישרדו, או במישרדי
 שהוא כדי תוך בבית־החולים, רווקיה
 ודלט־ ידיו את לשלוח עבודתי, את משבח

 אליו טובה אהיה שאם לי אמר ואף פני,
 בניגוד זאת בבית־החולים. טוב לי יהיה

 נפשית הזדעזעתי המיקריס בכל לרצוני.
 נמנעתי ממני. בעדינות אותו ודחיתי

יח שלא וציפיתי כבודו משוס להתלונן
מעשיו. על זור

 בא בהצלחה, המיכרז את שעברתי לאחר
 לדירתי הערב בשעות קליין ר ד״ אלי

 ושלח מיכתב, מסירת של בתואנה ברווקיה,
 בעדינות ידיו את הסרתי ללטפני. ידו את

 אותי לפת לכך בתגובה שיפסיק. וביקשתי
 לא זה ״האם לי: ולחש בחוזקה מלפנים

ש לו ואמרתי אותו, הדפתי ?״ לך נעים
 נשוי אדם שהוא שוכחת אינני לרגע

 ?״ מה ״אז היתה תגובתו ילדים. 5ל־ ואב
 אותי חיבק ואז המיטבחון, לכיוון פניתי

 לעבר אותי הדף לרצוני, בניגוד בחוזקה,
והדפ איתו נאבקתי עלי. ונשכב המיטה

ש הרגיש כאשר מעלי. בחוזקה אותו תי
 החדר את עזב לו, נענית אינני אכן

בבושת־פנים.
 לשיחה אליו נקראתי בבוקר למחרת

 לא שהוא קליין ד״ר לי אמר ובה אישית
 והוא האחרון. בזמן לי קרה מה יודע
המנ במחלקת' קורה מה יודע לא בכלל
 אני כי לי והזכיר העבודה מבחינת גנון

 כל וכי ניסיון, בתקופת עדיין נמצאת
 אצלו, הנמצא בדף יירשם שאעשה דבר
לתפ התאמתי מידת את ישקול הוא ואז

קיד.
ל בקשר קונקרטי דבר עדשוס מאחר
 טעות על להצביע היה יכול לא עבודתי

כי להבין לי קשה היה לא כישלון, או

בית־החו־ אמרכ״ל עומר, (״אלי״) אליהוהמפוטר האמונ״ל
 חולצה עם בטי פרצה חדרו שאל לים,

 קליין ד״ר יפסיק למען נרתם בכוח, איתה לשכב ניסה בית־החוליס שמנהל אחרי קרועה,
בית־החולים. מהנהלת פיטורין מיכתב היתה עומר של מעשיו תוצאת בפקידה. להתעלל

 י לשער יכלו לא עומר אלי וגם בטי גם
 שהחל כדור־השלג יתגלגל כיצד לעצמם

 של המיסמך את הביא בר־גיורא גדל.
 מישרד־הבריאות. הנהלת לידיעת בטי

מודן, ברוך הפרופסור המישרד, מנכ״ל

 להתמסר סרובי על נקמנות אלא זו אין
קודם. ערב לו

 אמרכ״ל עלי, הישיר הממונה אל פניתי
 וסיפרתי עומר, אליהו מר בית־החולים,

אסיישנן לדעת ביקשתי העניין. את לו


