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 קליין הד׳׳ר עס התעסקה כי טוען לה
 שישה שלה מישפוזתו, את הרס הרופא וכי

אלה. קשרים מכחישה פורטונה ילדים.

)79 מעמוד (המשך
 כעובדת־ניקיון. הנ״ל בבית־החולים מישרה
 מיספר במישרד קליין) (אצל אצלו עבדה

רמ כמה ממנה ששמעתי לאחר שבועות.
 להפסיקה ביקשתי איתה, שמתחיל זים
 בידי. עלה לא למזלי אך העבודה, מיד

ש שמועות יש האשה. של התנגדות היתה
 ביקשתי שוב פעמים, כמה עימו נפגשה היא

בידי. עלה לא אך להפסיקה,
 שהיא לך להגיד ברצוני יש השר, אדוני
 מתחיל שהוא פעמים כמה שלה בפה הצהירה

 ה- כל לי להרוס הצליח אשר עד איתה,
 עומדים אנו כיום ילדים. 6 בת מישפחה

הגט.״ בפני

המלטף הדוקטור
 ה- את השבוע הכחישה עצמה פורטונה

 בת האשד, קליין. הד״ר לבין בינה יתסיס
 השחור והשיער הדקה הגיזרה בעלת ,40ה־

 ביני דבר שום היה ״לא :סיפרה הארוך,
 בסדר היה תמיד הוא קליין. ד״ר לבין
 איש הוא הכבוד. כל את לי ונתן איתי
 ואני יפה אלי התייחס תמיד וינחמד, טוב

.19 ביתן שלו, הביתן את ניקיתי תמיד
 לי עושה הוא מסוכסכים. ובעלי ״אני
 תמיד בעלי מתגרשים. אנחנו לכן בושות,

 דמיון הכל וזה בו בוגדת שאני בי חושד
 שהוא בבית־חולים, עשה שהוא מה שלו.
 איתי, מתעסק שהוא קליין ד״ר על צעק
 כבר אני היום מאותו גדולה. בושה לי עשה

 קרא קליין ד״ר קליין. ד״ר אצל מנקה לא
 ;.ני אם טוב יותר יהיה שבשבילי ואמר לי
 אותי העביר הוא אצלו. יותר אנקה לא

אחרים.״ ביתנים לנקות
 להנהלת קליין על התלונות הגיעו מאז

מעניי הליכים כמה חלו מישרד־הבריאות
עצו לחצים הופעלו בטי על בפרשה. נים
 חבריה תלונותיה. את שתבטל כדי מים

 — עצמו וקליין בכירים רופאים — לעבודה
הפרשה.״ את ״לשכוח ממנה ביקשו
להמ ורוצה בית־החולים את אוהבת בטי

 נכנעה. היא מסויים בשלב בו. לעבוד שיך
 אנשי עוד עם יחד קליין, אותה לקח אז

 במלון חגיגית לארוחת־ערב בית־חולים
סולחה. ארוחת בתל־אביב, הילטון
 שאותן מההאשמות לסגת יכלה לא בטי
ב ב״הצהרה קליין ישראל בד״ר הטיחה

 להסביר ניסתה היא אולם שלה, שבועה״
 ״עומר התלונה: את ביטלה היא מדוע
 ד״ר נגד להתלונן אותי שהסית זה הוא

כך כל לא זה עשה שקליין מה קליין.

 פשוט הוא עשה, שעומר מה אבל נורא,
ה האינטרסים את לקדם כדי אותי, ניצל

שלו. אישיים
 הוט־ לא-נכון. באור הוצגה הפרשה ״כל
 נכון. לא מאוד מידע אלי הוזרם עיתי.
 את מציג הוא עומר. אלי אשם זאת בכל

 ניסה הוא אמרכ״ל בתור כשאילו עצמו
 אבל לאור, האמת את להוציא לי לעזור

 טרמפ תפס שהוא היא האמת שקר. זה
 הפרשה את לנצל וניסה שלי, העגלה על

קליין. ד״ר את להשמיץ כדי
 ד״ר נגד תלונה להגיש התכוונתי לא

 והוא תלונה להגיש עלי לחץ עומר קליין.
 נסע אפילו הוא העניינים. כל את כיוון
 ה- את להגיש כדי לירושלים בשלג איתי

 מה את עשיתי רק אני הצהרדי־בשבועה.
לעשות. לי אמר שהוא
 איתי לשכב ניסה קליין שד״ר נכון זה

 בהצהרה שכתוב מה וכל לרצוני, בניגוד
 מבינה אני אבל אמת, זה שלי בשבועה

 אחד. לכל לקרות יכול כזה דבר זה. את
 עם מתמודדים איך רק השאלה טיבעי. זה
 בשקט, להיגמר היה יכול העניין כל זה.
ש מה את לעומר מספרת הייתי לא אם

 בשיחה במיקרה, זה את לו סיפרתי קרח.
חברית.

ה הממונה היה שעומר הזמן ״במשך
 ו־ ידידות יחסי ביננו התפתחו שלי ישיר

 בחופשיות. איתו לדבר לעצמי הירשתי
 אני עניין. מזה לעשות התכוונתי לא בכלל
 לעומר. סיפרתי למה יודעת לא אפילו
 צורך שמרגישים כאלה רגעים יש פשוט
להת ניסה לא מעולם קליין ד״ר לספר.

הנ לישיבות פעמיים אחרתי אני לי. נכל
אבל כך, על לי העיר קליין וד״ר הלה

 ניצל קליין בית־החולים, מנהל חוץ־לארץ.
 מודן של סגנו בפני טען ההזדמנות, את

 עם יש כי הורביץ, משה מינה,ל, לענייני
 בית־החולים, בתוך פנימיות בעיות עומר

 דרש קליין בטי. בפרשת קשורות שאינן
 הוד־ מיידי. מיכתב־פיטורין לעומר לכתוב

 לעצמו לתת כדי אולם בדרישתו תמך ביץ
ש שוסטק, לשר־הבריאות. פנה גיבוי,

 הפרשה את להשתיק הנראה, ככל החליט,
 ו־ בית־החולים להנהלת אישר מחיר, בכל

 לעומר, מיכתב־פיטורין לשגר קליין לד״ר
לארץ. חזר שמודן לפני עוד

הפרשה* ,,לגבי
ה מ תיי ס //ה

ב לנהוג ממשיך קליין ישראל
דבר. אירע לא כאילו בית־ד,חולים !

חמו בריונים כמה נשכרו דרישתו פי על
ובו בית־ד,חולים בתוך המסתובבים שים
בית לשטח שנכנס מי כל בחשדנות חנים

 נתן קליין עיתונאי. הוא שמא ד,חולים,
 להשמיד אלה לבריונים מפורשות הוראות

 לצלם שינסה צלם־עיתונות של מצלמה כל
בטי. את או אותו

 להגיב. קליין הסכים לא הפרשה לגבי
 פיקוד־דרום, של קצירו־,רפואה שהיה קליין,

 הוא הרופאים. ידידיו על האהוד רופא הוא
 ארוכה תקופה שירת מדרוכדאמריקה, עלה

 בימים ילדים. לחמישה אב הוא וכיום בצד,״ל
 מאשתו גרושין בהליכי קליין נמצא אלה

 הביאו שלו האהבים פרשיות שכל אינם,
ממנו. להיפרד ההחלטה לידי אותה

ב־ ועדת־החקירה בפני שהודה קליין,
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הבעל של מכתב
מעללי על לשר סיפר ובו שוסטק, אליעזר לשר־הבריאות אוחיון

 למשל ״אשתי :עילגת בעברית לשוסטק אוחיון כותב קליין.
 במישרד אצלו עבדה בבית־החולים... מישרה חצי לעבוד ביקשת

בעלה. טענות מכחישה אוחיון פורטונה איתה." להתעסק ניסה והוא

קרני. בטי הרופא, אסף של המנגנון מנהלת של מישרדהקדה זה כאן
 מנהל קליין, ר הד״ לרבדיה, ניסה זה במקום גם

המקומות בכוח. מגונים מעשים בה ועשה איתה לשכב בית־החולים,
שלו. ומישרדו הצוות חגורי היו בטי עם להתעסק קליין ד״ר ניסה שבהס האחרים
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 ולא מצידו מוצדק היה שזה חושבת אני
 אדם הוא קליין ד״ר נקמנות. בזה ראיתי

אותי. לפטר מסוגל היה שלא טוב
 לפני קליין ד״ר את לשאול צריכה הייתי

 שלי הטעות היתד, זאת עליו. שהתלוננתי
ל שחזרתי מאז גדול. עוול לו ועשיתי
 אין והיום קליין ד״ר עם התפייסתי עבודה

 לי אמר אפילו הוא נגדו. דבר שום לי
 שניסה בגלל עונש לו שמגיע יודע שהוא

 זה בגלל אבל שניסה, מה את איתי לעשות
 התלוננתי נגדו. מתלוננת הייתי לא אני
אותי.״ הסית שעומר כיוון רק

 שהוקמה ועדת־חקירה בפני הודה קליין
 שאירע מה על מישרד־הבריאות על־ידי

 כי וטען חרטה כך על הביע בטי, לבין בינו
 ריגעית. חולשה של התקפים אלה היו

 המדינה שרות נציבות החליטה זאת למרות
 ש- למרות מהעבודה, אותו להשעות שלא

 מודן, הפרופסור מישרד־הבריאות מנכ״ל
 על בפרשה. לטפל כיצד הנחיות ביקש

 בן- חנה והאחות אוחיון פורטונה פרשות
הוועדה. על־ידי קליין נשאל לא כלל חור

נצי מטעם חוקר בפרשה חוקר בינתיים
 מנכ״ל של לזכותו שרות־ד,מדינה. בות

 ניסה לא הוא כי לציין יש מישרד־ד,בריאות
 על ועמד להסתירה, או הפרשה את לטייח

 יוסקו. ושהמסקנות לאור תצא שהאמת כך
 סגנו עליו, הממונים נהגו כמוהו לא אולם

בית־ד,חולים. והנהלת
 היה אי-אפשר מודן של ההנחיות פי על

ש עד פיטורין, כולל מסקנה, כל להסיק
 גסע שעבר בשבוע תסתיים. לא החקירה

ל מישרדו, בשליחות ימים, לכמה מודן

 אנשים ובפני בטי, נגדו שהטילה האשמות
 סרב בגבריותו, התפאר בבית-החולים אחרים
 ״לגבי : הזה העולם בפני הפרשה על להגיב

ש שידע למרות טען, הסתיימה,״ הפרשה
 לא עדיין נגדו המסקנות והסקת החקירה

 ה־ את לי להרוס מוכן לא ״אני הסתיימה.
הזה.״ העניין בגלל מישפחה
בינ קליין. צודק אחד בדבר כי נדמה

 לפחות הסתיימה, הפרשה כי נדמה תיים
 להביא מודן של הנסיונות למרות מבחינתו.
 הר- לא המסקנות, להסקת האמת לחשיפת

 קליין, את מישרד־ד,בריאות ועדת שיעה
ב חוקרת עדיין שרות־המדינה ונציבות
 דד היועץ הורה בכך, די לא אם פרשה.

 להחזיר שרות־ד,מדינה נציבות של מישפטי
הו שאליה מהחופשה לעבודתו, קליין את
 נמצאת שהחקירה למרות מודן, אותו ציא

מ לחזור שוכנעה בטי בעיצומה. כביכול
 ידידה היא בן־חור חנה קליין, כנגד עדותה
 בבית- המיוחד מהמעמד ונהנית שלו ותיקה

 שלה הקשרים בגלל זכתה שבו החולים
 תוקף בכל מכחישה פורטונה גם קליין. עם
 קשרים לה היו כאילו בעלה, טענות את

 בטי בן־חור, חנה קליין. עם אינטימיים
בביודו־,חולים. לעבוד ממשיכות ופורטונה

חו שהרגיש עומר, פוטר. עומר אלי רק
 שלו העובדות אחת את לחלץ לעצמו בה

 מעבודתו פוטר קליין, ד״ר ששמו מהסיוט
 חקירת שהסתיימה לפני עוד לב, בשרירות
 הוא עומר כי לטעון קל גם עתה הפרשה.

 אחרי שבה בטי, פרשת כל וכי נקם, שוחר
 תוצאה היא מעורב, היה לא הוא הכל
בית־החולים. מנהל נגד שלו נקמנות של


