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 חיינו של המרכזית כשהשאלה התקופה, את זוכרים
 בירדן, מים הרבה עברו מאז בג׳יי־אר!" ירה ״מי היתה
 לסניגור ולרשטיין תיק את נתן ״מי היא השאלה והיום
 המישפטי ב״היועץ השאלה על שמשיבים יש וגמן!" אורי

 בתוקף, מכחיש המישפטי היועץ אבל כמובן," לממשלה,
בלתי־פתורה. נשארה והבעייה

 אורי הוא השאלה על לי לענות שיוכל שהיחיד חשבתי
 מוכן הוא אם אותו ושאלתי אליו, פניתי כן ועל בעצמו, וגמן

העניין. על להגיב
לך. אומר שאני מה בדיוק שתכתבי לי מבטיחה שאת בתנאי רק
אותי. תנסה •

לפרק־ להעביר המישטרה את מחייב החוק כך: תכתבי ובכן,

פרשות
 המישטר־ החקירה תיק מגיע כאשר בחקירה. שהושג חומר ליטות

הפרק חוות־דעת נרשמות ובו תיק־פרקליטות, גם פותחים תית,
גורמי־חוץ. עם והתכתבויות פנימיות התכתבויות ליטים,

 וביקשתי לממשלה, המישפטי ליועץ במיכתב פניתי ביוני 7ב־
 פקיד זה. בהליך כמקובל השימוע, לצורך בחומר־החקירה לעיין

 לצלם האפשרות על טלפונית לי הודיע המישפטי היועץ בלישכת
 המופיע מירושלים, רותם מעורך־הדין ביקשתי חומר־החקירה. את

 החומר. את ולצלם למישרד־המישפטים לגשת זה, בעניין איתי
 לא כי לי שמסר רותם, את שאלתי בתיקשורת הפירסומים אחרי
ממנו. צילם ולא תיק־הפרקליטות את לצילום קיבל
התיק? את קיבלת לא כלומר, •
 את קיבל רותם עורך־הדין קיבלתי. לא תיק־הפרקליטות את

צילם. אשר וזאת המישטרתית, החקירה תיק
ולהע התביעה שבידי חומר־החקירה בכל לעיין היא זכותנו

 נקודות־ לנו נודעו זה בעיקבות כאילו בתיקשורת פירסמו תיקו.
 הפרקליטות לחוות־דעת זקוק שאינני לאמר מבקש ואני תורפה,

בתיק. נקודות־תורפה לדעת כדי
האובייק האמת חקר על־ידי להתמודד יש כי סבורני לסיכום,

 לצד יגיע לא שחומר מכך להיבנות לניסיון מקום ואין טיבית,
 האמת חקר על־בסיס אלא להרשעה לגרום לנסות אין שכנגד.
שמי) (דניאלה המלאה.
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מן: יולי ד״ר דל וו
אינם רבים רופאים

רשלנות!״ ער מחפים
 פירסום לעשות לא כלל־ברזל: הזה" ג״וזעולם אצלנו יש

 בעיתון. הכותבים או חברי־מערכת של לעסקים כלשהו
 הוא דבר ששום ברזל: כלל הזה״ ב״העולם אצלנו יש אבל

 נודלמן יולי הד״ר ואם כללי״ברזל, לא אף קדושה, פרה לא
 פותח בריאות), על כתבות־תחקיר אצלנו שמפרסם (מי

 הזה" ״העולם קוראי שגם כדאי רפואי, לייעוץ ארצי מרכז
 הרפואי המרכז שונה במה אשכיל. אני וגם עליו. יידעו

בארץז כבר קיימים מהמוסדות ״מאל״ר"
 שאליו רפואי, מרכז הוא אחד חלק חלקים. משני בנוי המרכז

 וגם קונבנציונלית רפואה גם יפגשו ושבו להירפא, אנשים יבואו
 רפואי טיפול יקבלו וגם וכו', סינית הודית, טיבעונית, רפואה

לא־אגרסיבי.
לא*אגרםיבי? רפואי טיפול בדיוק זה מה •
 העובדים הרופאים אנחנו, לנתח. ממהר שלא רפואי טיפול זה

 ללא בהן לטפל שאפשר רבות מחלות שיש מאמינים ואני, במרכז
ועוד. מורחבים ורידים טחורים, דיסקוס, למשל, כסו ניתוח,
מדי? מהר ניתוחים עושים שבארץ טוען אתה •

מנתחים. אז ארוך, לטיפול זמן ואין סבלנות אין בזה. בטוח אני
במרכז,,מאל״ר״? תטפלו מחלות באילו •

 גינקולוגיה, הרפואה, שיטחי בכל מומחים אצלנו עובדים
 אורולוגיה, כלי־דם, כירורגיה, אף־אוזן־גרון, עיניים, אורטופדיה,

רופאים. 12 יש בינתיים וכוי. עצבים,

רפואה
הטיפול? מחיר ומה •
 בקליניקה מקבל שהוא כמו יקבל רופא כל אחיד. מחיר לא

שקל. 150ל־ 75 בין משהו שלו. הפרטית
 רפואה של במחיר פרטית רפואה •טוב כלומר, •

כםן?? לו שאין מי עם ומה פרטית?
החוצה. אחד אף נזרוק לא
ישראל. עניי כל את אליך הזמנת הזה במישפט •

בזה. נעמוד
 הייחוד. בדבר שלי הראשונה לשאלה נחזור בוא •

אצלך. מיוחד אחד חלק שיש אמרת
 לקבל אדם יוכל שלנו במרכז המישפסי. הייעוץ של החלק זה

 רשלני. טיפול אחרי לעזרה זקוק הוא כאשר וטיפול, חוות״דעת
 לתת ושצריך רשלני, טיפול על לחפות צריך שלא מאמינים אנחנו
רשלני. טיפול בו שטיפל מי את לתבוע אפשרות לאזרח
ישראל? רופאי כל עם תסתכסכו שנה ותוך •

 המסרבים רופאים הרבה היום שיש יורע אני כך. חושב לא אני
 בין הבדל שיש להבין מתחילים ואנשים משתנה, המצב לחפות.

 מאמין אני כר. שחושב היחיד לא אני רשלנות. לבין טעות־אנוש
שמי) (דניאלה המערכת. לשיפור לגרום יכול שלנו שהמרכז
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בסמים!״ ישתמשו שלא

 לחו־ סעיף באחרונה הכניס ראובני אשר המפיק־אמרגן
 האומר: שלו, האמנים את מחתים הוא שעליו זה״העבודה

 סוחר, או משתמש, או צורן, אני אין כי בזאת מצהיר ״אני
והק הקלים הסמים סוגי כל אל שהיא דרך בכל קשור או

ם סוג בכל אתעסק או ואשתמש ובמידה שים,  שהוא, ס
 המשתמע כל עם זה, הסכם של חמורה הפרה בכך תהיה
 לעניין ייחשבו לאלכוהול והתמכרות לשכרה שתייה מכך.

סם." כצריכת זה
כזה? מעיך שלך לחוזים להכניס לך גרם מה •

 אמן שהיה ארגוב, לזוהר שקרה מה אחרי זה על לחשוב התחלתי
 אני שלי. העסקים לטובת רק לא הוא הזה הסעיף לדעתי, שלי.

 עצם סמים. עישון על חושב שאולי לאמן, לעזור עשוי שזה מאמין
 להרתיע עשויה בינינו, החוזה את יפר הוא יעשן הוא שאם הידיעה

אותו.
באי או מסיבה באיזו שעישן לזמר תתייחס איך •
חד־פעמי? רוע

 לעשן בא שלזמר בודדים, במיקרים או אחד, במיקרה מדובר אם
 מאותו אבל בשתיקה. זה על אעבור חשיש, כמו בלבד, קל סם

 יקרה לא שזה אותו ואזהיר טוב־טוב, עליו אשגיח והלאה אירוע
שנית.
 שלך לאמן שקורה מה כל לדעת אמור אתה •

ביממה? שעות 24 במשך
וגם חושים, פיתחתי במיקצוע, שגותי 15 אחרי ,מניסיוני כן.

בידור
 כדי לא זה הכל. לי מספרים ומיומנים. מהימנים מקורות־מידע

 וגם שלי, לאמנים שקורה במה אותי מעדכנים אלא להלשין,
 מסטול. ״איקס" את אתמול ראיתי בנוסח: משהו אחרים, לאמנים

 למעורבות תורם וזה חיי־הלילה, את חי בעצמי אני זאת, מלבד
בנושא. שלי

 חוזה על לחתום התנגד שלך מהאמנים מישהו •
כזה? סעיף עם

 אבל עלי־הגת, לעיסה של הנושא עלה גדסי אבנר אצל לא.
 אותו אגביל אני אם שאל הוא אחר־כך בזה. אותו אגביל שלא מובן

 קצת אוהב אני שגם לו אמרתי במועדון. כוסות־בירה כמה בשתיית
 שתייה לשתות שמותר כתבתי בסעיף. תיקון והכנסתי לשתות,
מבוקרת.

כזה? חוזה על חתם כבר מי •
 קרוב־ מתחיל, זמר שהוא צבר, ושלום גדסי אבנר שבת, שלומי .

 — הזה הסעיף מופיע לא צנעני מרגלית אצל גדסי. של מישפחה
לחשוש. מה לי אין אצלה בירה. אפילו שותה לא היא

 הסעיר את קוראים הם כאשר מופתעים האמנים •
הזה?
 כולם שניה במחשבה אבל מחייך, מופתע, קצת שקורא מי כל

חן) (נעם׳ צודק. שאני אומרים


