
י 4 ו סולמו זלי ד׳׳ר ה מ ח ד הו
 מועצת־ יו״ר כי פורסם השבוע
 הפרופסור קופת־חולים, של המנהלים

 ממנכ״ל כביכול תבע סרוודיו, צ׳ירו
 תמורת תשלום פסה, נחום הקופה,
כלל. מבצע שאינו עבורה
 80כ־ עבור לשלם דרישה זוהי

 עבור החולה). של רחבה ססיות(בדיקה
 מנהלי־מחל־ כיום, מקבלים בדיקה כל

 לאותה בהתאם בכירים, ורופאים קות
 נוסף לים,1פת־ח1מק ש״ח 183כ־ ידיעה,

 כך בקופה. תפקידם עבור משכורת על
 בב־ מסתכמת הפרופסור של שהדרישה

לחודש. שי׳ח אלף 15־14
 בתוך השחיתות על שמע הציבור

הרופ דרישות על מערכת־הבריאות,
 מישמרת עבור נוסף לתשלום אים

 השחורה הרפואה ועל כביכול, שניה,
והממש ההסתדרות במוסדות החוגגת

לשול מתחת ״תשלום המושג ידוע לה.
 בבתי־חולים מועדפים תנאים עבור חן״

ה מנהלי־המחלקות ידועים ציבוריים,
 בבתי־חולים מלאה במשכורת עובדים

בקלי הזמן רוב את והמבלים ציבוריים,
 פרטיים. ובבתי־חולים פרטיות ניקות

מד סרוודיו פרופסור של הדרישות אך
זאת. בכל הימות

• שהפ לטעון מדוייק זה אין ״
 אי־ עבור תמורה תובע סרוודיו רופסור
עבודה.
•  פעיל רופא של מיבנה־השכר ״

די כיו״ר גם המשמש ומנהל״מחלקה,
מו נושא הוא לים.1פת־ח1בק רקטוריון

 שהוא ואסור מזורז, טיפול הדורש רכב,
רכילותי." לעיסוק מקור יהיה

 איש־ציבור של משכורתו ״מדוע
 תגר. את שאלתי ?״,רכילות עיסוק היא

 את השאיר סרוודיו ״הפרופסור הדובה
 כיו״ר־הדירק־ ,משכורתו גובה קביעת
 אין כעת, קיסר. ישראל למר טוריון,

 למשכורתו פרט משכורת, מקבל הוא
תיק שכאשר מובן אך כמנהל־מחלקה.

רטרו יקבלה הוא כיו״ר, משכורתו בע
אקטיבית."

ש יתכן איך — שאלתי נענתה לא
 יום־ לאותו משכורות כמה מקבל אדם

עבודה.
 למסך מבעד לחדור הניסיונות כל

 עלו הדובר של בתשובותיו ההתחמקות
 הסכום את הפרופסור דרש האם בתוהו.

 פחות דרש האם אי־עבודתו? עבור הזה
 לים1פת־ח1בק מקובל האם זה? מסכום
לתפקיד המתמנים לרופאים, לשלם

 לכך להגיע היא והמטרה המגמה עים.
התה ציבוריות. באמות־מידה שיעמדו

בעיצומו.״ נמצא ליך
״בוודאי, ההסתדרות: דובר הוסיף

 יעמדו לא הפרופסור של דרישותיו אם
 ששני יתכן ציבוריות, באמות־מידה

מסקנות." יסיקו הצדדים
ההסתד של המיקצועי האיגוד דובר

 הצליח לא עם־שלם, דני הכללית, רות
ל כניסתו לפני האם לשאלתי: לענות
 סוכם לא סרוודיו הפרופסור של תפקיד

 זהו האם משכורתו? תהיה מה איתו
 בהסתדרות והמקובל הנכון התהליך

 ואחר־כך תפקיד לתת כל קודם —
 עם קיסר, של דבריו לפי מגעים', ,לנהל

לשי לקרוא ניתן האם בעל־התפקיד?
תקין? מינהל זאת טה

במענה. זכיתי לא
 המשכורת שפרשת הרושם לי יש

בע לוטה סרוודיו צ׳ירו הפרופסור של
 להסתיר מנסים מסויימיס גורמים רפל.

 בעצמו הפרופסור מהציבור. האמת את
 מתוסכל, להיות ימשיך הוא שאם אומר

 עקב שאיבד דברים על הולם פיצוי בלי
 במערכת־הברי־ רם לתפקיד כניסתו

מסקנות. יסיק הוא אות,

כמה
שווה

פרופסור?
 לקבל כדי סרוודיו, לפרופסור פניתי

לפרו להגיע הצלחתי לא תגובתו. את
בד להסתפק נאלצתי ולכן עצמו, פסור
 של הנאמנה המזכירה שהעבירה בריו,

שוש לים,1פת־ח1ק הנהלת יושב־ראש
שהעי רוצה לא סרוודיו ״הפרופסור נה:

 האישיים.״ בענייניו תעסוק תונות
הפרו את זאת בכל לשאול ביקשתי

ל כניסתו שעצם מבין אינו אם פסור
הו במערכת־הבריאות רם כה תפקיד

 כל־כך לא לעניין משכורתו את פכת
 ציבורית. חשיבות לה ומעניקה אישי,

והופני תשונה, קיבלתי לא זו לשאלה
תגר. דויד קזפח־חזלים, לדובר• תי

 אי־ עבור פיקטיבית תוספת מינהלי,
 לים1פת־ח1ק על מקובל האם עבודתם?

כמ לשמש ממשיך הדירקטוריון שיו״ר
וממ בבילינסזן, אורולוגית מחלקה נהל
 שני עבור מלאה משכורת לקבל שיך

 בעת לבצע אפשר בכלל איך תפקידים?
מור כל־כך תפקידים שני אחת ובעונה

ומלאי־אחריות? כבים
ממ סרוודיו הפרופסור שידוע, כפי

דירק יו״ר לתפקיד מינויו אחרי שיך
 גם לשמש לים1פח־ח1ק של טוריון
 בבית־־ האורולוגית המחלקה כמנהל
למש התוספת את ביל־נסזן. החולים

ש״ח, אלף 15־14 בסך החודשית, כורת

ה של האישיות למסקנות קשר בלי
ב מדליקה זו פרשה סרוודיו, פרופסור

אדומה. נורה נוספת פעם

 אלה כדברים האחרון, ברגע ממש
 התקשרו מודפסים להיות עמדו כבר
שניים. אלי

ש סרוודיו, הפרופסור היה האחד
 בקופת־חולים, ״אני, כך: להגיב ביקש
ה לכן עקרוניים. דברים על לוחם

 נגדי, השמצה שהם האישיים, דברים
כדי קופת־חולים, מהנהלת הודלפו

יו״ו ניקש האס נעונר: הלוטה נושה של הקרחון קצה

בנזרעגז
תולדות

ה ח ־י ס
לויו־יורלו

 אחזי נגד המתלוננת
 - לשכוח מנסה

 שבדת היא באמריקה.
ישראלים אצל שם

• ידסי ד ז ל ד י ע
 במישטרה גילי התלוננה בינואר

 ניסיון על אווזי יהודה המיסעדן נגד
שוח הוא שנעצר אחרי יומיים לאונס.

 נגדו שהוגש מבלי עצמית, בערבות רר
כתב־אישום.

גו )13.1.88( הזה בהשלם בכתבה
 המעשה. סיפור את המתלוננת ללה
 הארץ. את עזבה היא אחר־כך שנה חצי

 הזה העולם כתב בה פגש השבוע
הגדו מחנויות־הבגדים באחת במיקרה,

בניו־יורק. לישראלים השייכות לות
 ״הכל רעד. בה אחז אותו, כשזיהתה

והחווירה. אמרה אלי,״ חוזר פתאום
שם? היא מדוע עושה? היא מה

 המיק- אחרי לעצמי לחזור ״ניסיתי
 שהייתי ידעו אלי הקרובים כל רה.

יכול לא התביישתי, במיקרה. מעורבת
 את מנוח. לעצמי מצאתי לא עוד, תי

 היה לא לעזוב, נאלצתי שלי העבודה
בארץ." לעשות מה עוד לי

 לאר- הגיעה גילי גירסות. שתי
 בארץ שלה. החבר עם צות־הברית

 של במחלקת־המכירות שניהם עבדו
הצהרונים. אחד

 למי־ גילי הגיעה עבודתה במיסגרת
 התיקווה בשכונת אווזי של סערתו

 ברכישת אותו לעניין כדי בתל־אביב,
 החדשה, מיסעדתו על פירסומית כתבה

הס רשימת את לה שימסור כדי וגם
לפר מעוניינים יהיו שאולי שלו, פקים

המיסעדה. פתיחת לרגל ברכות סם
 לחזר ניסה אך להצעה, סירב אווזי
בשעת־לילה עזבו השניים אחריה.

אווזי מיסעדן

,לחודש? שקל אדו 15־14 של שנו החדש קופת־חולים
 מילים כמה להוסיף המקום זה אולי

הצי המוסדות דוברי של תפקידם על
 את רואה שחלקם הרושם לי יש בוריים.
בהסת בהתחמקות, — תפקידם מטרת

 לצידם מחיר בכל בעמידה האמת, רת
 את לשרת תחת עליהם, הממונים של

 האמת לחשיפת ככלי ולשמש הציבור
הציבור. לפני הציבוריים המוסדות על

תגוב את להסביר ניתן איך אחרת,
תגר: דויד של תו

•  את מכחיש קופת־החולים דובר ״
 הרכב בדבר במעריב שפורסמו הדברים

הדי יו״ר של תביעת־השכר וסדר־גודל
 הפרופסור קופת־חולים, של רקטוריון

סרוודיו. צ׳ירו

 הפראקטיקה אובדן עבור ביקש הוא
 למזכ״ל ידועות האם שלו. הפרטית

הנ״ל? העובדות כל ההסתדרות
מענה. ללא נשארו האלה השאלות

 פסה, לנחום גם להגיע הצלחתי לא
 להתייחס שסירב לים,1ח קופת מנכ״ל

 לאותו אותי ושהיפנה לעניין, ישירות
קופת־החולים. של הדובר

ל וביקשתיו קיסר לישראל פניתי
 והצגתי האלה, השאלות לכל התייחס
 מזכ״ל על מקובלות האם נוספת: שאלה

 בקר הגבוהות המשכורות ההסתדרות
פודחנלים?
 של תנאי־העסקתו ״לגבי תשובתו:

מג־ איתו מתנהלים סרוודיו הפרופסור

ובעקרונותיי!" במאבקיי בי, לפגוע
 חטיבת יו״ר שגיא, גדעון — השני
 היה ההסתדרות, של והאירגון המינהל

 מאוד עניין ״זה בדבריו: מאוד נחרץ
ש להבין חייב סרוודיו פרופסור רציני.

 של התפקיד מן שונה הנוכחי תפקידו
פרטית. קליניקה בעל

 האחרונה ההנהלה בחירת ״לדעתי,
 לא אני אומללה. היתה קופת־חולים של

 לרבות בשכר, חריגות לקבל מוכן
בהם!" ואלחם בקופת־חולים,

 הרגשתי את חיזקו אלה תגובות שתי
 קצה רק היא סרוודיו פרופסור שפרשת
 במערכות ובוהו התוהו של הקרחון

קופת־חולים.

ח...־1מנ לעצם׳ מצאתי .לא

 ל״סיבוב" ויצאו מיסעדתו, את מאוחרת
 במהלך אשתו. של המרצדס במכונית
יחסי־מין. קיימו הסיבוב

 השתלשלות־ לגבי השניים גירסות
מזו. זו שונות העניינים
 ניגשה המיקרה שקרה אחרי יומיים

 על תלונה והגישה למישטרה גילי
 למישטרה עצמו הסגיר אווזי אונס.

 במהלך ונחקר. נעצר יומיים, כעבור
וא השניים בין עימות נערך החקירה

ממעצרו. אווזי שוחרר חריו
 ערימות בין הגדולה, בחנות־הבגדים

 לקראת המיוחדת למכירה הבגדים
לב גילי מנסה החדשה, השנה תחילת

ולהת עברה את לשכוח מעצמה, רוח
לא־מוכר. במקום חיים חיל

4 0  —■

 שמועות ..חרושת
 אומר מהשעת!״

 האיש; המנהל
. רוני ! או  'בו

השמועות או
לרחוש. ממשיכות

ההתחלה ריטה:
מתחרים? קינאת

 משבר על השמועות רושת ךץ
י רמי של בחיי־הנישואין 1 1  יטה י

 בעד*■.' ביותר המדובר הזוג קליינשטיין,
 לשיא הגיעה הישראלי, לם־הבידור

חדש.
] צע־ על לספר ידעו לבניין שכנים

 ; מ־ הבוקעות קולניות, ומריבות קות
 : בתל־ שבשיכון־בבלי השכורה דירתם
 1 שרמי טענו בני־הזוג של חברים אביב.

 בסקי־מים. עסק שם לאילת, בגפו ירד
 הימים את בילתה שריטה אמרו ידידים

שברמת־השרון.*״) בבית־הוריה האחרונים
 ? שת־ היטב יודעים מפורסמים אמנים

 בה שכרוכים עיסקת־חבילה, היא הילה
ואכז השמצות רכילות, פירסום, כסף,
 בזוג, כשמדובר יותר מסובך המצב בות.

מפור דמויות הם האשה וגם וכשהבעל
ורמי. ריטה כמו סמות

 בערב כמסאור דרך ריטה של כוכבה
 היא אז עד .1986ב־ הקדם־אירוויזיון

ש ובלתי־ידועה, מתחילה זמרת היתה
ברדיו. אחת להשמעה זכתה

 בת כשהיתה מאיראן שעלתה ריטה
 הצליחה. ולא רבים למיבחנים הלכה ,8 י

 מדי, פראי היה שלה המיוחד הסיגנון
 עם שהתחתנה עד מדי. חריגה הופעתה

רמי.
מעו וזמר מלחין קליינשטיין, רמי

 ימים בה השקיע הוא בה. האמין לה,
 את ושיפר הופעתה את ליטש ולילות,

קולה.
 זכתה היא הקדם־אירוויזיון בליל

 לעם־ישראל אך הרביעי, במקום אמנם
 ההצגה את גנבה היא כוכבת. נולדה
שלב הצהוב הבלייזר קטן: פרט בגלל

 כאילו נראה והדבר מכתפיה, נשמט שה
 תשומת למשיכת סכסי תעלול זה היה
 היה בתחרות, זכתה שלא למרות לב.

כוכבת. היא זו צעירה כי ברור


