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עניינים.ניגודשלקשותבעיותמאור
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״אני
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שדורשיםרופאיםישהיוםקורהכבר

שעוזביםכאלהאומשרהבאחוזילרדת

הם׳בחוץ׳דקהכלעלכילגמרי
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הכסףאחריהולכיםהםאזפרופורציה.

אנחנולעשות?מהאחר.למקוםועוברים
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כךאחדבמקוםעוברשרופאלהיות

המאמציםאתלבטאצריךשלושהשכר

׳מפסיד׳שהואממהחלקולפחותשלו

סתםכמונשמעהכולאוליאחר.במקום

ליישםשאפשרחושבאניאבלמילים,

״כנסכשאסותא

הכשרתשללעולם

תפעולאורופאים

נ?יחכתוהחלקות

התחשיביםופנימיות,

ישתנו,הכלכל״ם

לחיותצריכיםכולם

שלהם״מההכנסות

אפשריבלתילאזהרחוק.לאזהזה,את
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אחד.עבורהבמקוםולהתפרנסלעבוד
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אותוזההחוליםבבתיגםעוקף.מסלול
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מסוקיםפהמחביאלאאתהטוב,

השומר.בתלשעשובמופרטיים

הכוללפנילי,תאמיןזה,לא״זה
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ישהאלה?השטויותזהמההכסף.הולך

מאותשמתוכםעובריםאלפיהיוםלך

האלה.בתאגידיםרקשמועסקיםרופאים

כאלה.רופאים200מעלישבוולפםון

הילדיםבחטיבתהרופאיםכלכמעט

היהלאכיהתאגידדרךמועסקיםאצלי

לעבורשצריךפטנטזהמבין?אתהתקן.

יו״רולאתאגידלאצריךלאמהעולם,

תאגיד״,

יו״רשבואחרבי״חלפחותמביראני

לךישהתאגיד.לנשיאהפךהתאגיד

לשאוף.לאן

מלךלאנשיא,להיותרוצהלא״אני

הסוסיםאתנחזירבואמלכה.לאובטח

אתלסוסיםניתןמהאורווה,שברחו

חייםלהםנאפשרלהם,שמגיעהאוכל

הקיימתהמסגרתבתוךומסודריםטובים

להיותרוצהלאאנייותר.אפשראיודי

יזםלהיותרוצההייתיואםמדייצירתי

מיאחרים.לתחומיםהולךהייתיגדול

שהואלדעתצריךחוליםביתשמנהל

ציבורי,ממשלתי,חוליםביתלנהלבא

שירותלתתכלקורםהיאשלושהמטרה

לאוכלוסייהטוביעיל,בטוח,רפואי

התחשבותתוךכמובןאותהמשרתשהוא

ה׳יצירתיות׳כלהכלכליות,במגבלות

תחזירומהמסלול,אותנומוציאהמסביב

התאגידים,אתתסגרופנימה,אותנו

לשחקותפסיקוהעובדיםאתתקלטו

משחקים״.

משוכנעיםהבריאותבמערכתרבים

הביאתמבת,שבוהנוכחות,ששעון

שהש־היאהטענהמתועלת.נזקיותר

עון

$TS1$שהשעון$TS1$

$DN2$שהשעון$DN2$לברוחשמבקשלמימצפוןמנקה

לרופאים.מתאיםלאושהואמוקדם

הכניםשהשעוןהיוםגםחושב״אני

שוניםלאושהרופאיםלמערכתסדר

השומראםהזה.בענייןאחרעובדמשום

המנקהאםשעון,מחתיםהחוליםבבית

אזוהאחות,הסניטרגםוכךמחתימה

ביתכמנהלאניוגםצריךהרופאגם
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