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ל נכנסתי השבוע הראשון יום ף*
■  דורון, חיים פרופסור ■של מישרדו •

 קופת־ הנהלת יושב־ראש ממלא־מקום
 קופת־ כי המעידים מייסמכים ■ובידי חולים,
 הקרוייה מיוחדת־במינה, קרן הקימה חולים
חדשים״, עולים לרופאים הלוואות ״קרן

 קופת־ לבכירי בעיקר מלווה זו קרן וני
 אינם ני שברור ידלין, של נאמניו הולים,

 המייזחד עולים־חדשים. לא וגם רופאים
 לירות רבבות מלווה זיו שקדן בכך הוא

 הצמדה, ללא לערך, 1370 של בריבית
כמתנת־חינם. וכמוה

עורך־ את מייד הזעיק דורון פרופסור
 של היזעץ־המי־שפטי רזי, מנחם הדין

 למגיהל־ד,חשבונות קרא וזה קופת־חולים,
 לאחר גם־יחד, כולם רוב. אברהם הראשי,
 נאלצו ממושך, וחיפוש ארוכה מחשבה
 הקרן על מושג להם אין ני להודות

 הראיתי לולא למעשה, הזו. המייוחדת
 חשב בחתימת פנימיים, מיסמכים - להם 0

 עתה הנמצא קמחי, מאיר קופת־חולים
 קיימת ני לי מאמינים היו לא אף במעצר,

כזו. קרן בקופת־חולים
 בחיפוש יפתחו המיסמכים נוכח אבל
 ■ונעבוד קמחי, !מאיר של במישרדיו שיטתי

 חליפת־מיכתבים שם נמצאה משעתיים יותר
 לישראל, לאיומי בנק לבין קופת־חולים בין

 של קיומה על המעידה דיזנגוף, סניף
 לדורון נתגלתה זו שקרן העובדה הקרן.

 מעידה באמצעותי, רק לראשונה ואנשיו
 ועשה קופת־חולים את ידלין ניצל כמה עד
שלו. כבתוך בה

־־־ הקיו
דיכפין לכל

 להלוואות רגילה קרן חולים קומת־ 6י
 גדול. מוסד בכל כמקובל לעובדים, /

 מקרן הלוואה המבקש קופת־חולים עובד
 ואחרי מייוחדת, לוועדת־הלוואות פונה זו,

 לאומי בנק אל טופס נשלח זו של אישורה
 הלוואה לתת אישור ובו דיזנגוף, ■סניף

 בריבית לירות, אלף 30 עד של בגובה
 ■שנים. שלוש של ולתקופה 1970 של

 לאומי, בנק על־ידי ניתנות ההלוואות
 מקופת־חולים מקבל הבנק ובאחריותו.

 חודשים, לארבעה אחת הפרשי-דיביית
 הלוואותיו על ■הריבית את לו ומשלימים

לשנה. 27.570ל־ עד אלה
 עובדי מאות נהנים אלה מהלוואות

 מתנהלת זו וקרן אפלייה, ללא המוסד,
 הנהלת של הדוק פיקוח ותחת וכדין נדת

מעקב מקיימת הקופה הנהלת קופוז־חולים.
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 לנ״ל הלואה מתן על סמליצים הננו בינגו הקיים להסכם בהתאם
. על עים םש״ , י.ל 60,000- --------ל״י אלי י

ת מהקרן .13י6 של בריבית חד מיו  אצלכם הנמצאת ה

 לקבל ועליכם המלאה באחריותכם תהיה הנ״ל ההלואה

 ממשכורתו. לנכויים חוזרת בלתי והמחאה מתאימים בטחונות

בהתאם. ביצוע על לכם נודה

רב• בכבוד

העתק:

האזור הנהלת
בית־חולים / המחוז הנהלת

1 1111 ^11 11 '!!1  של המייוחדת הקרן מן הלוואה למתן טופס זהו *0
י | ■4 * ^ ו י את ונושא לאומי, לבנק מופנה הטופס ידלין. י

 לא־צמודה. ריבית 137ב'<> הלוואה אלף 60 לתת מורה והוא קימחי, מאיר של חתימתו
 מיועדת — במקור — שהיתה לאומי, בבנק המייוחדת הקרן מן מהלוואות שנהנו אלה בין

הראשית. האחות צוונגר, ולאה קופ״ח, מנכ״ל ידלין, אשר היו עולים־חדשים, לרופאים

 ועדת־ההלוואות, באמצעות רק לא הקרן על
 הפרשי־הריבית, תשלומי על־פי גם אלא
חודשים. לארבעה אחת

 שאשר אחרי מייד ,1974 ■שנת במהלך
 הוא קופת־חולים, כשליט מוגה ידלין

 על החלטה קופת־חולים בהנהלת העביר
 עולים שהם לרופאים להלוואות קרן הקמת

 חברי יכלו לא כזו נעלה למטרה חדשים.
 פה־אחד. ההצעה את ואישרו לסרב, ההנהלה

 בבנק נפרד חשבון פתחה קופת־חולים
 אלף 300 בו הפקידה דיזנגוף, סניף לאומי
 לשנה. 570 של ריבית וקיבלה לירות

 אך לירות, אלף 75. הסכום (תחילה,היה
 כיום, הריבית גם הזמן. עם גדל הוא
.)67־ היא ההפקדה, על

 מצידו, לאומי, בנק הפקיד זה פיקדון מול
 שהחלה קרן נוצרה וכך — מקביל סכום

 מאיר של הוראותיו לפי כספים מלווה
 ויותר, שנים חמש של לתקופה קמחי,

 הצמדה, וללא בלבד 1370׳ של בריבית
לידות. אלף 60 עד ישל בגובה וסכומים

 באמת ■ניתנים הקרן כספי היו אילו
 היה עולים־חדשים, שהם לרופאים רק

 1974 באוקטובר אולם ויפה. טוב ■הכל
 אישר העולה,-החדש הרופא למשל, קיבל,
 חודש לירות. אלפים 10 הקרן מן ידלין

 מנהל- הלוואות ממנה קיבלו קידם־לכן
 יהודה, משה קופת־חולים, של המנגנון

 ביי־ בית־התולים עובדי ועד ויושב־ראש
 אלפים, 10 קיבל יהודה ישבי. שלמה לינסון

 צוונגר, לאה גם לירות. אלף 25 ושבי
ה בפרשת נזכר ששמה הראשית האחות

 קיבלה ),2043 הזה (העולם בבת־ים דירה
 מנהלו גם וכמוה הקרן, מן לירות אלף 25

אד אלי ביילינסון, של האדמיניסטרטיבי
לירות. אלפים 10 קיבל מוני,

 רופאים־עולים- שאינם אלה רשימת
 מאד. ארוכה הקרן, מכספי ושנהנו חדשים,
 רפאל חיון, שלמה שלגו, יאיר :ביניהם

 ישעיהו עסיס, ■שאול ברניר, שרגא מידן,
 שלום שפירא, ישראל קרן, יאיר דליות,
 מרים לינץ, יוסף אוחנה, ויקטיור פרדה,
 שמואל ■נאור, חיים לביא, מנחם ברוך,
 שינברג, אהובה ■גיולידשמיט, ייוסף לפיד,

 משה שחרור, דויד הלוי, יעל שטיינר, זאב
 יהודה ניצן, אריה טורקניץ, רות גרוס,

 פורגש, יהודית •שטרנגלס, זאב בר־מאיר,
 ברוסברג, פרץ יפה, ירחמיאל אדלר, יוסף

דרורי. נחמה
 לקנות ידלין אשר יכול זו קרן באמצעות

 לא לעצמו וגם שחפץ, מי כל כרצונו
 מכוח נוצרה שהקרן כיוון לדאוג. ישכח

 לא נמוכה, בריבית חד־פעמית הפקדה
הד,פ־ לאחר קופת־חולים ראשי עליה ידעו
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