
 מחקרים
 מוכיחים-
 מבוטחי

 קופת־חולים
 מאוחדת
 יותר

!מרוצים
 רפואיים משירותים הרצון שביעות ״מימדי על במחקר

 למחקר המכון על־ידי שנערך בישראל״ אמבולטוריים
 רואיינו במהלכו תל-אביב, באוניברסיטת עסקים

 הוכח: בארץ, קופות-החולים בכלל מבוטחים 4000
 ביותר המרוצים הם מאוחדת קופת-חולים מבוטחי

האדמיניסטרטיביים. השירותים ומן הרופאים מיחס

 טוב מיחס הנהנים המבוטחים אלפי בין אתה גם היה
אדיב. ומשירות

.233251 טל. ת״א. 100 ארלוזורוב המרכז:

מאוחדת! ל׳קופת־חולים הצטרף

המושג את שיצרה החנוה
ד ו מי ״ .. גן ר או מ

 טיולים המציעה סורס" ״אירופה
העולם רחבי בבל מאורגנים

 שהיה דומה ז מאורגן״ ״טיול המושג את היום מכיר אינו מי
 את שהגה מי כי ימצא שיבדוק מי אבל ומתמיד. מאז קיים
 ושמו נלהב נסיעות סוכן הוא בארץ המודרכים הטיולים רעיון

 לחו״ל לנסוע לישראלים לראשונה שהציע לוין, אליפלט
 לוין מר החל תיירות בעסקי שלו הקריירה את מאורגן. בטיול

ת העמיד שלו והנסיון הידע ואת שנה, 50כ־ לפני מ ק ה ם.  ע
 הקצבת לא, או תאמינו או, שקיבלו הנוסעים לרשות 'המדינה

. $10 של זר מטבע . . .
 טורס״, ״אירופה חברת בראש לוין אליפלט עומד שנים מזה

ה אשר לכל, כיום הידועה מנ בהש מודרכים טיולים אלפי אי
נוסעים• רבבות תתפות

ם המאורגן הטיול אי ת הישראלי של לאופיו מ
 של לאופיו מאוד מתאים המאורגן ״הטיול :לוין מר אומר

 זמן עודף לו שאין נוסע זהו הממוצע. הישראלי הנוסע
 טיול שמעניק החוויות ממירב ולהנות לראות ומעוניין וכסף,
 את לקבל רוצה הוא בקיצור, אחדים. שבועות בתוך בחו״ל
כספו״. עבור התמורה מלוא

 מדאגה מהתרוצצויות, הנוסע את משחרר המאומן הטיול
 על מידע מחוסר למקום, ממקום חפציו מהעברת למלון,
 אליהם, להגיע מצליח תמיד לא בודד שאדם מעניינים אתרים
סן חו  ליצירת התורמים הקטנים לפרטים הדאגה את לו ו

גדול. טיול

מפתח כדמות — המלווה
 טורס״, ״אירופה של בטיולים מפתח לדמות נהפן המלווה
 בחברה דואגים הטיול, מהצלחת ניכר חלק תלוי שבו ומאחר
 לתפקיד ביותר והמתאימים המנוסים האנשים את לאתר

מקו מלווים גם המטיילים לרשות עומדים להם בנוסף זה.
אנגלית. דוברי רבים מיים
 ברחבי טיולים של גדול מיגוון טורס״ ״אירופה מציעה כיום

 והמזרח אמריקה דרום מקסיקו, ארה״ב, קנדה, אירופה,
 הנסיון ולצעירים. לקשישים מיועדים מיוחדים טיולים הרחוק.

 זרם את מסבירים הרחב והמיגוון המקצועיות המצטבר,
 סיומו לאחר המתקבל מרוצים נוסעים של התודה מכתבי

 קטעים אגב, טורס״. ״אירופה ע״י מאורגן טיול כל של
 מתוייקים החברה, במשרדי ראינו במלואם המכתבים מן

עבי״כרס. תיקים בתוך

תו מלכ ת שד מ א בו ד־ א בו־ א
)61 מעמוד (המשך

 אש״ף! של שקרים הם ״אלה חדאד:
 ניגע לא אנחנו אש״ף! של שקרים הכל

 של ממוריו לא אנחנו ובילדים. בנשים
 מעשים היו לא חיילים! אנחנו הברברי!

שקרים.״ הכל זה !כאלה

אוייב
משותף

 חדאד נלחם לבנון בצבא כחייל אם ^
? צבא־ההגנה־לישראל נגד פעם אי 1 1

 לו, נוחה אינה השאלה נבוך. חדאד
 ומדבר אחר לנושא לעבור מנסה והוא

 הג׳ים. מחלונות הנשקף הנפלא הנוף על
 לנו אין האם לחיות, לנו מגיע לא ״האם
 בארצנו?״ חופשיים ולהיות להתקיים זכות

 אי־פעם נלחם חדאד האם זאת, ובכל
ישראלי? בחייל

 לי היו וכחייל חייל, ״הייתי חדאד:
נשלחתי עלי. המוטל את ועשיתי הוראות

 עדיין אנחנו בעולם, שלנו שונים־במעלה
 שלנו. בבתי־הספר צרפתית ללמד ממשיכים

 בפוליטיקה.״ חינוך מערבים לא אנחנו
ה דרום־לבנון נגד כולו העולם ואם

 לבת־בריתה פונה אינו מדוע חופשית,
מצריים? מדינת־ישראל, של החדשה
 ישראל בין שקרה שמה חושב ״אני

 שקרה ביותר החשוב הדבר הוא ומצריים
 לבנון היתד, אילו האחרונות. בשנים לעולם

ה הערבית המדינה היתה באמת, חופשית
 אנוור שלום. על חותמת שהיתר■ שנייה

 הישר הערבי המנהיג הוא אל־סאדאת
 בשלונדאמת.״ רוצה הוא ביותר. וההגון
 המצרי לנשיא חדאד המייג׳ור פנה האם

והכרה? עזרה בבקשת
 היו רשמי. לא קשר לי יש הנשיא ״עם

 כעת עסוק. מאד הייתי אבל פגישות. לנו
 אדאג לרשמי. הקשר את להפוך אנסה

יכי מצריים וממשלת אל־סאדאת שאגוור
 של עניין זה החופשית. כלבנון בנו, רו

* יבוא.״ זה אבל זמן,
 והשטח צה״ל, חיילי מסתובבים בדרכים

אלה כי טוען חדאד רב-סרן לבנון. שטח

במיקלט כשיעורים לכתו עוזר חדאד
בשדה־הקרב! למות

עבודתי.״ היתה זו דרום־לבנון. על להגן
ישרא בחיילים פעם אי נתקל האם

לבנון? בצבא היה כאשר ליים,
 בחוליה נתקלתי 1970 ״בשנת חדאד:
ישראלית.

 אני אש. השבנו באש. פתחו הישראלים
הישרא של בזחל״ם ופגעתי יריתי עצמי
לים.״

ישראלי? חייל פצע או הרג האם
נפ לא איש תקדית שבאותה זוכר ״אני

היש של בצד ולא שלנו בצד לא גע,
ראלים.״

 לבנון מצבא הרב-סרן של יחסו היה ומה
? הישראלי האויב כלפי

 רע"כלפי-מרגישים לא הלבנונים ״רוב
 היתקלויות מאד מעם היו בזמנו ישראל.

הח לא אישי באופן ואני הישראלים, עם
 עכשיו, רציני. כאויב ישראל את שבתי

 מקרוב, יותר הישראלים את מכיר כשאני
 זאת. בהרגשתי טעיתי שלא רואה אני

 משותף אויב יש ולישראלים לנו כעת
האינט אותם לנו יש בו. נלחמים ששנינו

בעצם.״ גבול אותו על מגינים אנחנו רסים.

 תמיכה
אמריקאית

 היחידה בת־בריתו היא ישראל אם ^
 המיליציות מפקד חדאד, רב־סרן של 1 י

ה ״לבנון ומושל לבנון בדרום הנוצריות
? חופשית״
 מאיתנו. מתעלם העולם לצערי, ״כרגע,

 מ־ לא־רשמית תמיכה מקבלים אנחנו אבל
ש מקווה אני ומגרמניה. ארצות-הברית

רשמית.״ תהפוך התמיכה מאד בקרוב
 מדוע בצידקתו, בטוח כל-כך הוא אם
 יחסי- ולנהל לנסות כדי לחו״ל יוצא אינו

 לגייס מנסה אינו מדוע למאבקו? ציבור
לצידו? העולמית דעת־הקהל את

נג כולו העולם יקשיב. לא ״העולם
 יכול אינני הבוגדנית. צרפת ובראשו דנו,

 שאני מטרה למען דרום*לבנון את לעזוב
להא יכול לא אני תצליח. שלא יודע
 זוהי אבל חיות־אדם, הפכו שהצרפתים מין

הרא- האוייבים כיום שהם למרות עובדה.

צה״ל. מדי הלובשים שלו, חייליו הם
 בולטת הצהוב, בצבעה צה״ל, המילה
ב מדובר כי מתעקשים אנחנו למרחוק.

איתם. לשוחח ומבקשים ישראליים, חיילים
לנסוע. וממשיך צוחק המייג׳ור

 הטובה״ ״הגדר של הישראלי מעברה
ש ישראליים, אזרחים עשרות מצטופפים

 צוות לבנון. לשטח לעבור מורשים אינם
 רב־סרן בעייה. כל בלי עבר הזה המולם
בסדר!״ זה תדאגי, ״אל אומר: חדאד

 הגבול, של השני מהעבר ישראלי, קצין
 חדאד? רב־סרן עם ״הייתם ואומר: צוחק

משלנו.״ אחד הוא בסדר. הכל אז

 אלוהים
יודע

 חדאד רב־סרן של כשירותו אם .ך•
לגיון־זרים? חיילי משרתים 1 י

 לצידי להילחם שרוצה מי ״כל חדאד:
 יכול לא אני אבל הבא, מברוך יותר הוא

לשלם.
 אוסטרלי, בחור שבוע, לפני אלי, ״בא

 ושהוא כוונותי בכנות מאמין שהוא אמר
 דד אלף תמורת פיקודי תחת לשרת מוכן

 בלגיון־הזרים כסף. לא זה לחודש. לר
לחודש. דולרים אלפי מקבלים

 לשלם כסף לי אין מצטער, לו ״אמרתי
לבנו לירות 300 לך לשלם יכול אני לך.

 תמיד העולם כסף, לי והיה הלוואי ניות.
 אילו כסף. לו שיש זה של לצידו נוטה
 חיילים, לקנות יכול הייתי כסף, לי היה

מנצח.״ הייתי צבאי, את לחזק יכול הייתי
ינצח? והוא יום יבוא האמנם

 אני אבל יודע. אלוהים יודע. לא ״אני
קבורתי.״ תהיה פה אאמין, לא אם מאמין.

יובס? אם מדיני, מיקלט יבקש והיכן
 על אחשוב אם זה. על חושב לא ״אני
 בדרום- לעשות מה לי אין מדיני, מיקלט
 כל לקבל מזמן כבר יכול הייתי לבנון.

 שונות ממדינות אלי שהופנו הצעות, מיני
בעולם.
מדי מיקלט מבקש אינו חייל חייל. ״אני

בשדה-הקרב!״ למות אעדיף ני.
■1 ישי שרית

2176 הזה העולם6£


