
רקובות־ המדינה הקצבות עד השורט שו־הנויאות, הוא שוסטק אליעזר
הלאומית בקופת־החולים השק האיש גם היה שוסטק אריעזו התורים.
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שר ר** שו א  תמיר שמואל 1966ב־ פר
 מכה זו היתד׳ מחרות, שוסטק ואליעזר *
אי ביגלל כל־כך לא לתנועת־האם. קשר.

 מנחם וחסידיהם. הפורשים שני של שיותם
 תמיר. משמואל בעיקר להיפטר שמח בגין

היוו תמיר אחרי שוסטק של הליכתו אולם
 משום ניכר, כספי הפסד חרות עבור תה

הלאו העובדים בהסתדרות 6של ששוסטק
 לעובדים ובקופת^החוליס בארץ־ישראל מית

מוס שני זו. בהסתדרות הקשורה לאומיים
 אחד גוף דבר, של לאמיתו שהם אלה, דות

ה מהמישענות אחד היו כספית, מבחינה
חרות. של ביותר חשובות
 תמיר שמואל של דרכיהם נפרדו כאשר
 מכה זו היתד. ,1975ב־ שוסטק, ואליעזר

 הסתדרות של המישענת לתמיר. חמורה
ו שלה, וקופת־החולים הלאומית העובדים
 ממנו. ניטלו הזו ההסתדרות חברי רשימות

 גייסות, ללא כמפקד עצמו הרגיש תמיר
וה הקופה כשבידיו נשאר ששוסטק בעוד

רשימות..
 חברי-הכנסת שעבדה בשנה נפרדו כאשר

המקו מאותם הורביץ ליגאל המקורבים
 אחת קורת־גג תחת שהיו לשוסטק, רבים

 הם כי הורביץ לאנשי ברור היה בלע״ם,
 אחד אולם ביותר. רצינית מישענת הפסידו

ה אמר הורביץ פלג של מחברי־הכנסת
 הרווחנו אבל כסף, הפסדנו ״אולי שבוע:

בחי כל ערב ידענו, אנחנו שלוות-נפש.
וכי רבים, זיופים שיש התנועה, בתוך רות

 רוחם על העולה ככל עושים שוסטק אנשי
ה מהסתדרות שלהם, לחברים שנוגע במה

 כמה ידענו לא מעולם הלאומית. עובדים
 להם יש כסף וכמה באמת, להם יש חברים

באמת.״
ו התלחשויות היו רבות שנים במשך
 והסודי הענקי הכספי כוחה על שמועות

ה ועל הלאומית העובדים הסתדרות של
 זה. כספי כוח של הפוליטיות השפעות

 והנהלת שוסטק של אנשיו מילבד איש
 את ידע לא הלאומית העובדים הסתדרות

לאשורם. הדברים
 וחשה מכקר־המדינה שהגיע עד
 בהסתדרות שקורה ממה קטן חדק

 ובקופת־החולים הלאומית העובדים
שלה.

 ארנסט הד״ר מבקר־המדינה, נהג כדרכו,
חקי בתוצאות משי של בכפפות נבנצל,
בניסו רבים במיקרים הסתפק הוא רותיו.

 המיוצאים את העביר ולא כוללניים, חים
 לידיעת פלילית השלכה להם להיות שעלולה

 החוק. לו שמאפשר כפי הסישפטי, היועץ
 מלמדו- דויד לאומית, חולים קופת מזכ״ל

 ליועץ פנה לא מבקר־המדינה כי טוען ביץ,
 מישרד־מבקר־ דובר ולמישטרה. המישפטי
 מדוע להסביר מסרב קינן, שמאי המדינה,

 המישפטי ליועץ סבקר־המדינה פנה לא
חש שגילה אחרי למישטרה, או לממשלה

 עם ובקשריד. בקופה לכאורה פליליים דות
טוען, קינן הלאומית. העובדים הסתדרות

 מישרד-מבקר-המדינה על אוסר החוק כי
 המישפטי ליועץ פנה אם לציבור להודיע

 לאי־ או לפנייה נימוקיו היו ומה לא, או
 אינו החוק נכונה. אינה זו טענה פנייה.
מבקר־המדינה. על זאת אוסר

 חברים כמה
ז בקופה יש

 בכל ביותר, הגדולות הבעיות חת ^
*  היא הלאומית, החולים לקופת הנוגע י

 למיספר בקופה. החברים מיספר בעיית
 לגבי ביותר רבה חשיבות יש הקופה חברי

הקופה. של ההכנסות
חב של שוגים מיספרים שלושה קיימים

הקופה: רי
ה של המחשב דו״ח סיכום פי על •
 מאי בחודש בסניפים, גביית־המס על קופה
ל בקופת־החולים המבוטחים מיספר ,1978

. 143,300ל־ מגיע לאומיים עובדים
ל שונה מיספר מסרה קופת־החולים •
 בסוף לדבריה, למישרד־הבריאות. גמרי
 אלף 240 בקופת־החולים היו 1977 שנת

מבוטחים.
 באוזני טען מלמדוביץ הקופה מזכ״ל •

נכו אינם המיספרים שני כי הזה, העולם
 318מ־ למעלה חברים בקופה וכי נים׳
ישראלים. אלף

טעה, מבקר־המדינה כי טוען מלמדוביץ

ש המבוטחים את בחשבון לקח לא וכי
 בתזכיר המחשב. לתוך נכנסו לא עדיין

 שפורסם לפני עוד למבקר־המדינה, שהגיש
 טענה מלמדוביץ טען ברבים, המבקר דו״ח

 מבקר- דעת על התקבלה לא היא אך — זו
המדינה.

 למיספר אין כי גם, טוען מלמדוביץ
 לדו״ח הנוגע בכל חשיבות בקופה החברים

 כסף מקבלים לא ״אנחנו מבקר־המדינה.
 החברים, מיספר לפי ממישרד־ד,בריאות

 ועל הקופה פעילות על דיונים אחרי אלא
שעבר. בשבוע הסביר הוא חובותיה,״
דו גם תומכת פלמדוביץ של זו בטענה

 שטענה גנני, דבורה מישרד־הבריאות ברת
 ובין חברי־הקופה מיספר בין קשר אין כי

 ממישרד- לקופה המגיעים התקציבים
הבריאות.

ההס של בקופת־החולים גורמים אולם
חב למיספר כי טוענים, הכללית תדרות

 קופת־חולים כל — קופת־חולים של ריה
ה גודל על ביותר גדולה השפעה יש —

לזכותה. המאושר תקציב
 מישרד־הבריאות, תקציבי על הממונה

 ואי- בארץ, עתה נמצא אינו הבר, שרגא
זה. לעניין תשובה ממנו לקבל היה אפשר

מוסמ תשובה יש למבקר־הטדינה אולם
 שהוא אחרי שלו, בדו״ח קובע, הוא כת.

 מיס- את מדוייק באופן לקבוע שיש טוען
לאו לעובדים חולים בקופת החברים פר

 ביג- גם רבה חשיבות זו ״לקביעה מיים;
ב מביא שמישרד־הבריאות העובדה, לל

 לקופות- התמיכות קביעת בעת חשבון׳
 האוב- היקף את גם השאר, בין החולים,

 מקופות־החולים.״ אחת בכל לוסיה
 שד המסקנות פי שעד למרות

ל רציני חשד יש מכקר־המדינה
 קופת־החו- חברי כמיספר ענק זיוף
 שכעיק- — לאומיים לעובדים לים

 כטענות־־שווא כסף מתקבל כותיו
 ומקופת־המדי■ ממישרד־הבריאות

ליו מכקר־יהמדינה פנה לא — נה
 לחקור בדי לממשלה המישפטי עץ

אח שכמיקרים למרות זה, עניין
 מבקר■ ממהר יותר, פעוטים רים,

לממ המישפטי היועץ אל המדינה
זו. פנייתו לפרסם דואג ואף שלה

 קופת־חוליס של אחר מקור-הננסה
 ברור מס-חבר. גביית הוא הלאומית

 קטן כן זו, גבייה שמתגברת שככל לגמרי
 קופת־החולים, בסיבסוד הממשלה של חלקה
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