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 בעיה. לפני הקופה ראשי עומדים וכאן
 פוליטיים תומכים הם הקופה מחברי רבים

ול לנסות ויש בלע״ם, שוסטק פלג של
 אותם לקשור כדי בתשלומים, עליהם הקל

 גם כי להניח יש ולמיפלגה. לקופה יותר
 חמורים, אי־סדרים התגלו זו סיבה ביגלל

 כספים לגביית שנוגע מה בכל במייוחד
קופת־החולים. מחברי

 על צ׳קים
שוגים שמות

 הדד קיבלה לא ״הקופה ז המבקר וען
 גובה בקביעת אחיד טיפול בדבר לטות

 לעצמם שגיבשו סניפים והיו מיסי־החבר,
ה לטובת לעתים משלהם, מדיניות־גבייה

 של קטן לא מיספר לרעתו. ולעיתים מבוטח
ה מלוא את שילמו לא הקופה מבוטחי
שו מהנחות ונהנו מיסי־חבר, של תשלום

נות.״
 את הקטינו או ביטלו הקופה ראשי

 נתנו הם לאחרים שרצו, למי םם־החבר
 מהם וקיבלו במייוחד, נוחים תנאי־אשראי

כ בסיפרי־הקופה שנרשמו דחויים, צ׳קים
 עוד חמורה במזומן. תשלום זה היה אילו
 בקופת־החולים שהתגלו העובדה יותר

 קופת־החולים, לפקודת נרשמו שלא צ׳קים
 דווקא היו שלא שונים, אנשים לפקודת אלא

 הם אלה מימצאים קופת־החולים. חברי
 מישטרתי חוקר כל אשר המימצאים מסוג
 זאת למרות לידיו. לקבל שמח היה זוטר

 לידיעת מבקר־המדינה אותם העביר לא
והמישטרה. לממשלה, המישפטי היועץ

 שר־הבריאות כי טוען מלמדוביץ דויד
הלאו לקופת־החולים שהיה ביותר הטוב
 ויקטור שר־הבריאות־לשעבר, הוא מית

 היה לא ״שוסטק מפ״ם: איש שם־טוב,
 שהוא למרות טוב, כך כל אלינו מתנהג

 התקדים היה אלמלא שלנו, איש־המיפלגה
שם־טוב!' של

 בשנת אחרת. מורים המיספרים אולם
 שם־טוב ויקטור היה שבה השנה ,1976

 לקופות־ הממשלתיים התקציבים על אחראי
 לעובדים קופת־החוליס קיבלה החולים,
 לירות. מיליוני 55כ־ מהממשלה לאומיים

 שוסטק, אליעזר של השנה אחר־כך, שנה
 מ־ למעלה מהממשלה קופת־החולים קיבלה

לירות. מיליוני 86
 קו■ קיבלה 1978 הכספים בשנת

 מהממשלה הלאומית פת־החולים
 מהם־ אחוז צ3ב* הגדול כס,? סכום

 בסכומים הקודמת, שבשנה כוס
 בחשבון שהובאו לאחר ריאליים,

שנה. אותה של ההתייקרויות
הלאו לקופת־החולים מקור־הכנסה עוד
 חלקן הוא קופות־החולים, יתר כמו מית׳
הביטוח־הלאומי. שגובה המקביל במס

 גורם הן מהביטוח־הלאומי ההכנסות
 ככל מהממשלה. התמיכה בקביעת חשוב

 ל־ כספים פחות מעניק שהביטוח־הלאומי
 יותר הממשלה משלמת כן קופת־החולים,

קופה. לאותה כספים
 קיבלה כי הקופה טענה 1976 בשנת

 אחר* לירות. מיליוני 25 מהביטוח־הלאומי
 מיליונים. 38 קיבלה היא כי התברר כך

 בהצעת־התקציב הקופה, טענה 1977 בשנת
 חלקו כי למישרד־הבריאות, שהוגשה שלה,

מיל 48 הוא בתקציב הביטוח־הלאומי של
 קיבלה היא כי התברר אחר־כך לירות. ית

 בשנת לירות. מיליון 62 המקביל מהמם
 80כ־ של בסכום קופת־החולים נקבה 1978

 הוא הסכום כי התברר בסוף לירות, מיליץ
לירות. מיליון 90

 גם אולם לחקירה, מקום זה בעניין יש
 שאותן מסיבות מבקר־המדינה, החליט כאן
 את להפנות שלא לגלות, מוכן הוא אין

 וה־ לממשלה המישפטי היועץ תשומת־לב
לעניין. מישטרה
 עזר ישירים בתקציבים רק לא אולם

אלי של בראשותו מישרד־הבריאות,
ש הלאומית, לקופת־החולים שוסטק, עזר
 אליעזר של הכימעט־היסטורית נחלתו היא

 כדי נעידרו יצא מישרד־הבריאות שוסטק.
 להלוואות ערבויות לקופת־החולים להעניק

לירות. מיליוני בשווי להלוואות, ואישורים
 שם־טוב, של בתקופתו מישרד־הבריאות,

 15 בסך הלוואה לקופת-החולים אישר
הל הוגדלה המהפך אחרי לירות. מיליון

 היה לא בכך אולם מיליון. 22ל־ זו וואה
 ממישרד־האוצר דרש מישרד־הבריאות די.

 לקופת־החולים נוספת הלוואה 1978 במרס
 תק־ של הכללית הרזרבה מתוך הלאומית,

למ כמובן, אושרה, ההלוואה ציב־המדינה.
 מישרד־הברי־ של הישיר שהתקציב רות
 ביותר. גדל זו לקופת־חולים אות

 אישר שהאוצר אחרי שמעיים
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