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 ופרקים. שרירים כאבי נגד תרופות לבלוע חייב אינך
 ״דוליקל״ מעט מרח הכאב. במוקד מקומי טיפול נסה

 ״דוליקל" משחת ועסה. הכואב... המקום על
 הכאב. את ומקילה משככת העור, דרך חודרת
 ופרקים, שרירים כאבי להקלת ״דוליקל״ משחת

הגב. ושרירי הצוואר שרירי מהתכווצויות וכאבים
( משחת״דוליקל״

 לעיסוי גם משמשת
 ספורטיבי מאמץ לפני

ולאחריו.

ת הקופה הפרטי
)50 מעמוד (המשך

 קופת־החו־ כי התכרר זו, הלוואה
 מכני, אחרת הלוואה היכלה לים

 מיליון 20 של דומה, גודל כסדר
 21.5 של המגוחכת כריכית לירות,

 כשמונה כאשר שנים, 20ל־ אחוז
 הקופה תשלם הראשונות השנים

הריכית. את רק
 זו, הלוואה לערבויות גם שדאג מי היה

 קופת- פיקטיביות. דבר של לאמיתו שהן
 מהרכוש ערבויות לתת יכולה לא החולים

 יבולה לא והמדינה כולו, המשועבד שלה,
 לה בתנה שהיא מפני ערבויות לה לתת
 בנק, כי סודר הסכום. באותו מזומן כסף

 לקופת־חחולים שנתן הבנק עם הקשור
 שלו לבנק־האב שיספק הוא ההלוואה, את
הערבויות. את

 מישרד־ כי לספר יודע מבקר־המדינה
 מיליון 36 של סכום 1977 בשנת ייעד האוצר
לעובדים לקופת־החוליס כהקצבה לירות

ל הלאומית העובדים הסתדרות שימוש
פוליטית. פעילות

לעוב קופת־החולים של המרכזי הבניין
 בתל־ ביכורי־העיתים ברחוב לאומיים, דים

 לקופה וחכר שה מיגרש, על הוקם אביב,
 ביל- אחת למטרה תל־אביב עיריית על־ידי

 בחוזדדההחכרה מרפאה. שם להקים בד:
 רשאית תהיה הקופה כי במפורש, נאמר

ב להשתמש ולא מרפאות, במקום להקים
אחרת. מטרה לכל קרקע

 של מישרדיה נמצאים כמיבנה
 וכן הלאומית, העוכדים הסתדרות

 של מיסחריות חכרות־כת שתי
 והכי חכרת־השיכון זו: הסתדרות

רת־מלונאות.
 על הבעלות היתד, קופת־החולים בידי

 לידי הועבר הוא בטבריה. גדול בית־מלון
 50 תמורת הלאומית העובדים הסתדרות

 היה שנים. 10 למשך המלון, מהכנסות אחוז
 בהסכם־ — כתב לא או — ששכח מי

וההתרחבות השיפוצים בעיית את ההעברה,

לורנץ ושלמה כגץ מנחם עם (משמאל) שוסטק השר
חקירה הדורשים מימצאים

 קיבלה דבר של בסופו אולם לאומיים,
 המבקר לירות. מיליון 86מ־ יותר הקופה

 חודש כי לזכור יש אך זאת, מציין אינו
 קיבל ,1977 של הכספים שנת התחלת אחרי

 מישרד־הברי- הנהלת את שוסטק אליעזר
אות.

 מלון
במתנה

 שוסטק אליעזר שהשר כשעה ולם
■  קופת־ ,הלאומית לקופת-החולים דואג י

 שוסטק. לאליעזר עוזרת הלאומית החולים
 חברים לאומיים לעובדים בקופת־החוליס

 הלאומית, העובדים הסתדרות חברי כל
 חברי אינם הקופה מחברי ניכר חלק כי אם

שי לקבל כדי רק בה ונרשמו ההסתדרות,
ה מעבירה זאת למרות רפואיים. רותים
ל מעניקה ואף ניכרים, סכומי-כסף קופה

רב. בכסף העולים שרותים הסתדרות
 היתד, כשר־הבריאות, מונה ששוסטק עד

 32 בהעברת רק מסתפקת קופודז!חולים
 האחיד, המס מגביית מהכנסותיה, אחוז

 כשמונה הלאומית. העובדים להסתדרות
ב אחוז 40ל־ התמיכה הועלתה שוסטק,

 קופת־החו־ לירות. מיליוני שפירושם שנה,
ה 40 את רק להעביר מקפידה אינה לים

 חברי- גם שהם הקופה, מחברי אחוזים
 האחוז אותו את מעבירה אלא ההסתדרות,

 הקופה חברי לה שמשלמים מהכספים גם
חברי-ההסתדרות. שאינם
הלאומית, קופת־ד,חולים של הכרטסת לפי

ה ראשי-אב, אלף 59 מתוך אלף 19 רק
 הסתדרות־ חברי הם בקופה, מבוטחים
 מקבלת שהקופה בעוד הלאומית. העובדים

 שוסטק, של ממישרד־הבריאות מימון־ענק
 מדמי אחוז 40 משלמים ראשי-אב אלף 40

 שוס- של להסתדרות בקופה שלהם החברות
טק.

 עוד מקבלת הפוליטית ההסתדרות אך
במר שלה. מקופת־החולים טובות־הנאה

 משתמשת קופודהחולים של הגכסים בית
 חדרי עוד להקים תחת ההסתדרות. גם

ל חדרים קופת־החולים נותנת מרפאות,

 על כולם נעשים אלה בית־מלון. אותו של
ה קופת־ד,חולים. של האחוזים 50 חשבון
 שינים שש במשך גיחוך: מעוררת תוצאה
 לירות אלף 101 של סכום הקופה קיבלה

ל שהעניקה במתנה האחוזים, 50 תמורת
הלאומית. העובדים הסתדרות

 ״הכל
בסדר!"

 לח- קשה היה המדינה למכקר־ ם ך
 והתק- התקציביים הפיתולים לכל דור

ה העובדים של קופת־החולים בין נוניים
ה על-ידי רבה במידה הממומנת לאומיים,
הלאו העובדים הסתדרות לבין ממשלה,

 שר־ של הפוליטי כעורף המשמשת מית,
 במימצאי אולם שוסטק. אליעזר הבריאות

 שערך ובחקירות מבקד־ד,מדינה, ביקורת
 וטובות-הנאה ליקויים התגלו הזה, העולם
רבות.

מוד אינו שוסטק אליעזר שר-הבריאות
 בסדר.״ ה״כל ואמר אלה ממימצאים אג

 מודאג אינו מלמדוביץ, דויד הקופה, מזכ״ל
 מבקר־המדינה של ״המימצאים הוא: אף

 שהמבקר במה וגם בכלל, חמורים אינם
 קטנים דברים הם ואלה — אותנו מאשים

טועה.״ הוא —
 אן? מודאג אינו מכקר־המדינה

 מימ־ כמה ציין אמגם הוא ,הוא.
 מימצאים ציין ולא מחשידים, צאים

 אין לדעתו אולם אחרים, מחשידים
 של תשומתייליכו את להפנות צויד

למימצאים. המישפטי היועץ
 קופת־החוליס על המדינה מבקר דו״ח

 ושפורסם השנה שנכתב לאומיים, לעובדים
 של הראשון הדו״ח הוא שבועיים, לפני

 הוקם מאז זו, קופת־חולים על המבקר
ה בי להניח יש מבקר־ד,מדינה. מישרד
 במשך זו לקופת־חולים יחזור לא מבקר
 וקופת-החולים לע״ם ראשי רבות. שנים
 הממשלתי, בכסף ולעשות להמשיך יוכלו
 ככל וגוברת, הולכת אליהם זרימתו אשר

נפשם. על העולה
ן■ ינאי יוסי
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