
במדינה

פגע הברק

 )29 מעמוד (המשך
 הפלמ״ח מטה כי טען הוא מ״ח.

 צבאי פיקוד למעשה, מהווה, בצה״ל
למיפלגות־השמאל. הכפוף נפרד,

 ״זרם את חיסל גם בן־גוריון
ל אותו וצירף בחינוך, העובדים״

 הדתיים, עם פשרה תוך הכללי. זרם
 כפף אך הדתי, הזרם את פירק לא

ה למערכודהחינוד להלכה, אותו,
כללית.

 בן־גוריון ביצע לא זאת לעומת
שהתבק השלישית הרפורמה את
 שי- הקמת :המדינה הקמת עם שה

בברי כמו ממלכתי, רות־בריאות
קופות־החולים. הלאמת תוך טניה,

 מזה המדינה על מעיק זה מחדל
מחדש. צץ הוא השבוע שנים. 32

 נולד היא המונית. נטישה
במיקרה.
בהסתד ששלטו מפא״י, ראשי

הע שמא חששו היום, כמו אז רות
 הממשלה לידי קופת־החולים ברת

ההס של המונית לנטישה תביא
 כך חברים, רבבות עצמה. תדרות
 ביגלל רק להסתדרות, שייכים סברו,

לה יחוייבו לא אם קוסת־החולים.
 קבלת תמורת ההסתדרות חברי יות

 אירגוך את יעזבו הקופה, שירותי
 קשה מכה תונחת בכך העובדים.

עניי על להגן העוברים יכולת על
ניהם.

אנ בארץ נוצרה מכך כתוצאה
 יש מוסדות־בריאות. של דרלמוסיה

 יש לממשלה, השייכים בתי־חולים
 השייכים יש להסתדרות, השייכים
אח ולגופים המקומיות לרשויות

 לתקלה, פעם לא גרם הדבר רים.
 להקים הדרישה נשמעה פעם ובכל

אחיד. ממלכתי שרות־בריאות
ממשלות כל לתעמולה. זירה

 התנגדו השונים, בגילגוליה מפא״י,
 לשילטון, הליכוד הגיע כאשר לכך.

 הגיעה עתה כי לחשוב היה אפשר
 שנות ארבע במשך אולם השעה.
ננ לא ממשלת־הליכוד של קיומה

 הליכוד גם כזאת. יוזמה כל קטה
ה המצב עם להשלים מוכן היה

 קופות- גם משגשגות שבו קיים,
 הקרובה מכבי, קופת :שלו החולים

הק הלאומית, והקופה לליברלים,
לחרות. רובה

 מחדש, הרעיון צץ לפתע, עכשיו,
 היא ממשלתית. הצעת־חוק בצורת
 הצ־ עם יחד הכנסת לשולחן הגיעה

 סמי־ — הכנסת לפיזור עת־החוק
מקרית. שאינה כות־תאריכים

 צורך לשום נועדה לא ההצעה כי
 תכסיס־בחירות אלא ואינה רציני,

יוד יוזמיה גם הליכוד. של נוסף
תע כי סיכוי של שמץ אין כי עים
 תזכה אף או הנוכחית, בכנסת בור
 הם אך כלשהו. רציני בטיפול בו

 ל־ נוחה זירת-קרב זוהי כי סברו
מילחמת־תעמולה.

מצ עצמה ההצעה ? ינכה מי
למע אך יפות, במילים טיינת

 קוסמטי תיקון אלא אינה שה
 את מבטלת היא אץ הקיים. למצב

 שרות מקימה היא ואין הקופות
 כמו לכל, וחינם אחיד ממלכתי
 מחייבת היא אך הבריטי. השירות

 להשתייך המדינה אזרחי כל את
_ כלשהי. לקופה

 שבשמעו רמות למליצות מעבד
ה סלע־מחלוקת היה ומכאן, מכאן
 המס את יגבה מי והאמיתי: אחד

 כי מציעה הממשלה המבוטחים. מן
ה הביטוח באמצעות ייגבה המס

הקופות את שיהפוך דבר — לאומי

 הממשלה. מידי בתשלום תלויות
 ניכר חלק עכשיו שגם מכיוון אך

 הממשלה, מידי בא הקופות מכספי
גדולה. מהפכה בכך אין

 חשוב, כה בנושא הדיון עצם
ביש אדם כל של לבריאותו הנוגע
 מתע- וכחלק הבחירות ערב ראל,

 מעיקרו. פסול הוא מולת־הבחירות,
 מס־ אותו להסיר כדי זו בסיבה די

רציני. דיון שיתאפשר עד דר־היום,

ג פ י מ ת ו לו
דן ב ת ק פו ק ת ה ל

 ״מ9מ 7ש היחידי תפקידה
 יוגייס קולות ?משיד הוא

הגיצי המצע בעז מערך7
ב מפ״ם של תפקידה יהיה מה

ז העשירית לכנסת הבאות בחירות
 ד.מיפ״ ועידת השבוע כשהתכנסה

 תשובה כך על ניתנה כבר לגר״
 תשפיע לא מפ״ם אחת: שלילית

 מיפלגת־העבודה המערך. מצע על
 שלה, המדיני המצע את קיבלה בבר

 משה של עדותם לפי — שהוא
 — ואחרים קרייסקי ברונו דיין,
ה בפעם קודמו. מאשר יותר ניצי

 מיפלגת־העבודה בו דיברה ראשונה
 ישראלית ריבונות החלת על בגלוי

 הגדה הגולן, של נרחבים חלקים על
 של טענתו ורצועת־עזה. המערבית

ה שם־טוב זיקטור מפ״ם, מזכיר
ל העבודה התקרבה כאילו משופם,
כיסוי. כל בלי היא מפ״ם עמדות

״ב גרוסמן: חייקה התלוננה
 לא בכלל מיפלגת־העבודה וועידת
 לא מפ״ם. של קיומה את הזכירו

״כזה יחם לסבול נוכל !
 יש אולם שמאלית. ,גוצהל

אחר. תפקיד למפ״ם
 הוועידה, ערב גילוי לידי בא הוא

 בצורה יחסי־ציבור. של בתכסיס
 הצטרפה כי מפ״ם הכריזה קולנית

 .אנשי־ציבור של ״קבוצה אליה
 ומוקד.״ מק״י מאנשי שמאליים,

מ מזמן חדלו אלה מיפלגות שתי
 לידת עם מתה מק״י להתקיים.

 של״י. איחוד עם מת מוקד מוקד״
מ כמה למפ״ם הצטרפו למעשה

 מזמן שנטו המנוח, סנה משה חסידי
 עתה חוזרים סנה חסידי זה. לכיוון

הביתה.
הי הרעשני הפירסום מטרת אך

פסיכולו לוחמה לנהל :ברורה תד.
 היוניים, הגופים נגד ופוליטית גית

 של קולותיהם את למשוך העשויים
 חני־ הפנים מפני הנרתעים בוחרים

 מפ״ם המערך. של החדשות ציות
 גופים על להתקפה קבלן הפכה
אלה•
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 קיר אל מקיר חלקים, שטיחים הם בלק אוונס
 ארמסטרונג- מתוצרת למידה, חתוכים או

 האמריקאי. השטיחים בענף המוביל השם
 פשרות ללא בחירה לך מציעה ארמסטרונג

 בלק אוונס גווני 21 של תקדים חסר מגוון מתוך
עמוקים, או רכים פסטל גווני המיוחדים.

יחד. גם וסולידיות תחכום המשלבים צבעים

 ■ ועשיר, צפוף שיער בלק אוונם לשטיחי
 מחמיר אמריקאי סטנדרט לפי מיוצרים הם

 הישראלי. התקנים מכון ידי על ואושרו
ועוד). הצבע עמידות (חוזק,

 האיכות את לראות אותך מזמין דניש
 בלק. אוונם שטיחי של המסויימים והגותים

זמן. לאורך לחיות תאהב איתם השטיחים
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