
במדינה
אילת

 סימפאטי איש
קטנה בפינה

 הקונסול אצל
 פתוח הבית
ערוך והשולחן

 היה באילת פופולאריות במישאלי
 שופע הראשונים. המקומות באחד זוכה

 בקלות מתיידד רחב־יד, לבבי, חיוכים,
 פתוח ביתו התנשאות, של טיפה וללא
 ל־ מצויין מועמד — בקיצור לכל.

ראשות־העירייה.
 ראש־עירייה מפסידה אולי אילת

משתפ ישראל־מיצריים יחסי אך טוב,
 קונסול עיסא, חסן שם. לפחות — רים

הקט בפינתו נושא באילת, מיצריים
 חוצבי־להבות נאומים ממאה יותר נה

העמים. בין היחסים שיפור בדבר
 16 לפני שעה. רבע תוך ויזה
 אחרי ארצה עיסא הגיע חודשים
 שירת כן לפני שבועיים. של התראה

 עיקר אך בברית־המועצות. כקונסול
 לאנוואר מקורב שהיה מי של גאוותו

 מאנשי אחד היותו על אל־סאדאת,
בארץ. סאדאת ביקור את שהכין הצוות
 הטענות על לומר מה לו יש

 למיצריים: הוויזות בעניין שנשמעות
 שעה. רבע תוך ויזה מקבלים ״אצלי

 ויזה נותן אני ישראלים לאנשי־עסקים
 אני אך בעיות. ללא חודשים לשלושה

לדוג ההפוך. בצד דווקא קשיים רואה
 מסויים, מיצרי איש־עסקים — מה

 כאן ומקיים לישראל, לבוא המרבה
 ביקור כל לפני ענפה. קשרים מערכת
 חייב הוא מאוד, רבים ואלה בארץ,
חדשה. ויזה לבקש

 בניה שני אישי. נוסף, מיקרה ״או
 ולמרות כאן, לבקר ביקשו אחותי של

 והיותם שלנו, מישרד־החוץ המלצות
 עשרה להמתין נאלצו עשר, בני ילדים
שנענו.״ עד ימים

 נמצאים עצמו עיסא של בניו שני
 התגרש. שממנה אימם, אצל בדירכלל

 קשרו ואף באילת, לבקר מרבים הם אך
בעיר. גילם בני עם אמיצים קשרים
הסימ לקונסול לגרום רוצים ואם

 לאתר לו לעזור צריך קורת־רוח פאטי
 לימודיו מתקופת היהודיים חבריו את

 קולג׳ ויקטוריה התיכון בבית־הספר
 מנסה שהוא שנים זה בקאהיר. הנודע

 הם איפה עיקבותיהם: על להתחקות
 ליישה פאוזי או מויאל ויוי או לוי הארי

 נותן לפחות, שלגביו, ששון, אנדרה או
 שלמד בטוח הוא נוסף. זיהוי סימן עיסא

רפואה.
רפואה

שקל? 100 למה
 רצתה בי״3״מ קופת־חולים

 - ממבוטחיה כסל עוד לכבות
 בדוח מוזר שימוש ועשתה

המדינה. מבקר
 קופת־ מועצת של ההחלטה לקראת

המסביר מיסמך, הוכן מכבי החולים

 לגבות יש מדוע המועצה לחברי
 ביקור דמי־היטל הקופה ממבוטחי

 בהתחלת שקלים. 100 בסך רופא
 הופיע רקע הפרק ראש תחת המיסמך,

הבא! ההסבר
 המועצה, וגם הקופה, הנהלת .1״ •
 פעמים מיספר רופא ביקור היטל בחנו

 דומות, שיטות רקע על בעבר,
 ביטוח מערכות וכמה בכמה המקובלות

 את ההנהלה אישרה 18.6.79ב־ במערב.
 כזה היטל הנהגת של העיקרון

 על־ידי גם העיקרון, אושר ובעיקבותיה
 ועדה על שהטילה ,28.6.79ב־ המועצה

ליישום. הפרטים לגבש
 במיספר אז נתקלה הוועדה .2 •

 ההיטל. יישום שמנעו טכניים, קשיים
 מבקר־ המריץ מכן לאחר קצר זמן

 את ,1982 ממאי שלו בדוח המדינה,
 בשיטת שינויים להנהיג הקופה

 מישרד־האוצר גם לרופאים. התשלום
 הנהגת המחייבת דעתו באחרונה פירסם
זה.״ כגון היטל

 שתי העלתה הדברים בחינת
שאלות:

 1979 שנת באמצע — האחת
 על מכבי קופת־החולים החליטה

 משלוש פחות לא חלפו ההיטל. הנהגת
 את מבקר־המדינה שהגיש עד שנים,
 האם מכבי. מסתמכת עליו שלו, הדוח

מכן?״ לאחר קצר ״זמן הם שנים שלוש
 מן התעוררה השניה השאלה
 מבקר־המדינה, דוח אל ההתייחסות

 להנהיג אותה מכבי.המריץ״ שלדברי
השינוי. את

 מכבי, דובר הסביר הקשר? מה
 הקצר״ ל״זמן באשר ברייטנפלד: היינץ
בניסוח. בטעות מדובר כי ייתכן

 מבקר־ מצד ל״המרצה' באשר
 דעתו. על ברייטנפלד עמד המדינה,

כך על מבקר־המדינה דיבר בדוח

 בוחרים מכבי שחברי העובדה שבגלל
 לקופת- אין בעצמם, הרופאים את

 החברים מיספר על מידע החולים
 תדירות ועל הרופאים אצל המבקרים

הביקורים.
 להסביר הצליח לא ברייטנפלד אן־

 לקופת־ הדיווח בעיית בין הקשר מה
 שקלים 100 בסך ההיטל ובץ החולים,
רופא. אצל ראשון ביקור לכל לחודש

כך על תמהונו את הביע ברייטנפלד

 הגיע כ״פנימי', הגדיר שהוא שמיסמך,
 כי הבטיח הוא הזה. העולם לידי

 יתבהרו לעיתונות, המוסמכת בהודעה
לשאלות. התשובות
 הודעה הוציאה מכבי ואכן,

 על מפורט הסבר ובה לעיתונות,
 שישולם ההיטל, כי הוסבר ההיטל.
 המבוטחים אלפי 350 על־ידי מעתה

 שירותי מעלות אחוז 10 יכסה במכבי,
הביטוח מנכ״ל רוטר, ורפי הרפואה,

 בראש עתה העומד לשעבר, הלאומי
 כי מקווה גם מכבי, קופת־החולים

 הביקורים כמות את יצמצם ההיטל
 מבקר־המדינה דוח אך הרופאים. אצל
הוזכר. לא כבר

 המועצה, חברי של הפנימי בדוח
 רופא, ביקור היטל גביית כי גם נאמר

 דמי־החבר את להפחית לקופה תאפשר
הקופה. מחברי הנגבים
בעי מודעות פורסמו השבוע אך
 למבוטחיה מכבי מודיעה שבהן תונים,

החודשי. מס־החבר העלאת על

פטנטים
בני־אדם הלקאת

 מגלה הפטנטים גססר עיין
 רוצים הסאדיסטים שגס

זכויותיהם. על לשמור
 פנטה בנגור האמריקאית החברה

 על לשמור החליטה קורפוריישן
 וכנהוג ישראל, במדינת זכויותיה
 מוצריה את רשמה כאלה, במיקרים

הישראלי. הפטנטים בספר
 קונטיקוט במדינת ממוקמת החברה

מ מייצרת היא שבארצות־הברית.
 שבדרך בני״אדם, להלקאת כשירים

ל סאדו־מאזוכיסטים משמשים כלל
 למוצרי ביקוש שיש יתכן סוגיהם.
 נערך שבהן מדינות, בכמה גם החברה
 האלה, במכשירים יותר ממוסד שימוש

 אסירים וכלפי סתם אסירים כלפי
פוליטיים.
 אנשי עתה החליטו מדוע מעניין

 דווקא בישראל לרשום פנטה בנגור
 ,1979 מנובמבר שלהם, הפטנט את

 של המיסחרי בסמל מלווה כשהוא
 עזים גראפיים בקווים המתאר החכרת

 המוצרים של המיוחדת מהותם את
משווקת שהיא

היפוזפיה הריגת

מעת אלינור הרוגה
מופרזת מהירות פגומים, צמיגים

 כתב־אישום השבוע תגיש אריאל, שלומית התובעת
 אלינור של בהריגתה יואשם הוא ליכטנשטיין. דני נגד

 ליד בתאונת־דרכים שנהרגה 20זד בת היפהפיה מעוז,
 ימים כמה של לבילוי יולי בחודש נסעו השניים אשדוד.

 המהיר בכביש כאשד י)83 ביתי 8 הזה באילת(העולם
קשה. נפצעו והשניים המכונית התהפכה

 המפוארת מרצדס מכונית ליד נמצאו בני־הזוג
 שהשעה מכיוון במקום. שעברה מכונית נוסעי על־־ידי

 זמן כנראה השניים שכבו בבוקר, מאוד מוקדמת היתה
 כי התברר שם לבית־חולים. והובלו שהתגלו עד רב

ניצל. קשת פצוע שהיה הגבר, מפצעיה. מתה אלינור
 שנהגה היא אליגור כי ליכטנשטיין טען בתחילה

 אולם שנגרמת לתאונה האחראית היא וכי במכונית
 בצלאל הד׳ר שעשה שלאתר־המוות הבדיקה אחרי
 אלא בבסא־הנהג, ישבה לא אלינור כי הוכיחה בלוד,
שנהג. הוא זה היה אכן כי ליכטנשטיין הודה לידו,

 הועמדה המרצדס מטנית כי ביררה המישטרה
 לאמו השייך במיגרש־מכוניות בעליה על״ידי למכירה

 נסוי לצורכי לנסיעה רשיון היה למכונית דני. של
 לאילת לנסוע לה התיר לא חזה הרשית בלבד. ובדיקה
 תקינים. היו לא 1979 מדגם מכונית־הפאר של צמיגיה
 ותאונה כי העלו מומחי־המישטרה שבדיקות מניות
 במהירות והנהיגה הגרועים הצמיגים בגלל נגרמה

 המור זה מיקרה כי אריאל התובעת החליטה מופרזת
 הריגת על כתב־אישום ותגיש ברשלנות מגרימת־מוות

שנות־מאסר. 20 שעונשה עבירה
 אדו- התווית ועליו נתל, בקבוק נמצא ההרוס ברכב

 בהליכי ממצאים לאנשים בדרך־כלל, מיתן, מ זהו לן.
 נוהגים לסמים המכורים גם אולם מסמים. גמילה

 מוזל אכן כי יוכח זמן אחר. לסם כתחליף בו להשתמש
 שלא ליכסנשטית בידי שהיה אדולן, הוא שבבקבוק

סמים. החזקת על סעיף גם לכתב״האישום יתווסף כדין,

וגניו עיסא קונסול
ראש־עירייהז אולי
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