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זו! מודעה לקרוא יכול אחד כל לא
נכבד! אזרח

 לעזרתך! וזקוקים הלאומי הביטוח מקצבאות חיים מרביתם עיוורים, 8,000כ־ חיים בישראל
 ולפתח לקיים ליזום, העיוור למען ולאגודות למרכז ויסוצקי,מסייעות תה לעיווו״בהשתתפות ״אור ממבצע ההכנסות
 עוורים. אלפי של חייהם רמת שיפור שמטרתם שירותים

 להעלות מנת על בתי־ספר תלמידי ביתך את יפקדו דצמבר בחודש
 לעיוור״. ״אור למבצע תרומה

 יפה! בעין ותרום יפות פנים בסבר אותם קבל
 בתוכנו. החי העיוור לרווחת קודש אלו מתרומות ההכנסות

לעצמם. לעזור להם עזור
ויסוצקי.^ תה מחברת בהוקרה לתורמים, סמלי שי.242634 טלי ת״א, 94 גורמן בן שד בישראל: לעיוור המרכז
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 תל־אביב ,89 גיורג׳ המלך רח׳
03־284919 • 03־295318 טלי

 ממחים לקורסים ההרשמה החרה
רגילים קורסים וגם ימים, לחודש

עממיים: במחירים לקוחות קבלת
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שיניים חריקת _
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 רופא־שיניים־ בהיותו עוד ז,980ב־
 לפני כפיר הד״ר הציג בצה״ל, ראשי

מגו תוכנית מישרד־הבריאות הנהלת
 רפואת־השיניים מערכת להקמת בשת

 אומר ,״,לתוכנית התייחסו ״לא בארץ.
 ועדה דחוף באופן להקים ״יש כפיר:

 איחוד על ממונה שתהיה מרכזית,
 במיקרה לא ברפואת־שיניים. הטיפול
 רבות תביעות האחרונה בעת הצטברו

ושגי רשלנות על רופאי־שיניים, נגד
 פרל־ הד״ר של בטיפול.״(קודמו אות

 רופאי־ הסתדרות יו״ר בתפקיד מוטר
הור אנייס, יוסף הפרופסור השיניים,

 איה הילדה של מותה בגרימת שע
 רופא נדון בארץ ולראשונה צימרמן,
למאסר).

 החלה לרפואת־שיניים ההסתדרות
 המכונים נגד במילחמה כשנתיים לפני

 על־ידי הוקמו אשר לרפואת־שיניים,
 היה אלה במכונים השורה״. מן ״רופאים
המכו נגד התביעה יותר. זול הטיפול

 באמצעות לבית־המישפט הוגשה נים
 לרפד ההסתדרות של הירושלמי הסניף

 בראשו אשר בישראל, את־שיניים
 על־ ולא אבן־טוב, יהושע הר״ר עומד

 נעשה שזה טענו המרכזי. הסניף ידי
 עם עצמו פרלמוטר של קשריו בגלל
 יועץ היה הוא שבו המכונים, אחד

ה אחת היתה ואשתו ושבו מיקצועי,
שותפות.
 כפיר, תוקף פרלמוטר,״ את ״שאל

 מעביר אינו הירושלמי הסניף ״מדוע
 נותקו מדוע למרכזי כספים שנה במשר

היחסים?״
 אל,ד־ שאינם רוםאי־השינייס

 שני את מאשימים מאיים
 של קבוצתו את גם — הצדדים

 של קבוצתו את וגם פרלמוטר
 לעשות שרוצים בכך — כפיר

 שאינם־אקדמאיים מהרופאים
בי. סוג רופאים עבדים,

 גולדה ובראשה ״ממשלת־ישראל,
אי לתת 1973ב־ עוד החליטה מאיר,

 שאינם־אקדנד לרופאי־השיניים שור
 קורסים שעברו אחרי לעבוד, איים

 את לבטל רוצים מדוע מיקצועיים.
 זועמים ישראל?״ ממשלת של החלטתה

אקדמאיים. שאינם רופאי־שיניים
מה

הביטוח! עס
המצב: זהו ינתיים, ^

 בריאות- מערכת מצב
ברי את מסכן בארץ השיניים

העם. אות
 מביאה זה שטח הזנחת •

 בפה זיהומיות במחלות לעליה
בע ובריאות, בכליות עצמו,

סרטן־הלסת. מיקרי ליית
פעילות חוסר עקב נוצר זה מצב •
 קופת־ ומרכז מישרד־הבריאות מצד

לרפואת־ וההסתדרות הכללית החולים
כאחד. שיניים
רופאי־השי־ בקרב המילחמות •
 ביסודו אשר הקרחון, קצה הן ניים

על ומילחמת־ירושה מילחמות־יוקרה
הכתר.
 ובטענות בדרישות צדק יש •

 אד כפיר, יהושע הד״ר של קבוצתו
 להידרדרות יביא זה בעיתוי ביצוען
רפואת־השיניים. בשירותי נוספת
 הד״ר של בטענותיו צדק יש •

 כוחה את לנצל שיש פרלמוטר, שמואל
 להביא כדי האקדמאית הקבוצה של

 רופ־ הסתדרות בתור חיוביים לשינויים
רפואת-השיניים. ומערכת אי־השיניים

 מדינת־ של הספציפיים בתנאים •
 רפואת־השיניים מערכת על ישראל.

 רפואת־ מערכת על כל קודם להתבסס
המתקדם. המרע ועל ציבורית שיניים
 תחום־ את להגדיר יש זאת, עם

 האקדמ־ רופאי־השיניים של הפעולה
 ומרפאי־השי־ הלא־אקדמאיים איים,
בתחומו. אחד כל ניים.
מה חלק היא רפואת־השיניים •

 לרפואת־ להתייחס ואי־אפשר רפואה,
 סופרמרקטים, רשת זו כאילו שיניים
 על מיסחר, כללי לפי אותה ולנהל
בלבד. מע״מ גביית בסיס

 נאות טיפול לספק כדי •
 חייבים כולו, לציבור ושיוויוני

 ביטוח-בריאות-השן, להנהיג
.הפרוע לשוק קץ ולשים

פרם עם נמרודי
ידיד לא כבר

■ המדינה למען הכל י■■
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 המיליונר עם מערכת־קשריו גם
 ב־ שהוצגה חשוקקי, עדנאן הסעודי

 היא ביותר, כידידותית תיקשורת
 ■יי בלבד. עיסקית מערכת־קשרים לדבריו

 שנים במשר קהילת־המודיעין כאיש
 עסקים לעשות לו קסם רבות,

 השני. מהצד מישהו עם משותפים
 אצל דלתות לו פתח גם חשוקקי

 חוסני כגון הערבי, העולם מנהיגי
 של ומנהיגים מצריים, נשיא מובארב,

 לישראל. ביותר עדינות ארצות
ז שווימר ואל חשוקקי נימרודי, השמות

האיראנית פרשת־הנשק מגיבורי —
 שעלה ברעיון כבר יחדיו נכרכו —

 לשטח־המחלוקת בהקשר בעבר,
 הסיכסור את לפתור כדי בטאבה.
 את להגדיל השלושה הציעו באיזור,

 קילומטרים, בשני שטח־המריבה
 ישראלית־ בבעלות שטח ולעשותו

 סעודי. במימון מיצרית־סעודית,
כזה שצעד לדבריו, קיווה. נימרודי

 הרעיון במרחב. השלום את יקרב
,/איזה. •נגוזו ותיקוותיי

״ מיסכן!■
 שמימן בתוקף מכחיש ימרודי ך

 או שרון, אריאל של מישפטו !■את
 היו לדבריו, לכר. אחד דולר אף שנתן

תורמים. די לשרון
 לו שהיה בתוקף מכחיש גם הוא

 פרשת של בחשיפתה כלשהו חלק
ומעצ ברעם אברהם של עיסקת־הנשק

וכש־ אותו, הכיר לא בכלל לדבריו, רו.
מיסכן!״ ״איזה אמר: נתפס,
 1 מכל, יותר לנימרודי שכואב מה

 של הבלתי־נכונה ההצגה הוא לדבריו,
 י הש־ הוא בכלל. ודמותו בפרשה חלקו
 הקשרים ביצירת כלילות ימים קיע

לו חשוב העיסקה. לביצוע והתשתית
 הנכון הבן־אדם היה שהוא שיודגש
 חובקי־ בקשריו החל הנכונה: לעיסקה
 י וכלה בשפות שליטתו דיר העולם.

 לא הוא חשאיות. על בכושר־שמירתו
 איראן בין קשר ליצור כדי מאמץ חסך
 את ארצות־הברית. לבין חומייני של
 ונטפלו להרגשתו, לו, שכחו זה כל

מזה?" הרוויח הוא כסף ״כמה לשאלה:
 הפרשה על ידעה נימרודי מישפחת

 אותו וליוותה מתחילתה, האיראנית
 בני־ חשו מיוחדת במתיחות בכך.

 של שיחרורו מועד לפני רק המישפחה
 להם קשה וכמובן וייר, בנג׳מין הכומר
 הופסקה שבו ינואר, חודש את לשכוח

 על־ הוחלף והוא נימרודי של פעילותו
ניר. עמירם ידי

 ניר את כשהכניס ידע, לא נימרודי
 אותו. לרשת אמור ניר כי לתפקידו,

 פעולה. ביניהם ישתפו שהם סבר הוא
 מה־ אותו והוציא אותו הפתיע פרס

טיפוחיו. פרי עיסקה,
ביני והיחסים קשות, נפגע נימרודי

 למען הכל עשה הרי הוא התקררו. הם
המדינה.
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