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יהלום נאשם
— התהליך .כל

הכל לקופת־החולים שייכים שלישים
 כשליש ורק אנשים, 65כ־ כלומר: לית,
 השתלות. ועברו לחוץ־לארץ נסעו מהם

 לקבלת לנסוע הספיקו לא האחרים
ההשתלה. ״

קופת־ חברי 20שכ־ איפוא, יוצא,
 שתיל קרן של לסיוע זקוקים היו חולים

 3,600,כ־ססס של בסכום המתבטא
ש״ח.

 מאותה אישורים קיבלו איש 213
 לצורך לחוץ־לארץ לנסיעה הוועדה

 באותו נמשיך הבה אחרים. טיפולים
 הם מהם שלישים שני שלפיו החישוב,

 וכולם הכללית, בקופת־החולים חברים
 לסיוע זכאים היו הם לחוץ־לארץ. נסעו

 אחד כל ש״ח אלף 54כ־ של מכסימאלי
ש״ח. מיליון ו1.5כ־ הכל ובסך מהם,

 דיקלה שחברת הסכומים שני את נחבר יי
ונ לאישורים, בהתאם להוציא, חייבת

ש״ח. מיליון 15.1 כ־ של סכום קבל
״דיק שלהפרת אומרת זאת

 קופת־החולים ולשותפתה, לה״
 בסכום עודף יישאר הכללית,

 מיליון 85ל־ מיליון 35 שבין
״ש מהתוכנית שנה בכל ש״ח

תיל״!
 אינו רוזנפלד, פררי דיקלה, סמנכ״ל

 היחס על פלג רב של דבריו את מאשר
ציבורית כלוועדה ועדת־משיח כלפי

מישגב פרקליט
תקין!״ לא נראה —

 העליון שבית־המישפט סיכוי עדיין
בבית־הסוהר. וישאירו בעונשו יחמיר

המיברק, למרות לפגם״. ״טעם
 לפני מישגב עורך־הדין התייצב לא

 מיכתב: ושלח העליון, בית־המישפט
 נראה העירעור הקדמת של ההליך ״כל

 את הזמין לא איש על־פניו. לא״תקין
 להקדמת בבקשה לדיון הסניגורים

תגובתם... את ביקש ולא הדיון,
 ה־ לשמיעת הפתאומית ״ההקדמה

 בפברואר 27ל־ באפריל 18מה־ עירעור
 ועדת־ של החלטה לסכל בוודאי נועדה

 רק המערער.״ של בעניינו השיחרורים
 בוועדת־השיחרורים שהתנגדותה אחרי

 נקיטת של לדרך פנתה היא נכשלה,
העירעור...״ לזירוז הליך

 טעם־לפגם יש כי הסביר הסניגור
 בחטף, כל־כך מסובך עירעור בשמיעת

 במישפט־רצח זה בשבוע עסוק הוא וכי
 מעיסוקיו. להתפנות יוכל ולא בחיפה,
 את קיבלו העליון בית־המישפט שופטי
בד בעירעור דנו ולא הסניגור טענות
 את להכין לסניגור הירשו הם חיפות•

 כבר הנאשם כאשר בכתב, סיכומיו
בתל״אביב. ומתגורר משוחרר

39

(במסיבה) מדנם ביטוח סוכן
כמה? מחניחד מ׳

 3 בחוץ־ להשתלות יזדקקו אנשים 10
 ס על תוציא שהקופה איפוא, יוצא, לארץ.

 ״ ש״ח מיליון משני פחות השתלות
 £ איש 32כ־ החישוב, אותו לפי בשנה.
 ״ לנסיעות שונים אישורים יקבלו

 £ בסך־הכל — בחוץ־לארץ לטיפולים
 עוד אלה נסיעות כיסוי לצורך דרושים

ש״ח. מיליון 1.7כ־
 בכחמישה־שי־ תעשו ״מה

 שיישארו ש״ח מיליון שה
 ביטוח־ עקב ״מכבי״ של בקופה
 בחוץ־ השתלות של החובה

 פרי־ יוסי את שאלתי לארץ?״
״מכ החולים קופת דובר אל,

 10כ־ כל ״קודם תשובתו: בי״.
 ישולם שנגבה מהסכום אחוזים

 של ״דולב״ לחברת-הביטוח
 מיש• בביטוח ״פניקס״ קבוצת

 לנסיעות התשלום סכום אם ני.
 שמונה על יעלה לחוץ־לארץ

 מחברי שנגבה הש״ח מיליון
 את ישלמו הם הקופה,

ההפרש!״
 תמוה. ביטוח־המישנה עניין כל

 חברות״הביטוח — סביר זה לכאורה
 דרישות־יתר. מפני עצמן את מבטחות

 במיקרים כשמדובר זה, במיקרה אך
 מיוחדים בחו״ל, טיפולים של ספורים
״התפרצות״ של סכנה כל אין מאוד,

 קופת״החולים מנכ״ל סלנט, עוזי
 הצטרפה לא שעדיין היחידה המאוחדת,

 לטיפולים תוכניות־הביטוח לתחרות
 המצב: את כך ציין בחוץ־לארץ,

 תוכניות- בעיניים. הציבור על ״עובדים
מיועדות למיניהן להשתלות הביטוח

 לייחס ניתן השר של ההתבטאות את
החדשות. לתוכניות־הביטוח
 את היטב ניצלו חברות־הביטוח

 התמימים האזרחים של שטיפת־המוח
 ללא המספרים כלי־התיקשורת, על־ידי

הז־ מיסכנה ילדה על פרופורציה שום

 זכאות על הסעיף את ״הכנסנו בלבד:
 באישור המותנה בחוץ־לארץ, לטיפול

 על לשמור כדי מישרד־הבריאות, של
 להיווצר יכול ציבורי. כפיים ניקיון

אל פרופסור ישחר פלוני שחולה מצב
 שהחולה יאשר הזה והפרופסור מוני,
 אם לחוץ־לארץ. לנסיעה זכאי פלוני

 מישרד־ של ביקורת יעבור לא החולה
 ׳ יתחלק פלוני שהחולה יתכן הבריאות,

הפ עם מחברת־הביטוח שיקבל בכסף
האישור. את שנתן אלמוני, רופסור
 את מחייבים אנו זאת, למנוע ״כדי

 של אישור לקבל שלנו המבוטחים
מישרד״הבריאות." ועדת

 יבוזבז,״ לא שנאסוף הרב ״הכסף
 מדמי־ אחוזים 50״כ־ רוזנפלד, אומר

 לחברת־ביטוח נשלם שתיל של הביטוח
שי ביטוח מישני, לביטוח בחוץ־לארץ

 מדי יותר שבו במיקרה אותנו בטיח
 בחוץ־לארץ. לטיפולים יזדקקו אנשים

 משיח, משה הד״ר לקרות. יכול וזה
 בקשות של מבול שיהיה אומר למשל,
 את שם ולקבל לחוץ־לארץ לנסוע

 תוכנית״הבי־ הפעלת אחרי הטיפול
טוח."
 פלג: רב גם מדבר מישני ביטוח על

 אנשי־מיקצוע שתיל לתוכנית ״צירפנו
 — מתס שזק׳ של מחברת־הביטוח

קש את לנצל כדי — השתלות כר־מ
 שלהם הידע ואת בחוץ־לארץ, ריהם

קשו מדנס קבוצת רפואיים. בביטוחים
 הנקראים באנגליה, לביטוחים רה

לפציאנט. פרטנית תוכנית —
 הס־ ,״ירוויחו שחברות־הביטוח ״וךאי

בכל מקובל זה ״אבל פלג, איתי קים

ת - ־'0,י׳״ הטגו
בכפיה

 הבי־ קבוצות של התוכניות ל̂ 
 מבוססות כה עד שהוזכרו טוח
 של חופשית הצטרפות על פורמלית

מ קופת־החולים לחברי אזרחי־ישראל.
ה חופש־הבחירה גם נשאר לא כבי

 קופת־החולים־ לחברי שנשאר פורמלי
הכללית.

 הנהלת הודיעה בכלי־התיקשורת
 15כ־* — לחבריה מכבי קופודהחולים

 שהיא — ישראל מאוכלוסיית אחוזים
 מפרנס, שהוא חבר״קופה, כל מחייבת
בקונה. ש״ח 24 לשלם

סב־ לתוכנית הצטרפוו/־חובה עבור
 יקבלו — בחוץ־לארץ טיפולים — ב׳

 105 עד סכום הקופה של המבוטחים
 לצורך ש״ח) אלף 189(כ־ דולר אלף

 מכבי קופת־החולים חברי השתלות.
מ יותר לא ולכן יותר, צעירים ברובם

 מחלות־לב, של מגיפה אין מגיפה. של
 גם בעולם. ידועה אינה כזאת ותופעה

 לצורך המביאות מגיפות ידועות לא
בהשתלת־כבד.

בר מתחלקות חברות־הביטוח כאן
משו חזית ויוצרות שותפים, עם ווחים
תפת.

 ממשלת-ישראל היתה אילו
 מפני אזרחיה בל את מבטחת
 ובטיפולים בהשתלות הצורך־

 המלצות פי על בחו״ל, מיוחדים
 כל צריך היה ועדת-משיח.

בש שקלים שני לשלם בית־אב
 חב- של רווח הוא השאר כל נה.

 במער- ושותפיהן רות־הביטוח
כת-הבריאות.

 מיפלצת
ביטוחית

 של המיקצועיים האיגודים ובר ^
 עמשלם, דן הכללית, ההסתדרות (

 הביטוח תוכניות על עימי בשיחה הגיב
 עגום הוא בשטח ״המצב לחוץ־לארץ:

מאוד!״

מהאוכלוסיה.״ אפסי לאחוז
בן־ארי, גדי מישרד־הבריאות, דובר

 כמה שאלתי על לענות מסוגל היה לא
 ל- הנסיעות להם שאושרו מהאנשים
 טיפול וקיבלו נסעו אכן חוץ־לארץ

 האישורים אחרי מעקב לנו ״אין רפואי.
 לי ענו סטאטיסטיקה,״ לנו אין שלנו.

ממישרד־הבריאות.
 פיר־ הוא הזה חוסר-המעקב

 תוכניות- לגנב. הקוראת צה
 הנתמכות למיניהן, הביטוח

 ציבוריים גופים על-ידי היום
הכל ההסתדרות כמו גדולים

 עצמו, ומישרד־הבריאות לית
 ״המצב לשינוי תורמות אינן

בשטח״. העגום
 צור, יעקב החדש, שר־הבריאות

 ועדת־הע־ לפני הראשונה בהופעתו
 ״אם הודה: הכנסת, של בודה־והרווחה

 הנפרדות, שיטות״העבודה ימשיכו
 לעצמן, דואגות המערכות כל כאשר
הצי הרפואה על התמוטטות נגזור

 החדשות התוכניות בישראל. בורית
 למערכת־הבריאות נזק לגרום עלולות
נוספת.״ לאנדרלמוסיה אותה ולהכניס

0 11־8311110111 £ 0 0 8 1 8 10811)1 3 1

ח1'16811וז6)מ 0©ת1-8נ)0'/ מוסת? <מ׳

3קח671>11:>60)0זז1ץ £ 8 1 0 £ 1 5 6 0
)1617118 0ק678)10ת £ 7 9 0 £ 1 5 2 0

)1ע8)676:>10זז1ע £ 1 3 2 0 £ 2 8 8 0
>1110)161181 111061־ £ 1 2 0 0 £ 2 2 8 0

03181־80) £ 1 1 4 0 £ 1 6 2 0
)00811160 עומס) £ 5 8 0 £ 1 1 5 0

ק601 >1180 76ק317 811ק £ 1 9 8 0 £ 3 7 8 0
767710x81 £311 י)18)1>16■ז £ 1 3 8 0 £ 2 1 6 0

׳\8ת0086 ׳\61118 £ 7 4 0 £ 1 3 8 0
1)11111011 761110x31 £ 1 0 1 0 £ 1 6 3 0
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בבריטניה ניתוחים מחירי
עגום!״ .המצב

 למיש־ אב על או להשתלת־כבד קוקה
 להשתלת״ הזקוק מרובת־ילדים פחה
 המוסדות את להכריח הצליחו הן לב.

ולה בתוכניותיהן, לתמוך הציבוריים
 כל על החלה כחובה, כמעט אותן פעיל
אזרח.

המקו הישראלית הגירסה
 מהמקובל הפוכה היא רית

ב שרותי-הבריאות בעולם.
 שרותי את שברו כאילו ארץ

 חברות־הבי־ חברות־הביטוח.
מת ישירות, או בעקיפין טוח,

 שרותי־ עם ברווחים חלקות
 משרו־ לקנות תחת הבריאות

 טובים שרותיס תי־הבריאות
יותר. ויעילים יותר

 יכול תוכניות־הביטוח של ניתוח
 עונות אינן שהתוכניות למסקנה להגיע

 לפני העומדות המקובלות, המטרות על
 בחוץ- הבריאותיות תוכניות־הביטוח

 האלה שהתוכניות לי, נדמה לארץ.
 נוספים, שרותים לספק מסוגלות אינן

 המסלול של חופשית בחירה לאפשר
 — שמטבע־הדברים מפני הטיפולי
 מע־ של והחברתי האירגוני המיבנה

 מתן לצורך — בארץ רכת־הבריאות
בע לתמוך יצטרכו הן אלה שרותים

 הנקראת בתופעה ישירות או קיפין
שחורה״. ״רפואה

לת גורמות אינן האלה התוכניות
 השונים הרופאים בין בריאה חרות

הרופ שרוב מפני השונים, והמוסדות
 חברות־ ינצלו שרותם שאת אים,

 — הציבורית ברפואה עובדים הביטוח,
והסתדרותית. ממשלתית

 את מטע!ת האלה תוכניות־הביטוח
 הפירמידה, את הופכות הן הציבור.

 ורעיונית אירגונית מיפלצת עוד בונות
 למערכת־הבריאות להפריע רק היכולה
 החס־ ,היעילה הנכונה, בצורה לתפקד

 ממערכת־הבריאות מונעות הן כנית.
מחדש. להתארגן

 תוכניות־הביטוח כי משוכנעני,
 פותרות אינן בחוץ־לארץ לטיפולים

 ומיועדות בארץ, רפואית בעייה שום
 לחברות- רווח למטרות אך־ורק מראש

 הציבור, בעיני חול זורות הן הביטוח.
האח של תשומת״ליבם את ומסיחות

אח מהחיפוש למערכת־הבריאות ראים
אמיתיים. פיתרונות רי

הבריאות תוכניות־הביטוח
 רק רווחים להבטיח יכולות יות

 זהו עצמן. לחברות-הביטוח
מכי המקדם מיסחרי, תכסיס

הו סיסמות ניצול על-ידי רות
רוו השגת לצורך מניסטיות

קלים. חים

תונניות־הביטוח של הואשונה הבדיקה את עדו החוקד הדונא
יהיו מדהימות. התוצאות תו״ל. ב וטיפולים להשתלות הדנואיות

הכסף? ״לו לאן מיליונים. עשרות של 1 חוחים לחבדותיהביטוח

עוז ר מ ב
)36 מעמוד (המשך
 היה בכלא, היטב התנהג והוא הראשון,

 השליש. ניכוי תוך ישתחרר, כי ברור
 בפברואר. 15ל־ נקבעה הוועדה ישיבת
הא של בעניינו הוועדה דנה כצפוי,

לשחררו. והמליצה מרגן
בפא הכללית התביעה נתקפה אז
 יהלום ישוחרר שאם לה ברור היה ניקה.
 סיכוי כל אין העירעור, שמיעת לפני

 אותו יחזיר העליון שבית־המישפט
הת של העירעור נימוקי יהיו לכלא,
 כן על שיהיו. ככל משכנעים ביעה
 במקום והצליח מהתביעה, מישהו מיהר

נכשל. שהסניגור
 לתל־ לסניגור נשלח בהול מיברק

 הודיעו במיברק בפברואר. 18ב־ אביב
 לעירעור, להתייצב עליו כי למישגב
 זה מועד עד בפברואר. 27ל־ שהוקדם
 את לדחות תצליח כי התביעה קיוותה

ויהיה מהכלא, יהלום של שיחרורו


