
 מיפלגות
מפ״ם הפעם

אח של גבם אחרי להתחבא יסכים ;א
 ים.

 מוני־ בחירות שמיר מציע לחילופין
 בתנאי איזוריות, בחירות או ניפליות,

 סי־ שום אין אנשי־אש״ף. ייבחרו לא8
לכך. יסכים שאש״ף נוי

 וע- כי מראש ייקבע מיקרה, בכל
 לא כך ייבחרו או ימונו אשר דגים
 רק אלא הסופי, בהסדר לדון יוכלו

:הסדר־ביניים.
 שתופסק אחרי רק כמובן, זה, כל

.רגי־ של תקופה ואחרי ;אינתיפאדה,
גיר.

 הצעות להציע אפשר כי סבור שמיר
 כל להן שאין מכיוון סיכון, כל בלי *לה

יס לא פלסטיני שום להתקבל. זיכוי
 תמורת האינתיפאדה את להפסיק דם

כזה. עלוב זישג
 ל- יציע שמיר הסכם־ביניים: •

 שיחות־האוטו־ שנפסקו במקום זמשיו
 הופסקו הן ומצריים. ישראל בין ומיה
 מימשל־ לכל התנגדה שישראל ?פני
 שליטה לערבים והציעה אמיתי, יצמי

 התכוונה לא ישראל בלבד. הביוב נל
 החשד הנושאים כל את מידה 'הניח

 מיש־ (צבא, הביטחון יחסי״חוץ, :ים:
 ומקורות״המים. הקרקעות שב״ס, זרה,

אחר. שלט תחת הכיבוש המשך הו
 יקבלו שהפלסטינים סיכוי שום אין *

 אינתי־ של חודשים 16 אחרי זה, ׳עיון
צמ לדעת שגם גם מה מוצלחת, !אדה

 להימשך האינתיפאדה יכולה צה״ל ית
שנים. גור

 שלוש בעוד רק סוסי: הסדר •
 הסכם־הבי־ כי שיוכח ״אחרי או זנים,

 על הדיונים יתחילו היטב״, פועל יים
הסופי. :הסדר

 שהבסיס מראש לקבוע יסרב שמיר
 שלום" תמורת ״שטחים יהיה 'הסדר

 338ו־ 242 מועצת־הביטחון החלטות
 הש־ על חלות אלה אין שמיר, לדעת
 לכך יתנגד גם הוא הכבושים). מחים

 כפי למשא־ומתן, שותף יהיה זאש״ף
האמריקאים. !זדורשים

 אך גדוד. הימור 1זה 1
 כדאי כי יתכן 8
להרוויח. כרי להפסיד |

 החלטה מפ״ם החליטה זעיר ברוב
המע מן סופית להינתק מרחיקה־לכת:

לב בהסתדרות לבחירות ולהתייצב רך
דה.

המ מן מפ״ם פרשה כאשר בעבר,
 הקפידה(גם היא הכנסת, במישור ערך

בהס המערך על לשמור קטן) ברוב אז
תדרות.

די ״הכל בכנסת סיבה. לכך היתה
 מאוד. ממשי הכל בהסתדרות בורים״.

 מפ״ם של הגדולה הכלכלית האימפריה
 ושאך תעשיותיהם על הקיבוצים —

 יש בהסתדרות. תלוייה — המיפעלים
 רחבי בכל עמדות־מפתח מפ״ם לאנשי

 חברת־העובדים, של העצומה הממלכה
 ושאר קופת־החולים המיקצועי, האיגוד
ההסתדרות. זרועות

 האינטרס כנגד שוקעת. אונייה
 נימוקים כמה הפעם עמדו הזה הכלכלי
חדשים:

שו שמיפלגת־העבודה ההרגשה •
 אי־ יחד לשקוע חשק למפ״ם אין קעת.

תה.
 חברת״העובדים, מיפעלי ירידת •

מושך. פחות פרם עתה המהווים
 ובעל־ צעיר מתחרה של קיומו •

מת ור״ץ מפ״ם ר״ץ. בדמות תיאבון
 הלי- הקהל אותו על רבה במידה חרים

בש תהיה לא מפ״ם ואם ברלי־שמאלי,
לר״ץ. לעבור הזה הקהל כל עשוי טח

 ברחוב רב כוח למפ״ם היה בעבר •
חד כוחות עתה מופיעים שם הערבי.

הת כמו ונמרצים, צעירים הם גם שים,
עבד־ של מיפלגתו האיסלאמית, נועה

 קופת־החולים־ מנכ״ל סלנט, עוזי התייחס מכבר א ^
 בחוץ־לארץ, לטיפולים לתוכניות־הביטוח המאוחדת, /

 תוכי בעיניים. הציבור על ״עובדים ביותר: ביקורתית בצורה
 של אפסי לאחוז מיועדות למיניהן להשתלות ניות״הביטוח

האוכלוסיה..."
תוכ מכינים אנו ״בקופת־החולים־המאוחדת והבטיח: ביקר

 מתוכניות־הביטוח לחלוטין שונה שתהיה מהפכנית, נית
האחרות:״
את ניתחתי שבהם הראשונים, המאמרים שני פירסום אחרי

סומך. דויד שאל לא?״ או
 אצטרך אני שלפיו חישוב, ערכתי סומך דויד עם ביחד

 עתה, גם הגבוה הרגיל, מס־החבר על נוסף חודש, בכל לשלם
 בשנה. ש״ח 144 כלומר — בחורש ש״ח 12 עוד

מה? עבור
רפו ומימון לנאנסת הפסקת־הריון מימון עבור

שחורה? אה
 המבקר את גם אלא עצמי, את רק לא זו שאלה שאלתי

תשובתו: המסביר.

ד ■.עובדים  ע
בור עי בעיני■□!״ ה

 ,22.3.89 הזה (השלם השונות תוכניות־ביטוח־הבריאות
 כפירסופד עצמה את והציגה הראל גילה לי טילפנה ),29.3.89

קופת־החולים־המאוחדת. את המייצגת אית
״התרש הראל, הגב׳ אמרה שלך," המאמרים את ״קראתי

 שבקופת־החולים־המאוח- לך להודיע שמחה ואני מאוד, מתי
 המהפכנית התוכנית את עכשיו מוציאים ואנו שונה, המצב דת

שלנו."
 שהגב׳ מפני להשיגם הצלחתי לא אך פרטים, ביקשתי

 קופת־החולים־ מבקר סומך, לדויד אותי היפנתה הראל
 אלה,״ בעניינים בקיא הוא הכל, את יודע ״הוא המאוחדת.

אמרה.
 של פוליסת־הביטוח את אלי להעביר בכל־זאת ביקשתי

 פוליסות־הביטוח עם להשוותה כדי קופת־החולים־המאוחדת,
האחרות.

שנ מיסמך. במכשיר־הפקסימיליה קיבלתי השיחה למחרת
 לחבריה תעניק ״קופת־החולים־המאוחדת הכותרת את שא

 1ב־ החל עדיף', בשם,מאוחדת ייחודי, משלים רפואי ביטוח
."1989 במאי

מש שעליהם העמודים, וחצי שניים את רב בעיון קראתי
התוכנית. תרעת

 דבר שום בה מצאתי לא הרבה, להפתעתי
מיוחד. או מהפכני כביטוח אותה המאפיץ מיוחד,

 שום בו אין עדיף", ״מאוחדת נקרא עצמו שהביטוח למרות
 להעדיפו כלשהי, קופת־חולים חבר לאזרח, לגרום שיכול דבר
אחרים. ביטוחים פני על

 בקופת־החולים־המאוחדת למבוטח שמגיע מה כל למעשה,
 המשלים הביטוח שמעניק היהודיים, השרותים בפירוט ישנו

כרי פתוח, ניתוח־לב צינתורי־לב, לחבריה: עדיף״ ״מאוחדת
 את מעניקים שלא (טוב גברים אצל בלוטת־הערמונית תת

 ניתוחי־קטרקט לנשים), בלוטת־הערמונית" ל״כריתת הזכות
ועוד.

זמין. אישפוז מיוחד: מינוח פה הוכנס

 הפסקת מימון הזאת: התוכנית בתוך קיים מיוחד עיף ך*
 — רפואיות מסיבות שלא רפואית ועדה באישור הריון ^

אונס.
 מכולם, יותר בעניינים הבקיא סומר, דויד עם התקשרתי

אונם. במיקרה המימון של פירושו מה ושאלתי

 קופת־ לחברי לדאוג עלינו כל ראשית נאיבי. תהיה ״אל
שלנו." החולים

 הביטוח. של הפוליסה את לראות ביקשתי
 לחברות בניגוד שאנו, מפני הביטוח, של פוליסה לנו ״אין
 הביטוח חברות־הביטוח. בשרותי משתמשים איננו אחרות,

 קופת־ של ובהנהלתה בבעלותה יהיה עדיף׳ המשלים,מאוחדת
 כיחידה תנוהל הקרן קרן. באמצעות וינוהל החולים־המאוחדת,

 של השוטף לתקציבה קשר בלי וסגורה, נפרדת כלכלית
המאוחדת." קופת־החולים

■ ■ ■
וחצאי הרמזים הניסוח, הזאת: בתוכנית מעורפל כל ך*

 כמו מהן, להתחמק והיכולת בהבטחות הפריצות הרמזים, 1 !
מיוחדים? מיוחדים״(איזה ״במיקרים בו: שמשתמשים המינוח

מיוחד לא מהפכני, לא
 לביצוע ניתנים שלא ״ניתוחים מיוחדים?) זה מה יקבע מי

וכר. שנייה״ חוות־דעת לקבלת בעלי־שם ״מומחים בארץ",
 בדיקות־שיניים— סומך דויד כך — מבטיחים״ ״אנחנו
חינם." תקופתיות

 בדיקות היום נעשות המירפאות ברוב יודע, שאני כמה עד
בחינם. כאלה

כל־כך המהפכני ״מה לחצתי, זאת?" בכל חדש ״מה
לגמרי!״ חדש משהו לך ״הבאתי

יתקבלו. אלה שרעיונות סיכוי אין
 לא וגם לכך, שיסכים ערבי גורם אין

בינלאומי. גורם

ת ע רג ה  הכבו־ השטחיס •
 להוציא רעיון לכל יתנגד שמיר שים:

 בגדה מסויימים מאיזורים צה״ל את
 יהפוך כזה איזור שכל מכיוון וברצועה,

 שעליו משוחרר״, פלסטיני ״שטח מייד
 כתנאי יציג הוא אש״ף". ״דגל יתנופף

האינתי של המוחלטת הפסקתה את
 יסכים לא שאיש דבר — מראש פאדה

_לו.
ה עיד  שמיר בינלאומית: •ו

 את ילביש אך כזאת, ועידה לכל יתנגד
 ועידה יציע הוא חיובי: בלבוש הסירוב

 בעיית־הפליטים ליישוב בינלאומית
כמובן). בארץ, (לא

 כל למנוע נועדו האלה הרעיונות כל
 אר־ על״ידי הנדרש בכיוון שהיא תזוזה

וה העולמית דעת״הקהל צות־הברית,
מסו זאת בכל הם אולם הערבי. עולם
 בתנועת־ שאויביו מפני לשמיר, כנים

לת ומתכוננים לפיתחו אורבים החרות
 נאמרת היא אם גם מילה, בכל אותו פוס

בלבד. טכסיסיים מטעמים
 אחד מילימטר אף לזוז לשמיר אסור ־

 להיראות צריך שהוא בשעה בה —
מאראתון. כרץ

 תדבק אם ועוד. דראושה אל־והאב
 היא השנואה, במיפלגת־העבודה מפ״ם
רבץ. יצחק של מעשיו בתוצאות תישא

 מאוד יתכן עצמאי. אך ?טל
 ב־ יירד בהסתדרות מפ״ם של שכוחה

זכ כה עד העצמאית. הופעתה עיקבות
 מיפלגת־הע־ עם להסכם תודות תה,

 כוחה על בהרבה העולה לייצוג בודה,
הממשי.
 שכוח סבורים במפ״ם רבים אולם

יו עצמאי, שיהיה מפ״ם, של יותר קטן
 אחרי יותר. גדולים בהישגים לזכות כל

 זקוקה מיפלגת־העבודה תהיה הבחירות
 מול לעמוד כדי מפ״ם, עם לקואליציה

 תוכל אז הליכוד. של העולה הכוח
 משא־ומתן ולנהל תנאים להציג מפ״ם

ההישגים. במירב ולזכות נוקשה,
 מתקבלת, היתה לא שההחלטה יתכן

בהס צפוייה שמא מפ״ם חששה אילו
 להגיע עלול והליכוד מהפיכה, תדרות

 שהליכוד מכיוון אולם לשילטון. בה
 מרשימה נבחרת להציג מתכונן אינו

 ממשית נראית זו סכנה אין בהסתדרות,
מפ״ם. בעיני

 של לאופטימיות הגורמים אחד
 סיעת ראש לשעבר צבן, יאיר מפ״ם:
 סיעת ראש ולפני־כן בהסתדרות, של״י
 זו, בזירה מאוד ותיק אדם — מק״י

איתן. ציבורי ממעמד עתה הנהנה

 שר זו - בראות לניסוח חונרת בדק החוקר הוובא
מיוחד דנו שום ובוסס: המאוחרת״ ״סונת־החודים

נאנ קופת־החולים־המאוחדת של חברות כמה
להריון? נכנסו גם אלא נאנסו, רק ולא סו,

 בחודש, נאנסות ארבע על לו ידוע כי היתה התשובה
 קופת־החולים־ צריכה ועבורן בשנה, נאנסות 48כ־ כלומר,

ש״ח. אלף 35כ״ בערך לשלם המאוחדת
 כשישה- של בעודף יעשו מה מבקר־הקופה: את שאלתי

 של מחבריה מהגבייה בקרן, שיצטברו ש״ח, מיליון שיבעה
 חב־ איננו קופת־החולים־המאוחדת, ״אנחנו, קופת־החולים?

 שרותים לחברים ניתן לרווחים. זקוקים ואיננו רות־הביטוח,
נוספים."
נוספים?״ שרותים ״אלו

שבתוכנית. ההכרזה על חזר זמין,״ אישפוז לחברים ״ניתן
הסבר. ביקשתי אישפוז?" של במיקרה זמין זה ״מה

 יסכמו בעלי־שם, פרטיים רופאים אצל יבקרו ״חברי־הקופה
 לשכנע ניסה בתשלום,״ תשתתף והקופה המחיר, את איתם
סומך. דויד אותי

שאלתי. קופת־החולים־המאוחדת?" לחברי יתן זה .מה
 קופת־החולינדהמאוחדת, מבקר תמה יודע?" לא אתה ״מה,

המאוש אחרים מחולים יותר מהר תור, ללא טיפול יקבלו ״הם
 בעלי־ רופאים עובדים שבהם הציבוריים, בבתי־החולים פזים
הקופה. מבקר התפלא זה?" את יודע לא אתה מה, שם.

 לרפואה ציבורי מגוף גושפנקה כמתן ייראה לא זה ״האם
שאלתי. השחורה?"
טוב זה יהיה לחברי־הקופה אבל ייראה, זה איך יודע ״אינני

שלכם?" בתוכנית
 הרושם את יוצרת קופת־החוליבדהמאוחדת של התוכנית

 על מבוססת שאינה נתונים, לימוד ללא חובבנית, תוכנית של
המ של הבריאותי המצב לימוד — בשטח מעמיקה עבודה
 באמת מה לוודא כדי החברים בין" ומישאל בקופה, בוטחים

חברי-הקופה. בין האמיתיות ההערכות
 שבקופת-החו- הרושם את בי יוצרת התוכנית

 תוכניות-הבי- גל על לעלות רצו ליס־המאוחדת
 מם- את להגדיל כדי האחרות, הבריאותיות טוח

למ כדי זאת, לעשות נאותה דרך וחיפשו החבר,
החברים. של התקוממות נוע

 להגברת תוכנית אולי הזאת לתוכנית לקרוא היה ניתן
קופת־החולים. לחברי הרפואיים השרותים
המקנ לחברי־הקופה, כדור־הרגעה לתת רצינו גם ״אנחנו

 בשיחה הוסיף האחרות,״ קופות־החולים של בתוכניות אים
מבקר״הקופה. איתי

לנ לוודאי, קרוב החליטה, המאוחדת קופת־החולים הנהלת
 ישירות להודיע ובמקום הביטוחיכדהמשלימים, אופנת את צל

 על הכרזה על־ידי עצמה על חיפתה המס, הגדלת על לחברים
עדיף". ״מאוחדת בשם ייחודי משלים רפואי ביטוח
אחרות. מתוכניות שוני שום זו בתוכנית אין

 אם — המאוחדת קופת-החולים של התוכנית
 סלנט עתי הקופה מנכ״ל של בהגדרתו להשתמש

אמיתית. בעיניים עבודה היא ־־־
2692 הזה העולם


