
של האח
 גם יזומן ליבנת שנועם יתכן

 לפעילותה בקשר לחקירה הוא
 עצמה את המכנה הקבוצה של

 הוא ליבנת נועם יהודה. מדינת
ליבנת. לימור של אחיה

הפף זה אבל מבריק. תרגיל היה זה

הימאוים אחר■ מחזרים ■
 זיכיון להשיג מנסים הרכב לענך המקורבים עימקיים וגורמים יבואני״רכב כמה

״טויוטה״. מכוניות לישראל לייבא
 הסכים הונדוז, הרכב, בענף נוסף יפאני שענק אחרי בא טרופה חברת את לעניין הניסיון
 בארצות־הברית. המורכבות מתוצרתו מכוניות של ייבוא לאפשר

 היפאנים את ולשכנע לנסות כדי ליפאן, ייצאו אנשי״עסקים שכמה נודע זו במיסגרת
 מחשש ישראל עם עסקים לעשות מעוניינת היתה לא כל שעד שמועטה, לכך להסכים

אירופה. ממדינות באחת המורכבות מכוניות למכירת תסכים הערבי, החרם

3ר3 ולחם .אגד״ ■ ת3
 נגד בקמפיין הקרובים בשבועות לצאת מתכנן ״אגד קואופרטיב־התחבורה

רכבת־ישראל.
 חיילים שבו היחידי הקו שהוא תל־אביב־חיפה, בקו בייחוד הבכורה, את לכבוש מעונית אגר

מחל. תעריף משלמים אינם

ית■?73הא בן־הרוש מיהו
 ואדי־באליב מהומות גיבור בן־הרוש, דויד של בזיהויו בחיפה בעיות

.1959ב־
 נכתב ובראיון חיפאי, במקומון שעבר בשבוע התראיין בן־הרוש

 ספר־ לאור להוציא עומד הוא וכי במיסעדה, כטבח כיום עובד שהוא
הפרשה. על חדשים גילויים מבטיח הוא שבו זיכרונות

 שהתראיין ומי בן־הרוש, שהוא־הוא אחר אדם בחיפה טען השבוע
פירסום. לתפוס המנסה מתחזה, הוא במקומון

ה1ו3ר.א חטר השמאל ■
הרוחות. סוערות תל־אביב באוניברסיטת הסטודנטים באגודת

 צוותא השמאל, תאי שיזמו החלטה האגודה במועצת התקבלה שעבר בשבוע החמישי ביום
 הכבושים. בשטחים האוניברסיטות פתיחת למען פורום־פעולה להקים וקמפוס,
 המערך. אנשי חברי־האגורה, לדעת בניגוד התקבלה ההחלטה

 זה. נושא רק סדו״היום שעל האגורה, מועצת תתכנס הבא שלישי ביום
 נציגי בתמיכת והמערך, האגורה, בשם לפורום מלאה סמכות־פעולה להעניק ידרוש השמאל

 המועצה חברי של מלא לגיוס נערכים הצדדים שני ההחלטה. את לבטל ידרוש הימץ,
הקיץ. מחופשת

פתוח ק־בוץ
 לעירוניים. שעריהם את לפתוח אותם הביא בקיבוצים הקשה המצב
 היום, כל במשך שבת, מדי פתוח. לקיבוץ להפוך החליט כפר־סבא, ליד ניר״אליהו, קיבוץ

 במיתקני מודרך סיור ועורך פתוח״, ״קיבוץ בסיסמה הרחב לקהל שעריו את פותח הוא
 גם לרכוש לאורחים מציעים הסיור במיסגרת ובגן־החי. במכון־החליבה ברפת, הקיבוץ,

 שקלים. 9.90ב־ קיבוצית ארוחת־צהריים הוא ושיא־הביקור חברי־הקיבוץ, של עבודות־יד
 בשר. למכירת שייערך אחרי בתחומו, מנגל עריכת גם להאפשר הקיבוץ מתכוון בקרוב

בהמוניו. בא ישראל עם כי מסתבר

ז1ץ־וו3 וגד יקודוו3 ■
 מצד ביקורת של בקיתונות באחרונה זוכה בץ־עוז, אברהם שר־החקלאות

 הקשות ההתבטאויות רקע על מיסלגת-העבודה, של השונים במחוזות חקלאים
 מיסלגת־ על הנמנים אישים על־ידי נשלט שרובו החקלאי, המימפד נגד שלו

העבודה.
 לבצע יש ענף־החקלאות של הקשיים רקע שעל הטענה נכונה אם שגם אמרו אישים אותם

 לתפקיד. אותו שמינה המימסד את לתקוף שר״החקלאות של מתפקידו זה אין רפורמה,
 אינו הוא כי סילוקו, את יתבעו בכך ימשיך שאם במחוז־הנגב גורמים איימו השאר בין

מיפלגת־העבודה. חברי של האינטרסים את משרת

למירוץ מתכונן ראל3 ■
 הוא כי הודיע בערבית, הטלוויזיה מנהל בראל, יוסף!

מתפקידו. לפרוש מתכוון
 על להתמודד מתכוון הוא כי הדבר שפירוש משערים בטלודזיה

 כשהתנהל סיבות: מכמה וזאת הישראלית, הטלוויזיה מנהל מישרת
 בראל הודיע חודשים, כמה לפני רשות־השידור, מנכ״ל על המאבק

נבון, יצחק של מועדף מועמד שהוא גם ידוע בו. וחזר פרישתו, על
הרשות. על הממונה שד־החינוך־והתרבות,

 כתרגיל אלא ברצינות, בטלודזיה התקבלה לא הפרישה הודעת
מנהל* תפקיד על למירוץ בראל נכנם בהודעתו אולם בלבד. טקטי

הטלוויזיה.
יבין, חיים למעט לתפקיד, נוספים מועמדים על עריץ ידוע לא

 נוספת. בקדנציה המעוניין הנוכחי, מנהל־הטלוויזיה
8

בראל

 במערכה חדש קרב פרץ שנה חצי פני ^
ה קופת־החולים בין והמתמשכת הקשה /

 נשוא־ הפעם, מכבי. לקופת־החולים כללית
מיל 50 של צנועה שנתית הקצבה היה הקרב

ש״ח. יון
 שהעברתם בסכומי״עתק, שמדובר מכיוון

 למוות או לחיים לחרוץ יכולה אי־העברתם או
 הזה שבקרב ברור היה הקופות, עתיד את

 שברשותם. כלי״הנשק כל את הצדדים יפעילו
 אירעה מכבי שלקופת־החולים אלא היה, וכך

 מס־ אחד להפעיל בניסיון מביכה־למדי תקלה
לי־הנשק.
שהתגל קטנה שחיתות על מצחיק, סיפור

במיקרה. תה

איב
להילחם

 בקצת צורך יש ההתרחשות, הבנת ^
 משני ממומנות קופות־החולים רקע: /

 מהמימון כמחצית עיקריים. כספיים מקורות
 על־ ישירות המשולמים מדמי־החבר, מגיעה

 מהמס־המקביל. מגיעה וכמחצית החברים, ידי
המ מעבירים השכירים של המס־המקביל את

 את לחלק אמור וזה הלאומי, לביטוח עסיקים
הקופות. בין המס־המקביל כספי

 שאלה הפרק על עמדה האחרונות בשנים
 את לחלק יש מפתח איזה לפי אחת: קטנה
 אבל קטנה, אולי השאלה המס־המקביל? כספי

גדולים. הסכומים
 השיטה נהוגה היתה שנה חצי לפני עד
 המם־המקביל מכספי כשלושה־רבעים הבאה:

 החברים של ההתפלגות לפי מחולקים היו
ש מיפקד לפי התחלק הנותר הרבע לקופות.

 ביוני השכירים בין הלאומי הביטוח ערך
1984.

 הגדול המשבר במהלך וחצי, שנתיים לפני
 של נהירה התחילה הכללית, בקופת־החולים

הק לקופות־החולים זו מקופת־חולים חברים
 הצטרפו מכבי לקופת־החולים יותר. טנות

חדשים. חברים אלף 150כ־ לפחות

הקט קופות־החולים התחילו שנה לפני
ערי את בתוקף לדרוש מכבי, בהנהגת נות,
לח שיביא חדש, מס־מקביל מיפקד של כתו

 האמיתי מיספר־החברים לפי הכסף של לוקה
 הוחלט ונשנות חוזרות דחיות אחרי בקופות.
 החדש, המיפקד את לערוך הלאומי בביטוח

הקרוב. ספטמבר לחודש נקבע והוא
 שה- הכללית לקופת־החולים כשהתברר

להפ צפוי ושהוא ייערך, אכן החדש מיפקד
 החלה משמעותי, באופן הכנסותיה את חית
 תרופה נמצאה בסופה גדולה. התרוצצות שם

 פנה שנה חצי לפני בבעייה: לטיפול חדשה
והש פרס, שימעון לשר־האוצר קיסר ישראל

ה על־ידי יאושר שאם הסכם על חתמו ניים
 לקופת־החולים פיצוי בעצם בו יהיה ממשלה,
 אמורה שהיא הש״ח מיליון 50 עבור הכללית
 ישונה ההסכם, על־פי המיפקד. עקב להפסיד
 עוד ויתווספו המס־המקביל, לחלוקת המפתח
קריטריונים: ארבעה

הקופה. פיזור •
המבוטחים. גיל •
המישפחות. גודל •
המבוטחים. הכנסת רמת •

 קופת־ החדש: מהסידור הגדולה המרוויחה
 מיליון 50 המשוער: הרווח הכללית. החולים

שנה. בכל ש״ח
 לדון הזדרזו מכבי קופת־החולים פרנסי

 בתרגיל להילחם כיצד ולהחליט החדש, במצב
הציבו המועצה הכללית. קופת־החולים של
 כ־ססז המונה מכבי, קופת־החולים של רית

 חסר־פשרות למאבק לצאת החליטה איש,
 למילחמת־המוד־ מעבר פרס־קיסר. בהסכם

שדו יצירת על גם שם הוחלט בעיתונים, עות
ה בדרג במיוחד ההסכם, נגד פוליטית לה

 הנהלת של המבריק הרעיון היה וזה ממשלתי.
 על מרכז־הליכוד חברי של החתמה מכבה

 מרכז־ של דחוף לכינוס הקוראת עצומה,
פרס־קיסר. בהסכם לדיון הליכוד

 אמור היה העצומה תוכן התיכנון, על־פי
אמור היה ובמקביל הליכוד, לראש* להישלח

מת מרנג עצו הבו
 לוי, דויד ממלא״מקומו שמיר, יצחק יו״ר״התנועה אל ממוענת העצומה
ס. משה המזכירות ויו״ר שרון אריאל המרכז יושב-ראש מ העצומה: נוסח וזה א

 בקופות- וחברים מרכז-הליכוד מחברי מאות נציג מטה, החתום ״אני
 מרכז- את בדחיפות לכנס בקריאה אליכם פונה ומאוחדת, מכבי החולים
 אזביא פרס, שימעון שר־האוצר, בכוונת לדיון מיוחדת לישיבה הליכוד
 על״ידי במדינת-ישראל, שרותי־הבריאות בתחום החופשית היוזמה לחיסול
 לקופת־החולים ממס״מקביל הקטנות קופות״החולים של ההכנסות העברת

ההסתדרותית.
 למהלך יד יתנו שלה וחברי־הכנסת תנועתנו ששרי הדעת על יעלה לא

 חברי־הכנסת ואת בממשלה שרינו את להנחות מכם תובעים אנו זה. מחפיר
 של לכינוסו עד פרס-קיסר, בהסכם התומכת פעילות מכל לחדול תנועתו של

בנושא.״ בו החלטות וקבלת המרכז

הנ על התמונה התייצבה דבר של בסופו
הבאים: תונים

ליון מי  בקופת־החולים חברים ורבע •כ
הכללית.

מכבי. בקופת־החולים מיליון כחצי •
מאוחדת. בקופת־החולים אלף 280כ־ •
 הלאומית. בקופת־החולים אלף 220כ־ •

במיספר המשמעותיים השינויים למרות
ה הביטוח המשיך בקופות־החולים, החברים

 ה־ לפי המס־המקביל כספי את לחלק לאומי
 קופת־חו־ ,אחרות במילים .1984 של מיפקד

 האחרונות בשנתיים קיבלה הכללית לים
 הגיעו כולם לא שבעצם אדירים, סכומי־כסף

 שמדובר טוענים מכבי בקופת־החולים לה.
שנתיים. במשך ש״ח מיליון 80ב־ הכל בסך

 לדיון מרכז־הליכוד כינוס של מהלך להתבצע
 דירבון משום להיות צריך היה בכך בנושא.

 פרס־קי־ בהסכם למאבק לצאת שרי־הליכוד
סר.

 בנושא הטיפול את עצמו על שלקח מי
 המשמש פלד, יונה הוא מכבי מטעם העצומה

הנהלת״הקופה. כחבר
 איש־עסקים, הוא פלד: על מילים כמה

 הליברלית, במיפלגה העולים הכוכבים אחד
בי והעסקים. הפוליטיקה שבין בתפר המצוי

 היה הוא עצמון מנחם איש־העסקים עם חד
 ז״ל, אלב:ן למיקי ופוליטית עיסקית קשור

 ש־ ,מקרקעין קיסריה חברת את ניהל ובעבר
 האחרונות בבחירות אלבין. בשליטת היתה

שימש הוא המוניציפליות ובבחירות לכנסת


