
הפועד בועד הזה״ הצעת..העולם
בעבודה. מעמד להחזיק נוכל נו

 התקן את להעלות היא נוספת ״דרישה
במח עובדות כיום במחלקות. העובדים של

 מוסמכות אחיות 2 חולים 40 של לקה
הדרושות. השבע במקום

 הם בבתי־החולים שלנו העבודה ״תנאי
 או בית־קולנוע בכל ביותר. מהגרועים

 מזגני־ להתקין החוק מחייב ציבורי אולם
 מזגנים. מתקינים לא בבתי־חולים רק אויר.
העבודה.״ את מאוד מקשים והצפיפות החום

בצמרת אחות * *
מוס אחות היא שסקין הודית *

 לדרגה הגיעה היא שנים. 15 מזה מכת
 אחות להגיע מסוגלת אליה ביותר הגבוהה

 בתפקידה מפקחת. אחות — בבית־חולים
 מחלקות בחמש האחיות על מפקחת היא זה
משכור ביפו. ב׳ דונולו בית״החולים של

בחודש. ל״י 630 תה:
 היא יוצא־דופן. מקרה היא יהודית אבל
 שלוש עד בבוקר משבע ביום, רק עובדת

 השורה מן מוסמכת אחות אחר־הצהרים.
 של זו כמו ממשכורת לא נהנית אינה

 אבל שלה. העבודה מתנאי ולא יהודית
 משכורת יהודית מקבלת לשיא בהגיעה

במשרד. מאומנת בלתי פקידה של לזו השווה
 הנשואה יפה בלונדית אשה היא יהודית

 היא ילדים. לשני ואם מצליח לכלכלן
 עבודתה מראשית כאחות, דרכה על מספרת

 הנוכחי למעמדה שהגיעה ועד זה במקצוע
בדואר. דוור של לזה משתווה שבתנאיו

 .1955ב־ בפולין לאחיות בית־ספר ״גמרתי
 בבית- כמדריכה שם עבדתי שנתיים במשך

 בארץ לארץ. הגעתי 1957ב־ לאחיות. ספר
 האחות בתעודת להכיר מוכנים היו לא

 מעשית. כאחות לעבוד להתחיל נאלצתי שלי.
רנזב-״ם בבית־החולים לעבודה התקבלתי

ק ההסתדרות של הפועל הוועד ע ח  ל־ ה
 אחת: במטרה במוצאי־שבת, ישיבת־חירום

 על לאיים ובכך השביתה, את לאשר לא
ת האתיות  לחוק מחוץ אל יוצאו כי השובתו

חב של המכריע הרוב ואומנם ההסתדרות.
 וגח״ל המערך ובראשם — הפועל הוועד רי
 — הזה העולם נציג השביתה. נגד הצביע —

 רשות את נטל כהן, שלום ח״כ חדש, כוח
ת תמיכה להביע כדי הדיבור  ובשבי־ באחיו

:כהן שלום דברי תתן.
 של בקולותיהם הערב תפול ההכרעה

 סיעות יכולות בועד־הפועל. המערך חברי
 פסבדו־אופוזיציו־ או קטנות, אופוזיציוניות

 הוא המערך — שתצענד, מה להציע ניות,
 כבר המערך סיעת אם יודע איני שיכריע.
 בבקשה: אליה לפנות ברצוני אך החליטה,

 אמר אשד את תזכור ההצבעה, שלפני
שה אמר הוא זה. דוכן מעל גח״ל נציג

התנ הוא אך בתביעותיהן, צודקות אחיות
 שלא דבר אמר לא כאן עד לשביתה. גד

 הוא אבל בן־אהרון. החבר לפניו אמר
 של מתוכנן הבלתי בחלק ודווקא המשיך,

 לשביתה. מתנגד הוא מדוע הסביר נאומו
בבחי להיות צריך הזה שבבית אמר הוא
 חובה, בוררות על דיבר הוא אנטמה. נת

 היחיד המקצועי הנשק שלילת שפרושה
לו. כשרע לשבות הזכות — הפועל מידי

ש לפני המערך: חברי אליכם פונה אני
 תהיה שזו רוצים אתם האם חשבו! תחליטו,

ובסדנאות שבמפעלים ההסתדרות? תדמית

 רוצה שגח״ל כפי ההסתדרות דמות תיקבע
בה? רוצים שאנו המעשית כדמות ולא בה,

להת הסיבה כנראה וזו כאן, לנו אמרו
 הבטחתי המצג כי לשביתה, רבים נגדות

ה המצב ספק, אין שביתה. מאפשר אינו
 המצב בו. להתחשב ועלינו חמור בטחתי

 קופת־ על בו, להתחשב הממשלה ועל חמור
 משרד־הבריאות על בו, להתחשב חולים

ה בתי־החולים הנהלת על בו, להתחשב
ול בו להתחשב — בו להתחשב פרטיים

 המצב, חמור כה אם המסקנה: את הסיק
ה דווקא מדוע שביתה, שתהיה אסור וכה

 שתסקנה היחידות להיות צריכות אחיות
המוס ויתר הממשלה מדוע המסקנה? את
הבטחוני? במצב יתחשבו לא דות

 האחיות ארגון לא הזה, במאבק חברים,
 ניהל האחיות ארגון במבחן. העומד הוא

מוג אפילו אולי מופלא, באורך־רות מאבקו
ה במבחן עומדת הזה במאבק היום, זם

הסתדרות.
 הפניות כל היו שהערב היא עובדה
 לא אבל ישבתו, שלא האחיות אל מופנות

שכ הצד כלפי וכעס פניות תביעות, היו
ה ועידתה מאז חודשים, כמה מאז נגד.

 לתוך ובצדק, ההסתדרות, נקלעה אחרונה,
מ לצאת חייבת היא מקצועיים. מאבקים

 להחליט: עליה ללא־כניעה. הזה המאבק תוך
 או הזה, המאבק בראש עומדת היא האם

ב מחר תצטרך שבו מצב תיצור שהיא
פראית. היא שתפרוץ שהשביתה לומר, בוקר

 יאק הוזעד־הסועל כי מציע אני לכן
 תפח שמחר האחיות איגוד החלטת את

 השביח לקראת שש אינו איש השביתה.
 הזו הלילה של לחץ מתוך אבל הזאת,

 הידען של גיבוי עם כזאת, החלטה עם
 י כך על־ידי שיתוזסף הכוח ועם הפועל
 ג אם כי לאחיות רק ולא — אחיות

 ו צריכה הזה הכוח עם — להסתדרות
 הגורמי כל אל בדרישה לבוא הסתדרות
 א בבוקר שבע עד לספק בדבר, הנוגעים
 נ שיש האחיות, של התביעות מינימום

שביתה. למנוע כדי
 נאמו הרי אבל צדק, על דיברנו כולנו

 במיקר מייד. נא יופע — צדק ישנו אם
הלילה! עוד הזה:

חדש כח - הזה העולם הצעת
 ע מחאתו את מביע הועד־הפועל .1

 המקצועיו בדרישותיהם בטיפול הסחבת
והאחים. האחיות של
 האחיוו ארגון כי מחליט הועד־הפועל .2

 ב טיפול להבטחת הדרכים כל את מיצה
דרישותיו.

 דרישותי בצידקת מכיר הועד־הפועל .3
 הועד־הפוע והאחים. האחיות ארגון של

השביתה. הכרזת את מאשר
 להכנו למעסיקים קורא הועד־הפועל .4

 או לספק כדי ומיידי, דחוף ומתן במשא
 שיביא הצודקות, המינימליות הדרישות

זה. אחרון ברגע גם השביתה למניעת

 יו משכורת עם כאחות עבדתי בחיפה.
 וו לילה במשמרות עובדת אני כשלרוב

 כ> בדונולו עובדת אני 1965 משנת
קלינית.״ מפקחת

^
,א חרת - שגיאה פל

 ביותר הגבוה התפקיד הו *
 אומרת משכורת,״ מבחינת אחות ן ״

 ער לא המשכורת ״אולם שסקין. דית
 בעבו הקשורה לאחריות יחם בשום

 של עבודתה ביצוע על אחראית אני
 ב! המחלקות מחמש אחת בכל אחות

 ד,נ? הסדר, על אחראית אני החולים.
האחיות. של ורמתן העבודה סידורי

 אחות שעושה שגיאה כל ״עבור
 שגי] הרופאים. כלפי באחריות נושאת
 בעק אבל עבודה. בכל לעשות אפשר
 1 הרת־אסון. להיות יכולה שגיאה שלנו

 הר לי נשאר לא מקבלת שאני משכורת
 450 לי העולה עוזרת בבית מחזיקה אני

 הקשורות ההוצאות כל אחרי לחודש.
 בו לחודש. ל״י 150כ־ לי נשארות עבודה

 ז כזו. במשכורת לעבוד משתלם לא שזה
לעזון מוכנה ואיני המקצוע את אוהבת אני

 1ע שמצבה אחות היא שסקין יהודית
 ממוצ׳ אחות כל של מצבה על בהרבה

 ארנ| של מרווחת בדירה מתגוררת היא
 1 אריה: בעלה בנאות־רחל. חדרים וחצי

 עב את מקבל נוח: מזג ובעל גבה־קומה
 1בש עובדת לא ״היא סלחני: בחיוך תה

 1 לכן העבודה את אוהבת היא הכסף.
נשארת.״

 נושו הנישאות מהאחיות 30ס/סכ־ אבל
 אבסוו מצב בישראל נוצר כך מהמקצוע.

 חמור מחסור יש שבבתי־החולים שבעוד
 סס יושבות חיוניים, לתפקידים אחיות
 במק: עסוקות או בבית מוסמכות אחיות

אחרים. עות
 המזכירה איש־שלום, חמודה מסכמת

 התביעות את האחיות איגוד של ארצית
 ״כר השביתה: פרצה אי־סיפוקן בגלל

 משכו! להעלאת לא אינה שלנו הדרישה
 עבוז הסכם על חתמנו 1964ב־ לתקן. ולא

 הבסי סופית. שם נקבע לא התקן עניין
 : יבדוק עבודה לפריון שהמכון לנו

 לבו גמרו לא היום עד .1970 עד הענין
 בעתיד שיגמרו סיכויים כל ואין זאת

לעין. נראה
 תפוק עבור תוספת דורשות ״אנחנו

 עובדות שאנחנו מעריכות אנחנו יתר•
לתקן.״ מעל 30ן6

 בבי לילה מפקחת שקדי, עמליה אמרה
 7 יתנו במילא ״הלוא איכילוב: החולים
 > דורשות. שאנחנו מה דבר של בסופו

 ׳ בתביעותנו, הגיוני בלתי דבר שום
 . דבר של ובסופו העבודה לטובת אינו

 לקראת לכו שלא מדוע הציבור. לטובת
וחולות חולים מאלפי הסבל את וימנעו

 כל־ו וברור הגיוני שנראה מה אולם
 מכו למעלה היה בלבן, המלאכים בעיני

המדינה. קברניטי של תפיסתם

ה !1 "1 ¥111191 ד י ל טקין תמי האחות ה ב (יושבת גו | 11 1111ע נו | | | | שון בלילה מרכז) | הש של הרא
ת מוקפת כשהיא בתל־אביב, איכילוב בבית־החולים ביתה אחיו

הבע אחת היא הלילה מישמרת השביתה. חלה לא עליהן מתלמדות,
תר המציקות יות ע מספיק כוח־אדס העדר בשל לאחיות. ביו קצו  במי

ת האחיות נאלצות צע לעבוד המוסמכו בלילה. בחודש שבועיים בממו

ומק! הוא


