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צנישה של שחיה
(ו במדינה אחרים רבים אנשים כמו

 גדול אישי חוב אני גם חייב לא?) מי בעצם,
 פניהן את היטב עדיין זוכר אני לאחיות.

 אותי שהרגיעו בלבן״ .המלאכים רוב של
אי הצבאי. בבית־החולים כאבי את ושיככו

 במקצוע עדיין עובדות רובן אם יודע ני
 רוצה אני שנה. 22 אחרי זה כפוי־טובד,

 חלק סיעתנו החזירה השבוע כי להאמין
זה. אישי מחוב קטן

 — בכנסת לעשות אנשים שני יכולים מה
ב בשישים? בדיוק בטל מהם אחד כשכל
 התרגילים כל את הפעלנו האחיות פרשת

ש לי ונדמה — האפשריים הפרלמנטריים
שא־רע. במה לא־מבוטל תפקיד מילאנו

★ ★ ★
אפ כשעוד שבועות, שלושה לפני

 הוצע שביתת־האחיות, את למנוע היה שר
 היינו ההצבעה בעת בפרשה. בכנסת לדון

ם י ד י ח י במלי הדיון בעד שהצביעו ה
 בעד הצביעו סנה והד״ר אנחנו ורק אה,
אבר (ח״כ מציע־ההצעה אפילו בוועדה. דיון

־י*^זיו*מ׳וזזדיימ>חי 

הו מו נוסח ז  כהו שלום של נאו
ת שביתת על בוויכוח חיו א :ה

הצי שהממשלה פלא אין :כהן שלום
ה את לבטל אתמול הכנסת לנשיאות עה

ב ולמסור לסדר־היום, הדחופות הצעות
בעצמה. הודעה חופזה
 את תפתח שמיעתי במקום כף,
וה הממשלה את ותוקיע הדיון

 בשערורייה חלקן על הסתדרות
 האחיות את שדחפה הציבורית

 היינו זו, פתיחה במקום - לשכות
מש צביעות של לאורגיה עדים

תוללת.
כולם האחיות. על אהדה הרעיפו כולם

 נם על העלו כולם צודקות. שהן אמרו
 את הוקיעו אבל בלבן, המלאכים את

שביתתן.

המעזשדה שד הזזגצפה
 נמצאת בשהשביתה עכשיו, רק
 יבולים אנו השלישי, ביומה בבר

 - האחריות חוסר את להעריך
 - ממש החוצפה אומר: הייתי

בש הציעה כאשר הממשלה, של
 היום מסדר להוריד שעבר בוע
כש מועד כעוד לדון ההצעה את

לפרוץ. העומדת ביתה
ב עברתי קשת: כן־ציון היו״ר

טוי על שתיקה  בעיני, חן מצא לא שכלל בי
ה״. במלה ושהחל רגי או שתיק את קיבלת .

עי־ היה לא שזה מודיעך ואני כעידוד, תי

 ההצעה בעד הצביע לא מפא״י) ורדיגר הם
 לפי הצביע, הכנסת שאר כל עצמו! של

 להסיר ח ק״ ר הצעת בעד הממשלה, הצעת
מסדר־היום! העניין את

 זה אבל יודע. אני ייאמן. לא ממש (זה
כך). היה

 במיברק תבענו השביתה, פרצה כשאף
הל בעיקבותינו ״דחוף״. דיון עליה לקיים

הכי הנשיאות הסיעות. שאר כל כמעט כו
הי לא כבר אז כי ההצעות, בדחיפות רה

להת היה אי־אפשר פשוט ברירה. לה תד■
בארץ. זעזוע שגרמה השביתה מן עלם

 להתקיים צריך הוויכוח היה התקנון, לפי
הרא היתד, שמיעתנו מכיוון למחרת־היום.

ו היינו ההצעה, את שהגישה שונה נ ח נ  א
בדיון. לפתוח צריכים

 הבוסים בלב חלחלה העביר זה רעיון
 ברור היה וקופת־החולים. הממשלה של

 את גם נקבע בדיון, אנחנו נפתח שאם להם
 הטיפול על התקפת־מחץ של ברוח סיגנונו,
האחיות. בתביעות שלהן הפושע

זאת. למנוע אחת דרך רק לממשלה היתה

מן ומבקש דוד ב מלהשתמש להימנע מ
פוגעים. ביטויים

״עזות־מצח״. לזה קרא :אכנרי אירי
 האחריות חוסר אמרתי; : בהן שלום

הממשלה. של
ש בשבוע שתמכו בבית היחידים היינו

ל ורדיגר חבר־הכנסת של בהצעתו עבר
ה מגיש גם טועה, אינני אם בבעייה. דיו

ה בעד להצביע כדי נוכח היה לא הצעה
 אין אמרה: הממשלה אך עצמו. של הצעה
 בבעייה ׳מטפלים בעניין, עכשיו לדון טעם

 סדר מעל הענין את הסירה והכנסת —
יומה.

 סובלים, חולים בשובבות והיום,
 הייהן שייעוד אחיות, ובשאלפי

 של סיבלס בהקלת לעזור הוא
לתנ זכותן כין נקרעות הבריות,

לע ליבן חובת וכין הוגנים אים
 דוברי באים ביום - לחולים זור

לש בדי הם, רק ולא הקואליציה,
 של מצבם על דמעות־תנין פוך

באחת. האחיות ושל החולים

הצגתן שר העונש
■ —■——11 1 ■ — ■ 1 — ■—— 11 ■1—1■ ■

 היזניחו צודקות, אתן לאחיות: אומרים
דור נשימה ובאותה מכן. התעלמו אתכן,

 בלי ככה, השביתה. את הפסיקו מהן: שים
לכן. וייטב השביתה, את הפסיקו תנאים

 יכולתי כזה. נאום לשאת יכול אני גם
דרישו בצידקת ולהכיר האחיות את לשבח
 אחיות. אלף 11 מונות הן סוף סוף תיהן.

 כמעט זהו — בבחירות קולות אלף 11
בכנסת. שלם מנדט

 אני גם הייתי להן, מחניף שהייתי ואחרי
 בהת־ פיה על הקערה את להפוך יכול

 קיימת הצער למרבה כי ולהסביר חסדות,
 קיים ד,בטחון, צרכי קיימים עיסקת־הבילה,

לש להן אסור כן ועל המלחמתי, המאמץ
דרישותיהן. על להתעקש להן אסור בות,

ה א י ר לשבות? להן מציע אתה : ק
מציע הוא לא, :רזיאל-נאור אסתר

בעדו. להצביע להן
לע מאשר קל יותר מה :בהן שלום

 בן־אהרון חבר־הכנסת עשה אשר את שות
 הפסיקו טובות, ילדות היו שאמרו: וחבריו,

 נדאג אנחנו עלינו, סמכו השביתה, את
לזכויותיכן.

 אני היושב-ראש, אדוני אבל,
 את האחיות יפסיקו אם אומר:

 לקבל מבלי תנאי, ליא שביתתן
שיוב מבלי להן, שמגיע מה את
 להן, שמגיע מה שתקבלנה טח

 וחסד* טיפשי מעשה זה יהיה
אחריות.

ש לאלה פרס לתת יהיה פירושו כי

 על ממשלתית״ ״הודעה למסור יכלה היא
 אוטומטית מתבטלות זה במיקרה זה. נושא

נע והדיון חברי־הכנסת, של ההצעות כל
לפ במקום כלומר: סדר־הסיעות. לפי רך

 לתחתית סיעתנו יורדת הדיון, את תוח
 עצמה הממשלה ואילו — סדר־הנואמים

 אומרות הגדולות כשד,סיעות בדיון, פותחת
אמן. אחריה

 דרשה עתה שזה —שהממשלה קרה כך
 מסדר־היום, העניין כל את להסיר מהכנסת

 משלה. הודעה פתאום עליו מסרה
★ ★ ★  כמובן, היה, כזה דיון עריבת עצם

 הוא כי — האחיות לעניין גדול נצחון
לפר כולו הציבור תשומת־לב את הפנה

 המפלגות מן אחת שאף ומכיוון זו. שה
 אלף 11 של קולותיהן את לאבד רצתה לא

הנוא מן איש הכחיש לא גם — אחיות
צודקות. האחיות כי מים

המתח הציניות של ההשתלשלות מכאן
דב בראשית אותה קרא כהן ששלום סדת,

ש מילים — צביעות״ של ״אורגיה ריו

 אותן שמשכו לאלה לשבות, אותן דחפו
 קיפחו רק שלא לאלה שנים, שש במשך

 עפר עד ורמסו העליבו אלא פרנסתן את
הזה. הנאצל המקצוע של כבודו את

בן־אהרנן שר הדנזעוה
 שהשביתה רוצים אנחנו גם נכבדה, כנסת
 הדרך אבל מיד• הערב. תסתיים. העגומה

האחיות. איגוד שבירת על־ידי אינה
 מהדברים המסקנה את נסיק

לה לממשלה ונגיד באן שנאמרו
העקרו כצידקתן דיחוי ללא כיר
האחיות. תביעות של נית

הן: ואלה
 של העבודה תנאי בדיקת את לזרז •

 שפירושו הוגן תקן לקבוע כדי האחיות,
הוגן; עומם־עבודה

 אותן את ולאחים לאחיות להבטיח <•
 עיסקת־ במסגרת להן המגיעות ההטבות
החבילה;

 על סביר כספי פיצוי להן להעניק 6
 השנים כל במשך בו שנשאו מאמץ־היתר

והוגן. בדוק תקן העדר בשל הללו
והצ בן־אהרון חבר־הכנסת לפנינו הופיע

 ויש דין־ודברים, לו ויש נקרע, שהוא היר
 עם התווכח הוא המעבידים. עם ריב לו

המעבידים.
 מי? עם מתווכח כעצם מי אבל
 האחיות, כנציג ההסתדרות, מזכיר

ב ההסתדרות מזכיר עם מתווכח
העי המעביד קופת־חולים, נציג
קרי.
 ושופך בן־אהרון, חבר־הכנסת כאן בא

 מההסתדרות בן־אהרון שהחבר מפני דמעות
 מ־ בן־אהרון האדון על לכפות מצליח אינו

 בן־אהרון שחבר־הכנסת הסדר, קופת־חולים
ל לתת צריך בן־אהרון שהאדון חושב

בן־אהרון. חבר
התבלבלנו. : קריאה

ם ו ל ן ש ה מבולבל. היה הוא גם :ב
מבריק. :שם־טוב ויקטור השר
המחמאה. על תודה :הן5 שלום

חבר בין איתנים למאבק עדים היינו
 ואדון בן־אהרון והחבר בן־אהרון ך,כנסת

סובלים. החולים אלפי ובינתיים בן־אהרון,
 הסובלים החולים של שהמרירות מעניין

 שידר הרדיו האחיות. נגד מכוונת אינה
 מהשביתה, הסובלים חולים, עם 'ראיונות
 ל־ עמדו הם באחיות. תמכו הם ודווקא

ה של המרירות אם האחיות. של צידן
 ב־ ,ביוקר עבורה נשלם תתמשך, אחיות

ה על בלירות. מאשר יותר הרבה־הרבה
ה מימוש ידי על קץ, לה לשים ממשלה

האחיות. בצידקת הכרה

 מסגרת). (ראה היו״ר של זעמו את עוררו
 — לאחיות עזרה זו צביעות אפילו אבל

 שהאחיות כללית להסכמה הביאה היא כי
צודקות.

 ש להוכיח היה הויכוח במשך תפקידנו
 בסיס שום ושאין — עירום״ הוא ״המלך
 שהאחיית הממשלה לתביעת ומעשי מוסרי
א השביתה את יפסיקו ל  עשינו תנאי. ל

 שהגיע עד קריאות־ביניים, של בשורה זאת
לנאום. תורנו

ה את הצדיק למשל, בן־אהרון, יצחק
תתמלא שתביעותיהן תקווה והביע אחיות

 נאומו, בתום לרגע שהשתררה בדממה נה״
קראנו:

 הגיע זח למה כן, אם אבנרי: אורי
הדיבו -כל בין הקשר מן לשביתה? בכלל

בין האלה רים מעשיך? ו
אתה מי אל :ברקת ראובן היו״ר

 (הכוונה: אבנרי? חבר־הכנסת עכשיו, מדבר
 קריאת- לקרוא למי ואין סיים, כבר הנואם

, ביניים).
נאו־ את ששמע מי לכל : אבנרי אורי

 זה את ולקח בן־אהרון חבר־הכנסת של מו
ברצינות!

 בדיוק הבין שלא באולם איש היה לא
 דבריו בין קשר כל שאין — הכוונה למה

 ערב מעשיו ובין בן־אהרון, של החסודים
מ לאחר כהן שלום עמד כך על השביתה.

 קריאות״הביניים, כמו דבריו, בנאומו. כן
שה ידעו ,הנוכחים שכל מפני רושם עשו
נכו שדברינו — עירום באמת הוא מלך
 לבטא יכלו לא הבוסים עבדי בדיוק. נים
עצמם. זאת

והת מע״מ אביזוהר מאיר ח״ב כשדיבר
 למשא- נכנם לא ששר־הבריאות כך על לונן

ומתן:
לשר־הבריאות תציע :אבנרי אורי

ה לאחד האחיות עם מייד עכשיו לעבור
 לפני עוד העניין כל את ולגמור חדרים,

 המנכ״ל פה, השר לא? למה הוויכוח. תום
פה. האחיות וראשי פה,

חבר־הכג־ תתפלא, : אביזיהר מאיר
הי אבנרי, סת בו נגמרו כך אפשרות. זו  כ

דברים.
★ ★ ★

 כוונת כי אחר, לחדר עכר, לא השר
 פה־אחד תפנה שהכנסת היתה הממשלה

אולטימטי דרישה להן ותציג האחיות אל
(זנאי. ללא מייד, לעבודה לחזור בית

 פה־אחד. אולטימטום של זו כוונה הפרנו
כלהלן: אחרת, הצעת־החלטה הצענו
הן בצידקת מכירה הכנסת (ו.) תי שו  דרי

שות, את ומגנה האחיות של  הסחבת האדי
ת ת הממשלה, מצד וההתעלמו פו  החולים, קו

 שגר־ ,ההסתדרות והנהגת המעבידים שאר
שרין מז שביתת במי  ש־ אחרי האחיות, ל

הסבי הדרכים כל את מיצה איגוד־האחיות
מקצועי. למאבק רות
ת לאלפים הנגרם הסבל נוכח .)2( קבו  בעי

 לשים לממשלה הכנסת קוראת זו, שביתה
ל שתצהיר כך על־ידי זו, לשביתה קץ

תיו בצידקת הכרתה על אלתר שו  של דרי
 העקרונית התחייבותה ועל איגוד־האחיות,

ת מזו ומתן במשא אלו, לדרישות להיענו
שבועיים. תוך רז

ל לחזור לאחיות קוראת הכנסת .)3(
י מייד עבודה ר ח  על תצהיר שהממשלה א
ת זו. נכונו

 כמו גדול, ברוב כמובן נדחתה זו הצעד,
 אחרות. אופוזיציוניות סיעות של ההצעות

 כי למראית־עין. רק היתד, זו דחייה אך
ש האחיות, של האיתנה לעמדתם הודות
ו הרוב, של האולטימטום את לקבל סירבו

קיב שלנו, הפרלמנטרית לפעולה הודות גם
עמדתנו. את למעשה הממשלה לה

 — השביתה נפסקה שעות 48 כעבור
מ לחלק בשקט הסכימה שהממשלה אחרי

 זמן של גבול קבעה וגם האחיות, דרישות
ב שבועיים, שנקבע: הזמן למשא־ומתן.

שהצענו. כפי דיוק

לאכול צריכים מלאכי□ גס




