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 חווייח 81

הסתדרותית
ההסתד של בקופת־חולים עברתי, היום

שהתבט טיפוסית, הסתדרותית חוויה רות,
 הביטוח דמי את ונפש. גוף בעינויי אה

בקבי ממשכורתי מנכים החודשי הרפואי
 הבוקר כשבאתי אבל, ובדייקנות, עות

 דחו דחופה, רפואית לעזרה והתחננתי
 י־ דחוף. אינו שלי שהמיקרה בטענה אותי

 . התמוטטויז סף על אחר־הצהרים, כשחזרתי
 לי לעשות הסכימו בעיניים, דמעות ועם

בי. ולטפל טובה
הסתדרותי, במפעל לצערי, עובדת, אני

רפו ביטוח דמי לשלם ה י י ו פ כ אני בו
 שעשי מה אחרי הכללית. לקופ״ח איים

 לקופ״ח להצטרף החלטתי — היום לי
 הנוספת, הכספית המעמסה אף על מכבי,
 הפועלית מעזרתם בעתיד שאימנע ובלבד

הללו! הסוציאליסטים של המסורה

חולו! פרידמן; מישל

לתקן איד ■1
? ההסתדרות את

 הקורא של מכתבו נתפרסם 22.7.70ב־
 הנזזכ״ל דאגת אחרונות, בידיעות א. ש.

 תרעומת מביע הוא בו הנחשלות, לשכבות
 את פורש הוא כאילו בן־אהרון יצחק על

לשכבות דואג ולא הנמל עובדי על חסותו

זלצמן

וולד

 להעמיד ברצוננו לכך בקשר הנחשלות.
 יותר מציאותי באור זו כאובה בעייה

פיתרונה. על ולהצביע
 עשרות ישנם ,70ה־ שנות של בישראל

 זמניים עובדים שהם הסתדרות חברי אלפי
, צח נ מת ההסתדרותית שחוקת־העבודה ל

 כאזרחים הסוציאליות לזכויותיהם נכלת
ההסתד החוקה מעבודת־כפיים. המתפרנסים

 דבר גילם, בשל לרעה אותם מפלה רותית
 עובדים הם כבני־אדם. כבודם את שמשפיל

 מהעבודה נזרקים חודשים, שבעה־שמונה
 להתקבל שונים גילגולים אחרי ונאלצים
 ובמשכו־ ירודים בתנאים יומיים כעובדים
רת־דחק.

 הסתדרות, אותה שחברי בזמן זה כל
בהוצ להסתפק נאלצים אחר, מסוג אבל
 והכל לחודש. לירות 2000 של אש״ל אות

ברירה״. ״אין של בסיסמה משתלב ביחד
 על למאבק לצאת עלינו זאת, לאור
למ להפגין עלינו ההסתדרות. של דמותה

מטרות: כמה ען
 להנהיג ומהכנסת מהממשלה לדרוש א)

 שקופת־חולים כדי ממלכתית. בריאות שיטת
 עסקנים בידי לחץ מכשיר לשמש תחדל

מפלגתיים;
 ה־ האיגודים הפרדת למען להאבק ב>

;מההסתדרות מיקצועיים

 העובדים חברת את דחוף באופן לפרק ג)
 את עצמאיים. מיפעלים להקים על־מנת
 יש העובדים חברת של וההון הרכוש
חלו לפי ההסתדרות, חברי כל בין לחלק

ואחידה. צודקת קה
וורך, היים זלצמן, מנחם

חיפה קרוק, ישראל

 תודה ■6
לבן־אמוץ

 מדורו הופעת על לכם להודות ברצוני
בן־אמוץ. מר של החדש
 בן־ למר להודות לי הרשו כן, כמו
 הקונסטרוקטיבית הצעתו על עצמו, אמוץ
אנ של בבעייתם לשפוט מרכאות) (בלי
 במידה וה״מפקד״ בן־עמי מר כמו שים

 כנראה שהם מה לבצע יחליטו והללו
זוממים.

קצנלכוגן, ציפורה ד״ר
תל־אביב

 - ״שטיפת ■
מוח״

 הנה־ את )1717( הזה בהעולנז קראתי
 את ובתוכו בן־אמוץ דן של לת־חשבונות
 צימוקי, אריה של מאמרו על שטיפת־מוח

ת בידיעות הממ בהחלטת הקשור אחרונו
הרוסית־מצרית. למדיניות שלה

 הלוחם בן־אמוץ, שדווקא מתפלא אני
 ״נגד״, בהפגנות פעיל ומשתתף המארגן

 הישיבות, אחרי וגם הממשלה ישיבות לפני
 כותב רוחו, לפי לא שזה לו נראה זה אם

כך?
 צימוקי, כמו ידוע לכתב אסור מדוע
 לפני אפילו השקפתו, או דעתו להביא

 לא זה הממשלה דיוני הממשלה. דיוני
 להביא לכתב לדעתי ׳ ומותר בית־משפט

 הממשלה, ישיבת לפני גם והשקפתו דעתו
 דפי מעל זה את לעשות אסור ומדוע

 טקט ״חוסר שום בזה רואה איני העיתון?
לפ לבן־אמוץ לא ואל ראשונה״ ממדרגה

עו שהממשלה יגידו: ברחוב שאנשים חד
שה כמו לעשות, אומר שצימוקי מה שה

הפומב ההפגנות עם מתחשבת לא ממשלה
 שתחליט לפי ותחליט מסויים, בנושא יות
 או כתבים השקפות, עם להתחשב בלי

הפגנות.
ירושלים פור;/ זלמן

 תחרות ■
הצילומים

 הצילומים. לתחרות תמונה מצורפת
 לתמונה. כותרת במציאת רבות התלבטתי

 מכיוון אלא כזו׳ כותרת שאין מפני לא
הרבה. כל־כך שמצאתי


