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 הזמו, את ׳מנצלים כך מייוחדות. ועבודות
השביתה.״ למרות

 ביום להיפתח שעמדה השיקום מחלקת
 האחיות נעולה. ׳נשארת מחדש, הרביעי

 הראשונה ״התוצאה על .מייד מצביעות
מס לדיבריהן. השביתה,״ של והמיידית

 שבועות כבר סגורה זיו שמחלקה תבר
 ביום בחו״ל. שוהה שמנהלה כיוון רבים׳

 להיפתח עמדה היא שעבר בשבוע הרביעי
 לארץ, שב המחלקה ■שמנהל לאחר ■מחדש
 של פתיחתה נדחתה ■אחיות מחוסר אולם

בבית־החולים. כל־כך החיונית המחלקה,
 לשחרר ממשיכים ׳א פנימית במחלקה

 שיהיה רבים ״יש הביתה. וחולות חולים
 כאן בבית. להיות בשבילם יותר טוב

 שהמישפד וחבל בהם, מטפלות לא אנחנו
 י בבית־החולים,״ ותשבנה ׳תסבולנה חות

האחיות. אחת מסבירה
 לא־מוצעות מיטות מתרוקנים. החדרים
 החולים ללא־טיסול. נשארות ומזוהמות
 בשעות גורלם. עם כמשלימים שותקים,

יל .שבמחלקת האמהות רק זועקות הלילה
 ילדיהן, עם נשארו מהן רבות א׳, דים

ה שהביא צבאית, ושמיכה מיזדן פרשו
באינ הלילה. כל עין עצמו ולא בעל,

 תינוק, שוכב שבחדר־הטיפולים קובטור
שעות 24 השגחה תחת להימצא החייב

 כאחות- משמשת אני עכשיו דרגות. בשתי
אחראי׳ת־ראשית־לילה.

 אני רגילה, במישמרת עובדת ״כשאני
 סחוטה וחוזרת בבוקר בשש מהבית יוצאת
 הקטן הבן אחר־הציהריים. בארבע ועייפה

 שתהיי ירוצה ,אני :הזמן כל לי שלי:אומר
 האמהות.׳ כל כמו בבית ושתהיי רגילה אמא

ש ומה י כזה לילד להגיד יכולה אני מה
 ששווה תמורה שאין זה מכל יותר מעצבן
אחות. שמבצעת העבודה למחצית אפילו

 מיטת ,ליד המושג את המציאו ״עכשיו
 בשבילי הלוואות. לנו ומציעים החולה.׳

 שר־הבריאות. שמציע מה עלבון, ממש זה
 בבית־ עבודה שינות שמונה־עשרה אחרי
 התחייבות על לחתום צריכה אני חולים
לק כדי שנים, שלוש במשך כאחות לעבוד

 הזה ב׳מיקצוע נשארתי אם הלוואה? בל
 על־מנת מספיק לא זה הקשיים, כל למרות
 אוהבת אחות, להיות רוצה -שאני להוכיח
 בשביל אחות שאינני ובטח אחות להיות
?״ בסף

 שנשארה האחות, היא גורפינקל מירד,
 הכירורגית. במחלקה בערב־שבת כתורנית
 היא חדר־ניתוחים,״ אחות הייתי ״תחילה
 היתה בי מעיר הרופאים (ואחד מספרת
ש משכורת קיבלתי ״אבל מעולה), אחות
 לי שנגרמו ההוצאות את כיסתה לא אפילו

 שמונה־ (אלף 1800 ״קיבלתי עבודתי. עקב
 מטפלת רק היום, לחודש. לירות מאות)
לירות. 1500 לי עולה התינוק בני עבור

 להיות החלטתי אחדים חודשים ״לפני
 עם להימצא בעלי יכול כך אחות־לילה.

 להרוויח יכולה ואני בלילות, בבית הילד
בחודש.״ לירות 2200כ־ יותר, קצת
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18.9 — שבת יום

 הדר־ יחסית. שקט, הדסה בית־ר,חולים
 בגלל רופא, בו אין מתפקד. אינו המיון

הש בגלל אחיות ואין הרופאים, סנקציות
 סקור־ דוקטור מוזעק למיקרי־החירום ביתה.

הפנימית. המחלקה מן ניק
 של היא בבית־החולים העיקרית התנועה
 מיס־ קרוביהן. את לסעוד שבאו מישפחות

רחו כמו נראים הפנימית המחלקה דרונות
המרכזית. התחנה בות

נשיקה
וחיבוק למלאו נשיקה

 הלאומי, בשירות צעירה של חלקה מנת היו
 חיל־ במיסגדת חובשות קורס העוברת
 נרתמה אחרות, כרבות זו, צעירה הרפואה.

 בית־ של המצומצמים הצוותים לעזרת
הסיעוד. בעבודות רבות ועזרו החולים,

 שאמו, מסתבר לידו. איש ללא ביממה,
 את להשאיר יכלה לא ילדים, 10ל* אם

׳ני ;אני הלילה ״במשך לבדם. ילדיה שאר
 פעמים שבאינקיובטור, לתינוק אליו, גשתי

 האימהות, אחת למחרת סיפרה דברת,״
 ״פשוט החולה. יבנה ליד ללון שנשארה

הלב.״ לי כאב

17.9 — שישי יום
 השלישי השביתה ביום הלחץ עיקר

 שהגיעו ,18,־ד בנות הצעירות על הוא
 אחרי המתרוצצות החובשו׳ת, מקורס לכאן

 כ- ולעזור לעשות ■ומשתדלות הרופאים
 המוסמכות האחיות בהדרכת יכולתן, מיטב

והמעשיות.
החו לבית מיגיעה הערב שעות לקראת

 יום לערב התורנית האחראית האחות לים
 לילד ואם ■נשואה פלטי, יהודית השישי,

 היא המאוחרות הלילה בשעות רק .10 בן
 בין הבלתי-פוסקות מהתרוצצוי׳ותיה מתפנה

 בעיותיה על מעט לספר ומוכנה המחלקות,
אחות. של

התפ בכל עבדתי שנים ״שמונה־עשרה
 פתחתי :מדריכה, הייתי אחות. של קידים

 כל — אחראית אחות הייתי מחלקות,
 שנים לפני תיו•,חולים. בי של ■הפיקוד שלבי

 מצחיקה ׳תוספת שבשביל החלטתי, אחדות
 אחות- להיות לי כדאי לא לירות 60 של

 רוצה שאינני בגלל במחלקה. אחראית
האחרונות בשנתיים ירדתי אחראית, אחות

19.9 — ראשון מם
 החמישי. ליומה נכנסת האחיות שביתת

 לדון מתכנס ההסתדרות של הוועד־הפועל
 טוענת, והאחים האחיות מזכירת בשביתה.

ל לוחצים הארץ ברחבי מבתי־החולים כי
מת הדסה בבית־ד,חולים השביתה. החרפת
 של טעמה ■ב״ לפקפק אחדות אחיות חילות

כדיבריהן. הזו,״ השביתה
 לפנות ממשיכים הפנימית המחלקה מן

 כבר פונו המיוחדים המיקרים בחדר חולים.
 נוסף חולה אף הכנסנו ״לא מיטות. שלוש

ה האחות מספרת הזה,״ ולחדר למחלקה
מכ מהמחלקה לפנות ״השתדלנו ראשית.

חולים.״ סימום
אח מתחילות אחר־הצהרים לקראת אולם

 מדברים אט-אט. להתמלא המחלקות מן דות
ה בגלל מחלקודעור־ומין של סגירתה על

 למחלקה מהחולים חלק העברת ועל שביתה,
האמ ממשיכות במחלקת־הילדים הפנימית.

העיקרי. כוח־ר,עבודה את להוות הות
 עוזר וזה מכרגיל, ממושמע יותר ״הקהל
 ושערו־ קטאסטרופה להפוך שלא לשביתה

 מנהל הירש, אברהם דוקטור מסביר רייה״,
עו שאינו כימעט ״חדר־המיון בית־ד,חולים.

 שנתקבלו חולים מיקרי־חירום. להוציא בד,
 המזל לבתיהם. חזרה נשלחים לניתוחים,

 רגש השביתה, בגלל קיים, שבציבור הוא
 בטיפול עוזרים ואנשים הדדית, עזרה של

לבני-מישפחותיהם. רק לא סיעודי
 בעיקר הן השביתה, בגלל שלי, ״הבעיות

שו אני שלהם, הסנקציות בגלל הרופאים.
 היום. במשך רבות ■שעות הראש את בר

רופאים.״ לי אין פשוט
■ 1■ 1■

20.9 — שגי יום
עש נבלמות ההסתדרות של בוועד־הפועל

 מבקשות הן שוטרים. על-ידי אחיות רות
 הדנה הוועד־הפועל בישיבת נוכחות להיות

מח פונתה הדסה בבית־החולים בעניינן.
נמ סגירה סף ועל מחולים, ומין עור לקת
 אחדות אחיות נשים• פנימית מחלקה צאת

 מתמוטטות בבית־החולים, העוזרות וחיילות
העומס. תחת

 במים- הנראים בני־המישפחות מתמעטים
 מתייפח במחלקת־הילדים הריקים. דרונות
 שקט, שורר המחלקות ב-שאר אבל תינוס,
 אם שואלים הכל הקודמים. לימים יחסית

 באמת. הגדולה הסערה שלפני השקט רק זה
 העולם צוות שהה שבה הפנימית, המחלקה

 בשעות נסגרה יממות, חמש במשך הזה
השבוע. השבי יום של אחר־הצהריים

!מצחיקים ..אתם■1 דורון מאיר
אצלכס נחשביס עליהס, שס

 טל ניומן, בארי הוא הלא פטרוצ׳לי, אומר י 11
 לא אחד אף שבאמריקה ״שחקניס הישראלים.

• סתר שדמה :צילם !״אבסורד זה כסטאריס.

)  אונד באמריקה, השחקנים, צלנו, ן
* י /  סטאר, להיות רוצה אתה שאם ריס /

 כל :פה, ■לישראל. לנסוע צריך פשוט אתה
 בטלוויזיה חוטמיו את אי-פעם שיד,ראה מי
שחק בכבוד־ימלכים. מתקבל ■בסרטים, או

באמריקה, עליהם שם לא אחד שאף נים

נחש צחוק, ׳מהם עושים שאנחנו שחקנים
 הישראלים אתם כסטארים. אצלכם בים

 מאוד!״ מצחיקים אנשים
 הוא הלא ניומן, בארי השחקן רואה כך
ה המבריק, עורך־הדין פטרוצ׳ילי, טוני

בזוגתו גועל כדי עד והמאוהב מצליח
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