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 של האין־סופי להמשך הסיבה
 לחלוטין: שקופה שביתת־הרופאים

 להרשות יכולה אינה ההסתדרות
 יותר גבוהות משכורות לשלם לעצמה
 את ליקר מבלי קופת־החולים, לרופאי
 דמי־החבר של ההכנסות (רוב השרות

 אחרות, למטרות מופנות בהסתדרות
הממ ומיסחריות). פוליטיות בעיקר

את לשבור מעוניינת מצדה שלה

 מלשקם קורא
לרופא ממוצע שכר

 קופת־החולים, באמצעות ההסתדרות
 אינם חברי־ההסתדרות שרוב ביודעה
 של הכלליים לשרותים זקוקים

 לקופת־ דווקא אלא אירגון־הפועלים,
 ששביתה מקוה והיא — החולים
 חברי של המונית לעזיבה תגרום ארוכה

ההסתדרות.
 שתי בין הסכם להשיג היה ניתן לוא

 ביותר קל היה הגדולות, המיפלגות
שביתת את גם זו(ואולי שביתה לסיים

של־ג
דאשתקד

 השורות את הקורא הגדיר כך
 שירי לאלבום .תרומתי הבאות:

במל דאשתקד, של״ג מילחמת
 שנה.״ לה את

 באה שנה חלפה שנה
 ארימה, קולי אני

 ממשלה לד טובה שנה
מאמא. וגם מאבא

 גיבור לבן טובה שנה
 המישמרת, על נפל אשר

 לא-לו מילחמות בארץ
מנוכרת. ארץ־ארז

 חייל לכל טובה שנה
 אי״שמה, וגם בעיר

 לבנון של׳ג בארץ
תמה. לא המילחמה

טובה... שנה טובה, שנה

גבעתיים כהן, גבריאל

 יום בתוך ובאה) הממשמשת האחיות
אחד.

 שיקרא בכנסת, חוק להעביר יש
 החיוניים השירותים ״חוק אולי

 מיקצועות יוגדרו זה בחוק לחיי־אדם".
 צבא, אחיות, (רופאים, מסויימים
 כשירותים נהגי־אמבולנס) מישטרה,

 בהם לעובדים להתיר שאין חיוניים
 מסוג אחרים מיקצועות כמו לשבות.

 מתוך אלה מיקצועות יוצאו זה,
 לשכר־ הסכמים על המיקוח מיסגרת
 ועדה וענף. ענף בין והצמדה עבודה

 כך, על תפקח הכנסת של מיוחדת
 מתחיל, רופא הרופאים, של שבמקרה

 את יקבל בבית־חולים, סטאג׳ר דהיינו
 מדי המתפרסמת הממוצעת, המשכורת

הממשלה. על־ידי חודשים כמה
םלשקם,רמת־גן מיפאל
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