
 שאתה מפני כף מדבר אתה אולי •
ואידיאליסט? צעיר
 צעיר אני רק שלא מאוד מקווה אני

ואידיאליסט.
 הפרטי בשוק קורה מה יודע אתה •

הגינקולוגיה? בשטח
גבינו שבמוקד יודע אני לדעת. רוצה לא אני

 והסית שגיאה, היה הפיקניק
 אנחנו נגדנו. דעת־הקהד את

 יוצאים שאנחנו ידענו לא
במלונוח־פאו להפניזג

 החולים. של בעיניים להסתכל קשה לי והיה כסף
כסף. לא רפואה, לימדו אותי

דופן? יוצא לא אתה •
יכול אני זה את לא. סורוקה בבית־חולים

 אני התקציב, את לאזן כדי לפעמים, לך. להבטיח
 לגבות צריך אני בתורנות. אדום דויד במגן עובד
 אני מזה. הרוס ואני ביקורי־בית על שקל 340

 וממלמל: הרשימות בתוך שלי הראש את תוקע
 לא אני לפעמים בקאש? או בצ׳ק משלם אתה

כסף. לגבות מסוגל
 יש שבתל-אביב יודע אתה •

לביקור? דולר 45 הגובים גינקולוגים
 כסף להרוויח אדם כל של שזכותו חושב אני
 שהיה מהרופאים, גדול שחלק רק חבל ביושר.
 ללמוד. או שלו המישפחה עם להיות מעדיף
 שמנהל מכיוון פרטית. בקליניקה לעבוד נאלץ

 לירות אלף 300 מרוויח בבית־חולים מחלקה
 חוץ פרטית. לקליניקה אותו דוחף וזה בחודש,

בדולרים? איתי מדברת את מה רופא. אני מזה,

 לרגע ואבוי אוי העולם. לכל דגם להיות צריך
 לו כשאין טוב טיפול לקבל יוכל לא אדם בן שבו
כסף.

פרטית? רפואה נגד אתה •
 היא אבל פרטית, רפואה נגד לא אני לא,
 הרפואה חשבון על ולא במקביל להיות צריכה

הציבורית.
 לא הרעב שביתת אם יקרה מה •

תעזור?
 יעבור מהרופאים שחלק הוא, שלי התסריט

 ואלה לשולחן, מתחת לרפואה דיכאון מתוך
 עוד ממורמרים יהיו למערכת נאמנים שישארו

 וחלק להם, שנגרמה ההשפלה על שנים הרבה
 שפגעו היא התחושה הארץ. את יעזבו מהצעירים

 ואמרו שיקריים נתונים נתנו אותנו. השפילו בנו,
שקרן. שאני עלי

 שערכו הפיקניק על דעתך מה •
השביתה? במהלך הרופאים

 על ויד כולם. כמו מתלהב לפיקניק יצאתי
 את יגמור הזה שהפיקניק חשבתי באמונה, הלב,

 שלא היא האמת שעות. כמה בתוך השביתה
 היום, פאר. במלונות להפנינג יוצא שאני ידעתי
טעות. היתה שזו מבין אני לאחור, במבט

 לשיט ויצאתם חולים הזנחתם •
בכינרת.

 זה אם יודע לא אני חולים. הזניח לא אחד אף
 עם אוטובוס היה בית־חולים מכל אבל פורסם,

 בית״החולים ליד שהסתובבו הבכירים, הרופאים
מיוחד הליקופטר נשכר קשר. מכשירי עם

 ׳עווור מאיתגו מישהו אם \ם
 אתעצמולידמישוד

ישוו וא זוז ואש־הממשלה,
 רק איתך המדברים רופאים יש כי •

 הגובה אחד רופא מכירה אני בדולרים.
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אסטרונומיים: מחירים איזה אדירים, אלוהים
 מעניין לא מנתח, או מיילד כשאני להאמין. קשה
 או עני רק״ח, או ליכוד הוא אדם הבן אם אותי

 זה היחס. מכסימום את מקבלים כולם עשיר.
 לעצמו להרשות יכול שעשיר שמי אותי משגע
פרטי. רופא

 הציבור את שמעורר מה זה •
 הון הגובים האלה, הרופאים נגדכם.

עתק•
 מירפאות יש בנגב זה. את חי אני יודע, אני

 ואבוי אוי פרטיות. לקליניקות קשר בלי מעולות,
 הבנק חשבון לפי טיפול יקבלו נשים שבו לרגע

 הרפואה על נלחמים אנחנו ולכן שלהן.
הציבורית. —

 רפואה על נלחמים כולם לא •
 רפואה הדורשים רופאים יש ציבורית.

פרטית.
 בעד שהם רבים מכיר אני כאלה. רופאים יש
 אידיאליסטים יש בסורוקה פה ציבורית. רפואה
 רופאים לעבוד. בשביל לנגב באו הם ממש.

קופת־החולים, על שלי לביקורת מעבר מעולים.
זה אריר. הישג שזה חושב אני ביקורת, לי ויש

 מגיעים היו הרופאים המוני. פיגוע של במיקרה
 טעות היתה זו לבתי־החולים. בהליקופטר, מייד,
זה. את פירסמו שלא

 בתי־החולים, את לנטוש רציתם אב •
 בנושא עיון יום על הכרזתם לא מדוע

לבלות? דווקא מדוע רפואה?
 נגדנו. קהל דעת יצר הזה הפיקניק צודקת. את
 רצח אבל הכוונה. היתה זו לא כי נורא, לנו זהכאב
 בטוח אני באמצעי־התיקשורת! לנו שעשו האופי
 איזו מוצאים היו עיון, ליום יוצאים היינו אם שגם

 ואומרים הדשא על משתזפת חתיכה רופאה
מבלים. שאנחנו
 שאמצעי־התיק־ מרגיש אתה •
נגדכם? כולם היו שורת
 יום גלים. יש אבל בתיקשורת, מומחה לא אני

 מפגיזים הם השני וביום אותך, רוצחים הם אחד
 זו — עכשיו שקורה מה תראי אהבה. בגלי אותך

בעדנו. וכלי־התיקשורת קטסטרופה,
 בעיק־ הפך רוטשטיין זאב האם •
הרופאים? למנהיג השביתה בות

 איתו דיברתי מבריק. בחור הוא רוטשטיין
המנהיג אבל מההנהגה, אחד הוא פעמים. כמה
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 ההריון שמירת במחלקת חי־עם
הביתה...* אשה לשלוח קשה לי ״היה

עמיתה על־ידי נבדק חי־עם ד־׳ר
התעלפתי...״ לשביתת־הרעב החמישי ״ביום

 מהכלל. יוצא ללא שכולנו, ישי, רם הוא האמיתי
אמון. בו נותנים

 רופאים שבהם מיקרים היו •
התמוטטו? רעב שובתי

 ביום ונשברו. בבכי פרצו שאנשים מיקרים היו
 וחלש. מאוד רע הרגשתי השביתה של החמישי
 לידי שעמד רופא והתעלפתי. ההכרה את איבדתי

בבכי. פרץ
כשהתעלפת? הרגשת איך •

 הריצפה. על נפלתי סחרחורת. לי היתה חלש.
עירוי. לי הרכיבו אחר־כך
רעב? לשבות מסוכן לא •

 חושב לא רפואיות. בדיקות עוברים אנחנו
אם שגם התחושה זו מסוכן שיותר מה מסוכן. שזה

 ווכאים, חבוים נמר■ ר׳ יש
 גילו שביחת־הועב שבעיקבוח

 אח מגניו הצום צהבת. אצלם
העד בתיפקוד ההפרעה

 מישרד ליד עצמו את ישרוף מאיתנו מישהו
ישפיע. ולא יעזור לא זה ראש־הממשלה,

 שאפשר אומר בארץ, החוק •
לאכול. רעב שובת להכריח

בכוח. אותנו להאכיל יכולים לא הם אבל נכון.
מדוע? •
רופא. צריך זונדה בשביל גם כי

 לבריאותך חושש לא אתה •
רעב? שובת כשאתה

 כיהצום צהבת, אצלם שגילו רופאים כמה יש
 מסתכל אני הכבד. בתיפקודי ההפרעה את מגביר

מודאג. לא אני בינתיים שלי. הדם בדיקות על
 אותי רואה כשאתה לך קשה לא •
ופל? ואוכלת קפה שותה כעת
 לי יש לפעמים אוכל. עכשיו אותי מעניין לא
 על חולם אני לפעמים טובות. מיסעדות על הזיות
 ללכת צריך כשהייתי אתמול, אבל בפיתה. סטיק

 יכולתי לא השביתה, את ולשבור למילואים
 רעב שובתים שאינם אלה גם ממרק. יותר לאכול

 פירורים, אוכלים אנשים לאכול. מסוגלים אינם
 כמעט אוכלת לא אשתי איתנו. מזדהים הם כי

 היא כי לה, קשה שם. תפוח פה תפוח דבר. שום
 איתם. חי שאתה החברים גם כך במאבק. איתנו

עכשיו. לאכול מסוגלים לא הם
מים? רק שותה אתה •

 מים שנקרא מה עם גדולה תמיסה הכנו
 המים של הטעם אבל מלחים, עם מים מינרלים,

 עירוי. לי שירכיבו מעדיף שאני דוחה, כל־כך
מלח. כדורי לוקחים גם אנחנו
 העובדת שאחות מבייש זה כמה יודעת את
לעומתי, אחריות שליש לה ויש ממני? שליש

 שהורג מה ממני, יותר אחוזים בשישים מרוויחה
 חמש רואה אני שלי אחת שבמישמרת זה אותי,

 המישמרת כי אחיות, של מתחלפות מישמרות
 בלי עובד אני ואילו שעות, שמונה רק היא שלהן

פרופורציה.
 אני ,8ב־ כמקובל, לעבוד להתחיל במקום

 של בדיקה אחרי כבר אני 8ב־ .6ב־ לעבוד מתחיל
 אני אבל אותי, מכריח לא אחד אף החולות. כל

 את לראות להספיק רוצה אני כי זה את עושה
 איזו שיש יודע ואני בשבת, בחופש, וכשאני כולן.
 אהד אף לביקור. קופץ תמיד אני בעייתית, חולה

אותי. מכריח לא
 יוצר ואני עבד, אני יודע. אני אידיוט, אני
 ביעילות עובד אני כי תקנים, עודף שיש רושם

 אפילו עבודה, כל עושה אני מישרות. שתי של
 אני, רק לא דם. הוצאת כמו שחורות עבודות
 חשבון בלי שעובדים עבדים, קבוצת אנחנו כולנו.

 את מסיתים ועוד למישפחה. חשבון בלי לשעות,
 סחטנים. של תדמית לנו עשו נגדנו. הקהל

ושקרנים. גזלנים
 ואני מוחלטת, אנרכיה יש קשה, כעת המצב

 השביתה. ממתחילי אני כי אחריות, איזו מרגיש
אסון. איזה שיקרה לפני יגמר שזה מתפלל אני

השביתה? את יחסל אפון •
 שאיזה חסר ואותנו. השביתה את יחסל אסון

ימות. חולה
בגין? עם שלך בפגישה קרה מה •
נורא בעיניים. דמעות עם מולי עמד הוא

 הרעב לשביתת השביעי ביום אותי ושאל התרגש,
לי. קשה לא אם שלי

ארידור? עם ובפגישה •
 מה כל זה בכנות, הלב על יד ״עם לי: אמר הוא

הלב על יד עם לו: אמרתי לעשות.״ יכול שאני

 עיני! למראה מאמין לא אני
 עו מלאה היתה הזו המחלקה

 נל כעת, תראי ןום!7מ אפס
ריקות! המיטות

 לקנות יכול לא אני שלך הכנות עם ובכנות,
במכולת.

 בארידור לטפל צריך היית אם •
עושה? היית מה כחולה

 הייתי גינקולוג, שאני ומכיוון בו, מטפל הייתי
קיסרי. לניתוח עושה אפילו
 בשביתת הורדת קילוגרם כמה •

הרעב?
קילוגרם. שישה

 נראים הרעב שובתי כל מדוע •
כאלה? בריאים טוב, בל־כך

 המתפרק חומר זה — הקטונים אופוריה. זו
 שאתה כאילו לתחושה גורמים — רעב בזמן בגוף

 הוא שגם מאציטון, מסריחים כולנו אנחנו מסטול.
 לאולם נכנסת את הרעב. בגלל מתפרק

מרקחת. בבית כמו ריח מכת וחוטפת בית־החולים
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