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והתעסוקה העבודה מצב על שרהעבודה הודעת א.
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ושלוש השלושים הישיבה את לפתוח מתכבד אני
של הכנסת הראשונה. סדרהיום  לפניכם. נתחיל בס

שרהעבודה. הודעת הראשון: עיף
לשרהעבודה. הויבור רשות

מאירסון: גולדה שרהעבודה
שאינני ולהגיה הערה להקדים ברצוני נכבדה. כנסת
מצב על הודעה רק אם כי הצעה, שום לכנסת מביאה
בשבוע בי מקווה, אני היום. קיים שהוא כפי העבודה
הבא אוכל להגיד דברמה לכנסת גם בענין השיכון. בעצם
יש כי יחד, גם ההודעות שתי את למסור היו צריכים
התכנית ובין והתעסוקה העבודה מצב בין בלתינפרד קשר
ידעו הכנסת חברי כי למועיל, חושבני זאת ובכל לשיכון.
בארץ. כיום והתעסוקה העבודה מצב בערך הוא מה
המו כולו, בעולם גם כיאם אצלנו, רק לא כי אני, סבורה
מקום יודעת אינני נכון. מושג איננו עבודה חוסר על שג
מין יש תמיד לעשות. מה לתושביה אין שבאמת בעולם
אצ להיעשות. שצריכה העבודה תיעשה לבל הגורם גורם,
בשם שייקרא כזה דבר אין בהחלט כי אומרת, הייתי לנו
עבודה עבודה. חוסר לא אבל כסף, חוסר יש עבודה: חוסר
שלא לעצמנו לתאר יכולים שאיננו עבודות ישנן ישנה.
המונע הדבר הארץ. לפיתוח תכניות ישנן אותן. נעשה
יגם בארץ שישנם אלה כל את ולהעסיק מלעשות אותנו
אותם ההמונים שיבואו  זהו חוסר הכסף. המצב הכספי
זאת עם במדינתנו. לאמועט זמן עור יימשך בוודאי הזה
אנו זוכרים, כי לא פעם בזמן של משבר וחוסר עבורה
מבלי לעבודות, קטנים לא כספים להוציא צריכים היינו
שהיתה האפשרות בידינו לעשותן, כפי שנחוץ היה לנו,
הפוליטיים והתנאים המאנדאט ממשלת של המשטר מחמת
אז. קראנו לסוג מסויים של עבודות : לאקונסטרוקטי
הרבה תגיד ודאי אשר אחת, דוגמה רק אזכיר ביות.
עבודות ועוד חולות יישור כאן: היושבים מן לרבים
מפריע, חיצוני גורם כל ואין היות כרגע, לזו. בדומה
נעשית אין כי לכנסת, להודיע ביכלתי כי אני, מאושרת
כא לעבודות תכניות כל ואין בלתיהכרחית עבודה שוט
קונסטרוקטיבית, לעבודה כעת מוצאת פרוטה וכל לה.
עבודות של בשטח גם קיים זה מצב לגופה. הנחוצה
בהיקף לעתעתה הנעשה שיכון של בשטח וגם ציבוריות
גם תתרחב מאד קצר בזמן כי ובטוחה, אני מקווה אך קטן.

גדול. בהיקף ותיעשה השיכון עבודת
בדבר שונות ידיעות נתפרסמו האחרונים בשבועיים
מספרם של מחוסריהעבודה. לא כל המספרים שפורסמו
באים הם כאילו שהוכתרו אלה גם זד. בכלל בעתונות,
לשכתהעבו להם אחראית לשכותהעבודה, מרכז ממקור

דה. אינני יודעת מי הם הגורמים לפרסומים מסוג זה
כאן. בשמם לקרוא רצון לי אין יודעת, שאני ובמידה
לשכות אחריות על לא מספרים נתפרסמו אופן בכל

ומבררו. זה בענין דן ומרכזהלשכות העבודה,
רשומים היו זה ביום במאי, 12 מיום הם המספרים
גברים 4300 בערך איש. אלפים כ5 כמחוסריעבודה
שרק הדבר פירוש שאין יפה, יודעת אני נשים. ו650
המספר רבים. עוד שישנם ברור מחוסריהעבודה. הם אלה
שישנם ברור כחברתה. טובה השערה וכל בדיוק, ידוע לא
נרשמים אינם שונות ומסיבות לעבודה הזקוקים אנשים
הכי המקומות שלפני, המספרים לפי בלשכתהעבודה.
וכל בתים חולון, יפו, תלאביב, חיפה, : הם קשים
יש המקומות יתר כל ולוד. רמלה ירושלים, ! הסביבה
אפילו קטנים, לא הם אמנם לגביהם אשר מספרים בהם

.70 או 30 או 20 הוא המספר אם
החלק מרוכז בהם בשמם, שקראתי האלה המקומות
יש כי חושבת, אני אלה. מחוסריעבודה 5000 של המכריע
ענין לדעת כיצד מחוסריעבודה אלה מחולקים לפי המק
צועות. בין מחוסריהעבודה הגברים 750/0 הם פועלים
ישנם שם בירושלים. שונה הזה המספר בלתימקצועיים.
הנשים בין תעשיה. פועלי ומספר מובטלים פקידים יותר
בלתי פועלות ו500/0 בפקידות רשומות 500/0 בערך

מקצועיות.
מחוסריהע של המקצועי מההרכב כי סבורה, אני
ללמוד מקום יש כי מסקנות: לשתי להגיע אפשר בודה
מספר ימים לפני רק בדבר. הכרח ויש אינטנסיבי מקצוע
באו אלינו ממקוםעבודה לבקש, שלא יקחו מהם את
לא זה וגם ממשלתית. חיונית עבודה לשם בעליהמקצוע
ישנם מחוסריעבודה, אלפי שרשומים בזמן בו כי סוד,
מקצועות בהם חסרים עובדים. משרדהעבודה, יחד עם
מק לימוד בענין ויעשה עושה אחרים, מתאימים גורמים

שונים. במקצועות צוע
כפי אבל, הבנייה. במקצוע גם הכרחי מקצוע לימוד
שיכון. בענין הודעה למסור היום רוצה אינני שאמרתי,
כי נראה, אזי  בקרוב מקווה ואני  זאת לכשאעשה
שווה: צד ישנו היום, עליהן שדנים השיטות, אותן בכל
מאשר הרבה יופחת בעליהמקצוע של הנדרש האחוז
נחוצה בלתימקצועית לבנייה גם אכן, המקובלת. בבנייה
הכשרה מסויימת. היות ואנחנו עומדים בפני תנועת בנייה
בה לקלוט נוכל כי תקוה, יש חדשות, ובשיטות גדולה,
כבלתי בלשכתהעבודה היום הרשומים ופעולות פועלים

מקצועיים.
עבודות על מספרים כמד. לכנסת למסור ברצוני
בערך, יולי סוף עד וייעשו בערך במארס מ15 שנעשו
בכספי הממשלה, בדרכים ובצינורות שונים. הממשלה הח



ליטה במחצית החורש מארם בערך, על הלוואות לרשויות
כבר חילקה היא ל"י. אלף 400 של כסכום מקומיות
קצת לתקופה נשארו ל"י אלף ו100 ל"י, אלף כ300
מתוך מקומיות למועצות ניתנו ההלוואות מאוחרת. יותר
עבודה לפועל ותוצא כ50% יוסיפו שהמקומות הבנה,
לרשויות כבר שחולקו הלירות, אלף 300 כפול. בסכום

ל"י. אלף ב540 עבודה יצרו המקומיות,
פועלים 1800 אפרילמאי בחדשי עבדו אלה בעבודות
מקור) אותו (בכספי יונייולי בחדשים לעבוד וימשיכו

פועלים. 900
הלוואה מתן על הממשלה החליטה כך, על נוסף
אלף ל100 אותה צירפנו לירות. אלף 200 של נוספת
איפוא עתה ויש הראשון, במחזור חילקנו שלא לירות
ערבות של לירות אלף 50 עליהן הוספנו לירות. אלף 300
ל"י, אלף 350 של הזו ההלוואה בכוח ירושלים. לעיריית
1500 של למספר לירות אלף 600 על עבודות תיווצרנה
1300 של למספר  יונייולי ובחדשים עכשיו, פועלים
יולי. אחרי גם עוד תארך העבודה כי וייתכן, פועלים,

מועלים מספר יעבוד השני במחזור הרי שתראו, כפי
כל עם התנינו אמנם, הראשון. במחזור מאשר יותר קטן
עבודות לאותן רק יוצא זה שכסף המקומיות, הרשויות
שאפשר כמה ועד עבודה של מכריע חלק משום בהן שיש
לעשותן, שמוכרחים עבודות יש ובכלזאת, המרים. פחות
באחוז המרים של הגורם נבנם לדאבוני, השני, ובמחזור

הראשון. המחזור של בעבודות מאשר גדול יותר
שלפני לכם, לספר רצוני האלה ההלוואות בנידון
לר הניתן הכסף "האם מישהו: אותי שאל מספר רגעים
שאל: ,,כן", לו: וכשעניתי "? הלוואה הוא המקומית שות
 אותה?" להחזיר יהיה צריך חושבת, את מה "ובכן,
אבל להחזירן. שצריך והוא: רע טבע להן יש  הלוואות
מלבד ההלוואות נתנה הממשלה גם הקצבות למקומות,
את לקבל תוכל אשר קבועה, רשות בהם אין שעדיין

לטיעונה. גם ולדאוג ההלוואה
לוד, מובטלי להעמקת בעיקרן הופנו אלו הקצבות
מארס החודש במחצית העסיקו בעזרתן ועכו, נצרת רמלה,
ובחדשים אפרילמאי 465 פועלים, ביונייולי יעסיקו 350

פועלים.
התק ציבוריות. לעבודות רגיל תקציב יש זה מלבד
אפילו ואולי הזאת בשנה מקווה, אני יוגדל, הזה ציב
הרבה סכום יבוא  לירות אלף כ400 במקום יוכפל.
הוא המדובר כי להגיד, רצוני טעות, למניעת גדול. יותר
הכבישים החזקת על כיאם חדשים, כבישים סלילת על לא

ותיקונם. בארץ כבר שישנם
מקווה והריני ל"י אלף 400 בערך היה התקציב
זה תקציב יסוד על אלף. ל800 750 בין יהיה שהשנה
ומאי אפריל ובחדשים מארס החודש מחצית במשך עבדו
עד יונייולי בחדשי יגדל זה מספר פועלים. כ350

והוכפל. הוגדל להחזקה והתקציב היות ל1200,

שבע כאלפיים ומאי אפריל בחדשי עבדו הכולל בסך
פועל. כ3700 יעבדו יונייולי ובחדשי פועל, וששים מאות
הממשלה אשר שיכון, פעולת עכשיו וישנה היות
4000 של המספר את כאן להזכיר ברצוני בה, משתתפת
צריפונים, אשר במימונם משתתפות הסוכנות היהודית
בחדשי ל"י. אלף 400 של בסכום בשווה שווה והממשלה
כ1300. יעבדו ביונייולי ., איש 300 בהם עבדו אפרילמאי
לנו, יוצא הקודמים, אל אלה מספרים מצרפים אנו כאשר
יעבדו יונייולי ובחדשי איש כ3000 עבדו מאי סוף עד כי

אוקטובר. סוף עד בעבודה ימשיך וחלק איש כ500

או אני וזאת  ראשית בחשבון: להביא עוד ויש
ואין בדבר, דיון היה טרם עוד כי הזהירות, ככל מרת
מסו במקומות ויהיו יחייב המצב אם  החלטה כל עוד
להיות שעלול מניחה, הריני הכרחיות, שהן עבודות יימים
עבודת כי ספק, כל אין  שנית הלוואות. של מחזור עוד
הבאים. והשבועות החדשים במשך ותתפתה תלך השיכון
כי נחליט, או החלטנו למשל אילו : אחת דוגמה אתן
הפועלים מספר אזי מבלוקים, נבנה מעץ צריפונים במקום

יוכפל. כמעט
עדיין שהם דברים שני על הערות שתי עור ואוסיף
משקי יחידות ל1200 היא התכנית משקיעזר. א) בדיון.
כל לירות. אלף 180 של בהשקעה לעלות שצריכים עזר
משוערת שהיא וההכנסה, ימיעבודה, 87 בערך תתן יחידה
כמובן, אחרי ניכוי ההוצאות, בלי אמורטיזאציה של ההש
בכנסת צורך שאין לי נדמה לירות. 195 בערך היא קעה,
ימי מבחינת רק לא בה, ברכה כזאת שתכנית להגיד
עבורה והכנסה. איאפשר לשקול בכסף את ההבדל
והאשה והילדים ירק, קצת ביתה סביב שיש משפחה בין
וביחוד הבית, עליד צומח ודברמה בירק, עוברים והגבר

אצל עולים חדשים, לבין משפחה החסרה :את זאת.
הק הכבישים יתוקנו כאשר גם חדשים. כבישים ב)
הנוסעים, הארץ אנשי אנחנו, טוב, במצב ויוחזקו יימים
במקומות מסויימים, במקומות הפחות לכל כי יודעים,
מקומות ויש חדשים. בכבישים הכרח יש המאוכלסים,
יש ששם בדרום, נניח, מאוכלסים, יהיו כי רוצים, שאנחנו
כבישי של גדולה בעיה גם יש חדשים. כבישים לבנות הכרח
המשקים עם הראשי הכביש את המקשרים כבישים גישה,
העומר הגורם אותו ישנו פה גם החקלאיות. והנקודות
בדיון עכשיו עומדים אנחנו זאת ובכל המימון. : בדרך
חדשים, כבישים מספר על הפחות לכל אינטנסיבי

רב. כסף דוקא מצריך שביצועם
ערבית. תעסוקה בענין אחדות מלים להגיד רוצה אני
אופן בכל ערבים, פועלים של רישום עוד אין לדאבוני
ארגון עם מאי, בחודש כי מקווה, אני המקומות. בכל לא
ריכוזים יש בהם אשר בארץ, שונים במקומות הלשכות
לנו תהיה  ערבים תושבים של ערבים, פועלים של
תמונה פחות או יותר מדוייקת ממספר הפועלים הערבים

המובטלים.
נכונותם, בדיקת ללא מספרים, למסור רוצה הייתי לא
פועלים אלפיים מבין עובדים שנמסרו, מספרים לפי אולם
יפו, : למקומות מתייחס זה מאות. וחמש אלף  ערבים

ומג'דל. לוד רמלה,
כלול לעבודות, המוקצבים שהזכרתי, הסכומים בתוך
היא הכוונה אזוריות. למועצות ל"י 40,000 לערך סכום
פועלים בידי ייעשה אלה באזורים מהעבודה גדול שחלק
הפו שאלת את פתרנו זה שעלידי אומרת אינני ערבים.
את פתרנו לא שעדיין כשם המובטלים. הערבים עלים
לאלה תכניות יש יהודיים. פועלים של האבטלה שאלת

ולאלה.
לעשות ערבים בין אבטלה של בשטח רוצים אנחנו

דברים: שני
במקומות שהיה הבלבול ; מדוייקת ליריעה להגיע א)
שלא לכך, מעט לא גרם לשכותהעבודה בענין שונים
יוסדרו. האלה הדברים מדוייקת. לידיעה להגיע יכולנו
על מדוייקת תמונה לקבל מקווה אני החודש סוף עד

הערבים. בין והתעסוקה העבודה מצב
על גם האפשריים המאמצים את עושים אנחנו ב)
קואופרטיבית פעולה עלידי וגם ציבוריות עבודות ידי



לפוע עבודות ולמצוא להשיג שנוכל בכדי רק דרך, בכל
תושבים מרוכזים שבהם המקומות באותם ערבים לים

ערביים. פועלים ובתוכם ערביים

שפרינצק: י. הי'ו"ר
? דיון הנדרש

(מפ"ם): רובין ח.
את רבה תשומתלב מתוך שמענו בכבדה. כנסת
הודעת שרהעבודה. הודעה זו באה במידה מסויימת
בוודאי גם על יסוד תביעתנו לדיון בעניני עבודה ותע
הבע כאחת הזאת הבעיר' את אנו רואים ואמנם סוקה.
שרהעבודה, מפי כאן שמענו ביותר. התכופות יות
שהחלק השני של הודעת: יובא בפני הכנסת בשבוע
כל לאור מקיף בוויכוח מכבר מעוניינים אנו הבא.
עדיין היום של בהודעה אולם הממשלה, של התכניות
של המקיפה התכנית על דבר כל למעשה שמענו לא
האבטלה חיסול לשם  כזו ישנה אם  ■הממשלה
והבטחת תעסוקה מלאה. נראה לנו איפוא כנכון,
בשלמיתו הממשלה תכניות על הוויכוח את לקיים
הו של השני החלק את שנשמע אחרי הבא, בשבוע

שרהעבודה, דעת
שיש ממה חלק רק היום ששמענו מצטער' אני
היא והתעסוקה האבטלה בעיית להודיע. לשרהעבודה
כה דחופה שדרוש דיון מהיר, וחשוב מזה  מעשים
שרהע של המקוטעת ההודעה לאור אבל דחופים.
בודה אין טעם לקיים היום דיון, כי הוא לא יהיה

יעיל.
לד להציע אלא ברירה, לצערנו' איפוא, לנו אין
ששרהעבודה הנחה תוך הבא, לשבוע הדיון את חות
ימצא עד אז את האפשריות להודיע על תכניות הממ

שלה.

(מפא"י): לוביאניקר פ.
אני תומך בהצעת חבר הכנסת רובין. אני חייב
שה הוא מדוייק לא א) עובדות: שתי לתקן רק
זו. בכנסת מסויימת סיעה תביעת עקב נמסרה הודעה
(י. ב ן  א ה ר ן; מאין אתה יודע ?) עלמי העובדות.
והנן שעבר' השבוע של בפרוטוקול נרשמו העובדות
שר הודיע בוועדתהעבודה, ב) יפה. זכורות

חלקית, הודעה רק למסור הפעם יכול שהוא העבודה'
רובין: (ח. שיכון לעניני הנוגע השני, שבחלק מפני
תכנית מוכנה טרם זה.) את שמעתי שלא מצטער אני
החליטה השר, מפי זאת ששמענו מה למרות הממשלה.
לאחר תימסר. חלקית שהודעה שרצוי ועדתהעבודה
חבר בהצעת תומך אני האלה העובדות שתי מסירת
כדי הבא, לשבוע הדיון את שנדחה רובין, הכנסת

אחיד. דיון לאפשר

שפרינצק: י. היו"ר
מי האם הבא. לשבוע הדיון את לדחות הצעה יש

? זו להצעה מתנגד שהוא

א. בןאליעזר (תנועת החרות):
מתנגד. אני

הפרוגרסיבית): (המפלגה כהן א.
וחוסר תעסוקה עבודה, בעניני לדון נגזר אם
עבודה, מוטב לדון היום: א. מפני שהענין הזה חמור
ותובע בירור , ב. מפני שאני מפקפק אם לאחר שבוע
אני, השיכון. עניני כל את המקיף בשטח לדון נוכל
למשל, לא הייתי מציע לממשלה לגמור את כל התכ
הזה. הדיון לצורך שבוע במשך שיכון בעניני ניות
שהיא לציין, הממשלה תוכל חדשיים בעוד הלוואי
בכל השיכון בעבודות והתחילה תכניותיה את גמרה

כולל. בהיקף הארץ
קודם לדון השיכון בעניני גם צריך לדעתי שנית,
כל בוועדתהעבודה, וועדתהעבודה תוכל לדון בזה רק
הבא בשבוע  החומר לפניה כשיובא שבועיים בעוד
שנסתפק או מציע, אני לכן דיון. להיות יוכל לא
העובדות המספרים, את לתשומתלבנו ונקח בהודעה

היום. בענין שנדון או ת, וההבטה,

שפרינצק: י. היו"ר
עד הבא, לשבוע הדיון את לדחות הצעה היתד.
לה. התנגדות והיתד. שיכון, בעניני הודעה לאחר

נצביע.
הצבעה

בעניני הודעה לאחר עד הדיון את לדחות הוחלט
הבא. בשבוע שיכון

והאשפוז הבריאות מצב ב.
שפירא: מ. שרהבריאות

במידתמה דומה ציבור של בריאותו נכבדה. כנסת
אבריו ושאר שלבו בשעה היחיד, יחיד. של לבריאותו
מת הוא אימתי לב. אליהם שם הוא אין כסדרם, פועלים
המצ ענין ושזה בריאות ששמו דבר שיש לרעת, עורר
משהו שמתקלקל בשעה  ? וכסף דאגה טיפול, ריך
שלנו. הציבורית בבריאות קרה זה ומעין מאבריו. באחד
כשהופענו בפעם הראשונה בפני הוועדה לשירותים
את לסכם יכולנו הזמנית, מועצתהמדינה של ציבוריים
בשלושה שעה אותה עד משרדהבריאות של פעולתו
המלחמה תלאות אף על מגפות, היו לא א) : דברים
היקפו במלוא הוחזק הקיים האשפוז ב) ; ומוראותיה
נקלטה שגדלה העליה כל ג) , במידתמה הורחב ואף

מבחינה רפואית. דברים אלה נאמרו בראשית נובמבר
את סיכמה ציבוריים לשירותים ההיא וכשהוועדה .1948
את לציין דבריה ראשית היו ,1948 נובמבר בסוף דיוניה
מאי, מחודש החל הצליח, הבריאות ש"משרד העובדה,
במידת להרחיבה ואף שירותיהבריאות בפעולת להמשיך
מידב מחלות בהתפשטות רציניות תקלות ולמנוע מה,
אףעלפי אז, למשרדנו שניתן הציון היה זר, קות".
השאיר שהמאנדאט המועטים המשרדים אחר היה שזה
המרכזי, במנגנון כלום ולא כמעט נכסים, מאד מעט לו
רבות. שנים בת ועזובה הזנחה של גדולה ירושה אך

אך משרדהבריאות ראה תמיד את תפקידו כתפקידו
על לשמור כלומר, מחלות, למנוע : הציבור רופא של

מחלות. ולרפא הקיימת, הבריאות



שההערכה ההדגשה, בכל לפניכם כאן לציין רצוני
השי ועדת מאת בשעתו קיבל שמשרדהבריאות החיובית
אותו הביאה לא מועצתהמדינה, של הציבוריים רותים
בשטח לנו הצפויות ולסכנות למצב ביחסו שאננות לידי
הבריאות. הבה נבחוןנא, כיצד מילא משרדהבריאות
הטוב שהמודד חושבני, הציבור. כרופא זה תפקירו את
מדידת זה במקרה להיות יכול לא הדבר לבחינת ביותר
שבשטח מראש, ידענו היכולת. לעומת בלבד הצורך
: כגון  עליה קליטת של אחר שטח בכל כמו הבריאות
הקטנה מדינתנו תוכל לא  ופרנסה עבורה שיכון,
רק להיות איפוא יכול המודד הגדולה. למשימה לבדה
הזאת הפעולה שבסיכום ודומני עצמה, הפעולה סיכום
הראו שעליהם הצללים מלבד נקודותאור, מעט לא ייראו

הקודמת. בישיבה הנואמים
משרד יכול מחלות המונעת הרפואה בשטח
לא ובהישגים וענפה רבה בפעולה להתברך הבריאות
הפר לרפואה רב ועמל כספים מאמצים, הקדשנו קטנים.
הציבורית, לבריאות ממשיים רווחים הנותנת בנטיבית,

ברחוב. האדם לעיני בולטים כלכך לא כי אם
לגבו מעבר למצב אצלנו המצב את להשוות די אך
בכל יתבלטו שהתוצאות כדי מדינתישראל, של לה
והמאלאריה הטיפוס הפילו הערבי במחנה כל. לעיני זאת
המספרים יותר. עוד רבים נכים והשאירו רבים חללים
מירב במחלות שהמצב מראים, שבידנו הסטאטיסטיים
קות  כולל טיפוס, מאלאריה וטיפואיד  לא היה
נשכח, ואל כתיקונן. שבשנים המצב מן אצלנו שונה
שהשנה היתה שנת מלחמה בישראל, והתחלואה כידוע
היא בת לווייתה הנאמנה של המלחמה. והשנה היתה גם
השנה היו למשל, טיפוסהבטן מקרי הגדולה. העליה שנת
הקודמות, השנים לעומת האבסולוטי במספרם פחותים
לגידולה בשיטלב יחסית מבחינה יותר עור ופחותים
העליה. ע"י הזאת בשנה בארץ האוכלוסיה של הרב

מבשנת יותר לא 1948 בעונת היו מאלאריה מקרי
1946, שהיתה בכל אופן שנה רגילה. לא יכולנו להגיע
להישג המזהיר של 1947, שבה כמעט שלא היתה מא
בשעה הזה, להישג להגיע הלה איאפשר בארץ. לאריה
במשלטים בחוץ בלילות לנים היו מחיילנו שרבבות
בו להילחם שיש אויב היא המאלאריה אך ובחפירות.
מצאנו זו בשנה התקציביים קשיינו כל ובתוך בהתמדה,
100 אלף לירות לפעולה מונעת בשטח זה. משתתף
לירות אלף 50 של נוסף בסכום משרדהבטחון גם אתנו
מאד, גשום היה החורף במשותף. מתנהלת והפעולה
המאלאריה סכנת השנה תגדל המומחים דעת ולפי
המזו הפרבנטיבית הפעולה שע"י לקוות, יש אך ותרבה.
נצליח עיצומה, במלוא עתה שהיא מאד, והענפה רזת

למינימום. עד ולהפחיתה הסכנה את לרסן
סכנת המחלות המידבקות היתה במדינתישראל לא
אותה שראינוה, סכנה רק לא וגם שבפוטנציה, סכנה רק
הערבי. לגבול מעבר מרחוק, העגומות, תוצאותיה ואת
מרי בתוך מידבקות מחלות של רציניות התחלות היו
המונעת הרפואה מנגנון של לעירנותו והודות נתנו.
המגפות של מהתפשטותן נמלטנו הבריאות, שלמשרד
עכו, את חיילינו כשכבשו : מקרים שני רק אציין הללו.
פעולת עצמתה. במלוא טיפוסהבטן מגפת בה השתוללה
והפיקוח התפשטותה, את מנעה מהירה וחיסון בידוד
שנת עד הקיץ כל במשך הוסר לא נקודותהמוקד על
הרצינית הסכנה לגבי הדין והוא חלפה, שהסכנה ברר,
שאחרי לגלות, מותר כבר עכשיו מגפתהאבעבועות. של

האבעבו מחלת של אחדים מקרים נתגלו נצרת, כיבוש
בודדים ומקרים שבסביבה ערביים כפרים בשני עות
בידוד הצריך הדבר אלה. לכפרים סמוכים במקומות
מהיר וגמור של האיזור, וזד. נעשה מיד. סמוך לזד. הר

לבנו את החיסון לכל האוכלוסיה במדינה.
רפואי שירות להקים הממשלה הספיקה בינתיים
לערבים שאין להם כל מוסד רפואי עצמי כדרך שיש
כבר במשרדהבריאות לכך המיוחדת המחלקה ליהודים.
הער בכפרים וגוררות קבועות אחדות מרמאות הקימו;

ביים.
של החדש המונח לפי "תברואה" או  סאניטאציה
רפואת בתחום נכבד מקום תופסת היא גם  הלשון ועד
המגע שלנו. אגף ההיגיינה הציבורית ניגש לפתור בהיקף
ביוב, של הבעיות סבך כל את מדעיים יסודות ועל רחב
סאני וסידורים בורותשופכין בריכותשחיה, מישתיה,
טאריים בבתים פרטיים וציבוריים בעיר ובכפר. זהו
עלכל ממשלתהמאנדאט, בימי קיים היה שלא שירות,
וברוחב מגמותיו בהיקף היום של זו בצורה לא פנים

פעולתו.
המחלקה להנדסה סאניטארית של משרד הבריאות
התחילה לנטות את ידה על כל שטחהפעולה הזה  גם
צבוריים גורמים הפעלת עלידי  בעקיפין וגם במישרים
מאמינים, ואנו מקומיות. ורשויות הסוכנות כגון אחרים,
תתן זה, בשטחפעולה היום משקיעים שאנו לירה שכל
ואי מניעתמחלה ; מונים עשרת ריווח קצר זמן כעבור

הצורך באשפוז.
שהת נפסדת, תופעה על להראות עלי שכאן אלא
במוסדות וגם הציבור של רחבים בחוגים רווחת חילה
ציבור מסויימים, ושיש לעקרה בעודה באיבה. כוונתי
וכל כליכולה היא הממשלה, שהמדינה, הלךרוח, לאותו
המל התברואה, בשטח דווקא ממוכנת. טעות זוהי חייבת.
שרות נשארו בכלל, ורפואתהמנע האנטימאלארית חמה
הבלתי הציבורית ליזמה הציבורי, לגורם נרחבים מעולה
המום פעולת נדרשת שבהם שטחיעבודה,  ממשלתית
ואפילו והגושיים המקומיים הוועדים המוניציפאליים, דות
מחמת וגם החוק מבחינת גם הפרטיים, בעליהקרקעות
 לעולם תקצר וידה  קצרה ידה שהממשלה העובדה,

לבדה. המלאכה כל את לעשות
ערימות על האחרון בזמן למשל מתריעים אם
סכנה הנושאות שונים במקומות הציבורית האשפה
באזו החדשים ההתיישבות במקומות ביהוד לסביבה,
שחובת בארהיטב, מבאן להבהיר יש הנטושים, רים
המוסדות על מוטלת האלה המפגעים של ההרחקה
ציבורי גורם כל ועל המקומיות הרשויות על המקומיים,
המקו לגבי היהודית הסוכנות כגון כללארצי או מקומי,
אלא שאינו הבריאות, משרד על ולא  הנטושים מות
מבצע. לא אך זה, בענין ומסדיר תובע מזרז, יועץ, גורם
קצת במידה במאלאריה, המלחמה לגבי הדין והוא
הגורם את לשחרר יכולה הממשלה אין בזה גם אחרת.
הכוחות כל התאזרות תוך ורק מחובתוהוא, הציבורי
הציבור של משותפת לפעולה ונכונותו טוב רצון ותוך
לבער להצליח נוכל לצורותיהם, מוסדותיו על כולו

מוקדיסכנה מארצנו.
רצוני רפואתהמנע של זד. בשטח התמונה לסיכום
שלנו הכללית במדיניות אחת יסודית נקודה לציין
לעניני בריאות : אנו גורסים, שהכרח היד. לנו להפריש
מתקציבנו סכומים ניכרים לענף זה של הרפואה הציבו
כיון  שיהיה כמה מצומצם תקציבנו ויהא  רית



ותהא אשפוז, שפעולת בדין, ולדעתנו סבורים, שאנו
גם אותה תלווה לא אם תצליח לא ביותר, הרחבה גם
בעצם החוסכת פעולה זוהי לשמה. ראויה מונעת פעולה

באשפוז. הצורך את טיבה
הגדולה לבעיה מגיעים אנו זה, רקע על וכאן,

האשפוז. : הבריאות משרד לפני העומדת והקשה
לפני גם בארצנו מאד קשה היה זה בשטח המצב
אומר, הייתי הוא, המספיק האשפוז העדר המדינה. היות
המיטות מספר כלל ארץישראל. של הכרונית מחלתה
רבות. שנים זה הצורך אחרי קשה במידה מפגר בארץ
וכשקמה מדינתישראל, קבענו לנו לקוו : ממשלתישראל
כיצד מגעת. שידה ככל האשפוז של להרחבה תשאף

? בידינו הנקוט הזה הכלל את קיימנו
לבתי הממשלתית התמיכה את הרחבנו כל ראשית
מוסדות כל את האפשר ככל שתקיף ציבוריים, חולים
איפוא נתנה הממשלה אם, בארץ. הציבוריים האשפוז
הצי באשפוז המיטות כלל של ההחזקה מהוצאות כרבע
נתקיימו הללו המיטות מ1500 רבע הרי בארץ, בורי

הממשלה. עלידי
התהוותה, עם למדינה קטן לא כספי מאמץ היה זה
עליה. העיק המלחמה הוצאות של עצום כספי שנטל
מוצעת הכנסת, לפני בקרוב שיובא הנוכחי, מהתקציב
לירות 300 עד לירות מ200 התמיכה סכום של הגדלה
בנשיאת המדינה של חלקה את כמובן שתגדיל למיטה,
זו, תמיכה ידי שעל קיווינו, האשפוז. של בעקיפין הנטל
המאנדאטשהרי בימי מאשר בהרבה נדיבה ביד שניתנה
בית לכל שווה באופן ולא המוסדות לכל לא ניתן אז
כך ידי שעל  נתנו שאנחנו הסכום מחצית רק חולים,
המיטות מספר את להגדיל הציבורי הגורם את נעודד

ניכר. באופן
מוסדות שכל העגומה, העובדה את כאן לציין עלי
הקשה השנה במשך הוסיפו לא בארץ הציבוריים הבריאות
העי בביתהחולים מיטות 26 מזה מיטות. 52 אלא הזאת
רוני בתלאביב, ו17 מיטות לחולירוח בביתהחולים
מיטות הוספת של העול כל קופתחולים. של "גהה"
על איפוא נפל הארץ של המפגרת האשפוז לרשת
מיטות. של ניכר מספר השנה הוסיפה והמדינה המדינה.
הוסיף המצומצמים, בתקציביו לבדו, הבריאות משרד
בחי הממשלתי בביתהחולים  מהן מיטות, 358 השנה
בבת לחולירוח הממשלתי בביתהחולים מיטות, 200 כה
ים 45 מיטות, לחולישחפת ב"מקורחיים" 90 מיטות,
בביתהחולים הממשלתי על שם שווייצר 20 מיטות, ואר
החולים בבית ליולדות ראשונה מחלקה פתחנו אתמול זה
דג'אני ביפו, ובה 30 מיטות, וכבר אפשר לברך היום
שם. ושלמות בריאות לידות שלוש על טוב מזל ברכת
אפ הממשלה מאת "מקורחיים" של המיטות 90 קבלת
שרה לליגה למלחמה בשחפת לפתוח את "נוה און"

אחרי שהקלנו עליה את העול.
היה שלא מה  הממשלה היום מהזיקה לכך נוסף
לחולירוח במוסדות מיטות כ100  כה עד באחריותה
לחו מיטות כ50 הממשלה, ידי על שהוחרמו גפן של

לירוח בעכו ו10 מיטות בנהריה.
באחר לו היו אשתקד, הוקם כשמשרדהבריאות
מוס קבלת עם היום, מיטות. 385 הבל בסך הישירה יותו
כ1125 משרדהבריאות מחזיק השנה, במשך ומיטות דות

מיטות.
במשך הפכה שהממשלה מוכיחים, אלה מספרים
במי היום מחזיקה כשהיא באשפוז, עיקרי לגורם השנה

שרין כ2/3 מכלל מספר המיטות שבאשפוז הציבורי
הציבורי באשפוז המיטות כל של ברבע ותומכת בארץ

הבלתיממשלתי.
רואים אם הרבה משתנה בכללותה שהתמונה אלא
משרד אותו שרואה כדרך שלנו הצבאי האשפוז את
הבריאות: דזרווה, שהימנה ידלה הגורם הממשלתי
ואני הקרוב. בעתיד מיטות של קטן לא מספר האזרחי
ענין לדידנו אינה הדברים של זו שראיה לציין, רוצה
של צירופים סטאטיסטיים גרידא. היו לא מעט גורמים
פוטנציאל של מודרג לחיסול לגשת שביקשו השובים,
השפעתו בזכות ורק הקרבות, שוך עם הצבאי האשפוז
הזה. התהליך נעכב הבריאות משרד של ולחצו המופרית
מחדש הקמה ובין חיסול בין בדרך : אמרנו כי
וגם זמן גם יתבזבז האזרחית, באחריות המיטות של
מצר אם שלנו. האשפוז כוח הפחתת : וכתוצאה כסף,
פים איפוא, את הסקטור הצבאי של האשפוז, שבו
אזרחיים, צרכים לשט גם להיבנות אומרים אנו
שהממשלה נבין,  ממנו ליהנות התחלנו כבר ובחלקו
הקימה בשנה זו רשת אשפוז, העולה כמעט פישלושה

תקומתה. ביום במדינתישראל שהיה מה על
רוצה הייתי לא אך כמויות. על היום דנים אנו
כולנו האשפוז. של באיכותו גם הישגינו את להבליע
זוכרים, מה היה ערכה המעשי של המיטה בבי"ח
קצר בציון כאן נסתפק המאנדאט. בימי הממשלתי
במידה עלתה שלנו בתיהחולים שרמת העובדה' של
רבה בשנה זו ויהיה נכון לומר, שבמקום הרמה המאנ
המפר בבי"ח יהודית רמה היום לנו יש דאטולית,

שלתי.
כל נוספת. בהרחבה עוסק משרדהבריאות ברם,
להרחבה. מחושב רשתהאשפוז של תיכנונו עצם
לכנסת, בקרוב יוגש הגדלתו שעם התקציב, בתחום
כלולה תכנית של הקמת כ400 מיטות נוספות בזמן
הקרוב ביותר' בהן שלוש מאות מיטות לחולירוח
לתכניתההרחבה מחוץ כלליות. מיטות והשאר
לשעתחירום תכנית כיום הממשלה מגישה הרגילה
להקמת 600 מיטות בזמן הקרוב ביותר, בהן קרוב
 ליולדות ניכר והלק לילדים מיטות מאות לשלוש
לנוכח ביותר המחסור החריף שבהם הענפים, שני
לשנה, ל"י אלף כיום עולה מיטה החזקת אם העליה.
מע שהממשלה הנוסף, הכספי הנטל מהו ברור הרי
הבריאות שמשרד לזכור, יש עצמה. על עכשיו מיסת
ל"י 40,000 של בתקציב אשתקד בפעולתו התחיל
ל"י 180,000 כדי הרגיל תקציבו מגיע והיום לחודש
לשעתחירום. ל"י 600,000 מלבד לחודש, ומעלה
ורצוני לומר' שגידול זה בסכום התקציב שלנו מעיד
בכלי לתפקידיו משרדהבריאות של עירנותו על משהו
הוא בתקציב זה גידול בפרט. האשפוז ולתפקידי
הממשלתי. בפורום מתמדת ואזעקה תביעה של תוצאה
משום אם יודע איני אך ברחוב. אזעקה היתד. לא זו

כך היתה פחות יעילה.
הצרכים, ועל הסכנות על הממשלה את העמדתי
לסכו הגענו תקציבנו. הגדלת את לתבוע הפסקנו ולא
מ2 למעלה הרגיל התקציב יהיה השנה ניכרים. מים

ל"י. מיליון
ששאלת נכון גם שאם לציין, המקום גט כאן
לא היא הרי  תקציבית בעיה בעיקר היא האשפוז
רק כספית בלבד. אין בתיחולים צומחים ביןלילה,
גם כשיש תקציבים. דרושה התאמת הבתים, הכנת



והאדמיניסטרטיבי אחיות) (ביחוד הרפואי הפרסונל
ורכישת הציוד. אלה הם קשיים, שלגמרי לא קל
מקשיי משהו יודעים אנו היום. בתנאי עליהם להתגבר
ההכנה של מוסדות אחרים בהקמת בתיחולים. הדבר
חדשים אחרי וגם עבודה של ארוכים חדשים מצריך
בעלי בארץ מסויימים מוסדות הצליחו לא עוד רבים

נוסף. אחד ביתחולים להקים ומסורתפעולה ותק
כשאנו עומדים בפרק זה כדאי לציין בקיצור,
ועד מראשיתו משרדהבריאות פעל קשיים באיזה
בצר המשרד את לצייד מאין, יש מנגנון, להקים היום
של השיכון צפיפות תוך ביותר האלמנטאריים כים
היתד. קלה לא  מתאימה תחבורה בלי זה וכל הקריה,

המלאכה.
שנצטרך וכנראה בקשיים, נתקלים אנו היום גם
כנראה אך צוגיוס, אומר הייתי לא בצו. להשתמש
שאנו עומדים בפני גיוס האנשים הדרושים, וביחוד

האחיות. גיוס
למעלה אולי התעכבה דג'אני ביתהחולים פתיחת
מדברים אם אחיות. להשיג יכולנו לא כי ימים, משבוע
עובד בערך עובדים. 600 מחייב זה הרי מיטות, 600 על
אחרת, דדך לנו תהיה שלא כנראה מטה. לכל אחד
החייבים אלה כל על המדינה מרות את להטיל אלא

לעזרתנו. לבוא
החמירו הגדול העליה זרם עם וחולירוח: שחפת
וחוליהרוח, חוליהשחפת אשפוז האלה, הבעיות שתי
שלנו, הכללי האשכוז בעיות כל מאד' מסובנת במידה
הזה. הספציפי האשפוז קשיי עד בחומרתן באות אינן
קבלת את הזכרתי כבר מעט. לא עשינו זה בשטח גם
מוחזקים חולישחפת מאות במקורחיים. ביתהחולים
שונות. ובצורות שונים במוסדות הממשלה עלידי
המח השונים למוסדות ניכרים בסכומים תמיכות נתנו
כמא מחזיקה הממשלה וחולירוח. חולישחפת זיקים
במוס 260 כך על ונוסף פרטיים במוסדות חולים תים
עליה כל עם עובר החולים שאחוז אלא שלה. דותיה
כ1000 המדינה. של הכספית אפשרותה כל על נוספת
חולישחפת מסתובבים בארץ בלי אשפוז, ומסכנים
שבביתהחולים לציין, עלי לצערי הציבור. בריאות את
העירוני כאן כבר נמצאים ילדים שנדבקו ע"י החולים
בקשר מלים כמה לומר עלי וכאן הגולה. מן שעלו
יכולים שמבקרים הליקויים כל עם הרפואי: לשירות
העובדה על להאפיל יכולה הביקורת אין  בו למצוא
שיעור לאין קשיים תוך הנושא המנוף שזהו היסודית,
ועוב אחיות רופאים, של קץ לאין ומסירות סבל ותוך
בנוגע העליה. של עבודתהבריאות נטל כל את דים,
התקציביים החישובים כל מתבדים הרפואי לשירות
מקע שנחשוליהעליה מאחר קצר, זמן כעבור שלנו,
עליית למנוע משתדל השירות החישובים. כל את קעים
חולים, ויש בדיקה מוקדמת ויש פיקוח. אך בין העו
שלמד קטן לא מספר יש ארצה לעלות המתפרצים לים
בכל הנה מגיעים והם מחסומיהבדיקה כל על להתגבר
השירות לרשות להעמיד תצטרך הממשלה הדרכים.
תקציב של המיליון לשני נוסף לירות מיליון הרפואי
משרדהבריאות ונוסף לתקציבה של תכניתהחירום.
השירות היקף על מספרים כמה לציין איפוא, כדאי,
כלליים רופאים 60 זה בשירות עכשיו עובדים הרפואי:
ומקצועיים, 112 אחיות, 35 עובדים אחרים, 2 נהגים,
243 בס"ה שיניים לריפוי אחיות 8 שניים, רופאי 8
הרפואי השירות תפס 1949 מארס בחודש עובדים.

בבתי מחלה, ימי 10,000 שונים כלליים בבתיחולים
שקיבלו עולים ז.א. ימימחלה, 3000 ממשלתיים חולים
תפסו הממשלה, או הרפואי השירות ע"ח טיפולם את
הכלליים. מבתיהחולים בערך מיטות 450 זמן באותו
חולי ו360 יולדות ל700 השירות דאג חודש באותו
שחפת במוסדות שונים. ול150 חולי נפש. נוסף לכך
שלו, העצמיים המוסדות את הרפואי השירות מחזיק

כדלהלן:
מיטות 40 חנה בפרדס לילדים ביתהחולים
מיטות 25 ברעננה לילדים ביתחולים
מיטות 25 בבאריעקב ביתהחולים
ביתהחולים בכפר בראנדס 38 מיטות

מיטות. 128 בס"ה

300 עד 250 מכילים המחנות בכל החולים חדרי
בעדך. מיטות

מרפאות גם וכן כלליות מרפאות יש מחנה בכל
היה הקשים, השיכון לתנאי לב בשים שניים. לריפוי
היו כה. עד משביערצון כלל בדרך מצבהבריאות
אחרות, מידבקות מחלות של מצומצמות התפרצויות
מצב ברם, רציניות. מגפות כה עד היו לא אך
הולך התינוקות, של ביחוד הילדים, של הבריאות
בפיתוח צורך ויש הקיץ, לקראת וביחוד ומחמיר,

ולילדים. לתינוקות נוספים שירותים
מכוונת לעיל, דברתי שעליה החירום, תכנית

זו. מצוקה על להקל במעט לא איפוא
השירות על הזה הפרק את לגמור יכול אינני
שהממ הכרתהתודה, את בפומבי לציין בלי הרפואי,
האחיות הרופאים, הזה, לעובדיהשירות רוחשת שלה
מנשוא, קשים בתנאים תפקידים ממלאים הם והאחרים.

לתביעה. להיענות עת בכל ומוכנים
מיד ומחלות וחוליהרוח השחפת לבעיית בשובנו
ומאמצי מאמצינו כל שעם להבהיר, עלי אחרות בקות
לפתרון נגיע לא בלבד, שבארץ האחרים ת המוסד,
מיטות ב5000 צורך עכשיו יש אם הזאת. השאלה
ולנו  וחולירוח לשחפת מיטות 4000 ועוד כלליות
וציבוריות ממשלתיות מיטות 2500 שעה לפי יש בארץ
רחוקה שעוד הדי  1000 עוד ההרחבה תכניות ועם
בארץ ולעם, לעצמנו איפוא לשנן עלינו מפתרון. הדרך
ובגולה, שאת פתרון בעיית האשפוז בארץ  כחלק
לפתור יוכל  בכלל הקליטה בעיית של נפרד בלתי
הממ מלבד מאד. גדולים ובמאמצים בולו העם רק
לרתום עליני מעט, לא שראיתם, כפי הרתומה, שלה,
המקומיות, הרשויות היהודית' הסוכנות את בפעולה
מוסדות הבריאות השונים הפועלים בארץ וגופים ציבי

ואחרים. הג'וינט כגון שבגולה, שונים ריים
בלתיפוסקת, עליה עם בדבבד המלחמהבמחלות
 מלחמה כל כמו לנחלה שיש ממש, מלחמה היא
והדורשת גם קרבנות. אנו צפויים עור לכשלונות לא
התפ וזהו עלינו שהוטלה המשימה זוהי אך, מעטים.
הבא גודם כל לגייס השרירים, כל את לאמץ יש קיד.
בעזרת שנצליח תקוה לנו יש אז ורק  כעזר בחשבון
על שהתגברנו כדרך אלה סכנות על להתגבר השם

אחרות. סכנות

שפרינצק: י. היו"ר
עשרה היספיקו כן!) (קריאות: דיון? הנדרש



? שעה רבע רבעשעה!). ן: ר ה א  ן ב (י. ? רגעים
שהרימו אלה הדיבור לרשות שיירשמו מבקש אני טוב.

ידיהם. את
ועדתהכספים. ליו"ר הדיבור רשות

ד. צ. פנקס (יו"ר ועדתהכספים):
ישיבת אל הבוקר הביא שרהאוצר נכבדה, כנסת
של לתכניות תקציבי לכיסוי הצעה ועדתהכספים
עכשיו שמענו עליהן פרטים אשר משרדהבריאות,
מאת שרהבריאות, אני שמח לציין, שהפעם היו גם
ועדת חברי של לבותיהם וגם שרהאוצר של לבו
ללא לפעול לממשלה לאפשר כדי רחבים די הכספים

האלו. התכניות להגשמת עיכובים כל
אנחנו, חברי ועדתהכספים, היינו משוכנעים, שה
שחיבה המינימום היא לפנינו, שהובאה כפי תכנית,
לא כדי לבעיה. סופי פתרון בה ושאין מיד לעשותו
להציע לנכון ועדתהכספים מצאה הפעולה, את לעכב
מיד, לגשת הממשלה של כוחה את ליפות לכנסת
להתקנת לשעתחירום, אשפוז של התכנית במסגרת
כעת שנשמעה להודעה בהתאם לחולים, המיטות מספר
קודם עוד נמכרו עליה פרטים ואשר שרהבריאות מפי

לכן בוועדתהכספים.
יחד עם זה ברור לנו, לוועדתהכספים, שעול
והממ המדינה על רק נתון להיות יכול אינו האשפוז
שלה. כי צרת האשפוז מורגשת במיוחד בין העולים
וילדי העולים, ומחובת העם כולו להשתתף בנשיאה
הי הסוכנות לדעתנו, הם, לכך המכשירים זה. בעול

"הדסה". והסתדרות הודית

מאת לדרוש ועדתהכספים החליטה כך משום
שה האלה, הגורמים עם משאומתן לנהל שרהאוצר
דבר נוגע להם  הסוכנות היהודית ו"הדסה", כדי
בעי חולים, באשפוז מצידן מתאימה השתתפות להשיג
ומוחלט סופי באופן קבענו לא אנחנו העולים. בין קר
האלו התכניות ביצוע לשם הדרושים הסכומים את
דרושים אשר שהסכומים החלטנו אלא לפנינו, שהובאו
של זו תכנית לביצוע הממשלה מקופת ישתלמו ואשר
1949 השנתי בתקציב יירשמו לשעתחירום, אשפוז
המת בסעיפים הכנסת, לפני בקרוב יובא שעוד ,1950

אימים, כגון בריאות וקליטת עולים.
לה שעלי ועדתהכספים, של ההחלטות הן אלו
כל דעת על נתקבלו הן הנכבדה. הכנסת לפני ביאן
תאשר שהכנסת מקווה, ואני הסתייגות, ללא החברים
על הדיון עם מיד. לפעול לממשלה ותאפשר אותן
התקציב הכולל של השנה הזאת ושל משרדהבריאות
המבצעים פרטי על לדון נשוב עוד בוודאי בתוכו,

העם. ובריאות האוכלוסיה אשפוז למען

חנה למדן (מפ"ם):
בדיון אותנו שזיכה רוקח, הכנסת לחבר להורות יש
הכנסת שחבר מפני גם זה אולי האשפוז. עניני על
כך כל לא ומצפונו תלאביב עיריית ראש גם הוא רוקח
האחרונות השנים ב10 כי האשפוז, מצב לגבי בסדר
העי בביתהחולים המיטות מספר את הגדיל שלא כמעט
רוני. ולא רק זאת, אלא ביתחולים נוסף הנמצא בקריה,
תכנית בגלל נעול, עדיין והוא לפתיחה, מוכן עומד
הגדולה התכנית בוצעה לא בינתיים אך גדולה, יותר
בעיר הסאניטארי המצב גם המצומצמת. התכנית לא וגם

בעלי הם מיסכנים כאילו מלוכלכות, החצרות מור.
לכך. אחריות עליהם להטיל ואיאפשר הבתים

ברע. היה מזלה ציבוריים לשירותים הוועדה גם
שמענו בוועדה לשירותים ציבוריים דיןוחשבון קשה מאד
מאת ודרשנו גרושקה, ד"ר הרפואי השירות ראש מפי
ויושב ראש העדה לשירותים ציבוריים, להזמין את
על משותף לדיון האשפוז לעניני בממשלה האחראי
מחו למעלה במשך זכינו לא אך לשעתחירום. אמצעים
זו וזכות ממשרדהבריאות, הורעה שום לשמוע ימים דש

נתגלגלה על יסוד הצעה לסדרהיום.
בארץ. התחלואה מצב על בתיאורים אעסוק לא אני
הב במצב ממני יותר בקיאים אנשים זאת ויעשו זאת עשו
על מאיים הבריאות מצב  דכולם אליבא אך ריאות.
חולי מ1700 שלמעלה שומעים, אנו אם כולו. הישוב
ריאות וחולישחפת מהלכים בינינו בלי אשפוז, מלבד
לדעת, היה צריך הרי אחרות, מידבקות מחלות מיני כל
גאים ? ילד חיי בישוב אצלנו מה חמור, הוא שהמצב
ביותר הנמוכה היא בארץ הילדים שתמותת בכך, היינו
כמעט בכל העולם. חרדנו לנפשו של כל ילה ומה גם
ילד של משפחות עולים, שבשנות המלחמה אפילו הטבע
מארס שבחודש לנו, ידוע והנה הלירות. את מהן מנע
מתו בביתהחולים העירוני 20 ילד מטוקסיקוזה. איפה

היתה היזמה של משרד הבריאות ?
כשנבחרה ועדתהמשנה ונפגשנו עם שרהבריאות,
לנו נחוצים נוספים, בתיחולים להקים שכדי לנו, הסביר
פשוטים, אנשים של בוועדה היה וצריך ומיליונים. זמן
הקיימות אפשרויות להעלות רופאים, ולא שרים לא
בארץ, כרי לאחוז באמצעיחירום. (מ. שפירא: אני
כסי דברים למסור חייבת הכנסת חברת שגם סבור,

שאמרתי). מה ששמעו אנשים עוד היו אותם. שאמרתי
במצב אט במשהו. דייקתי לא אם יאמרו, אלה אנשים
לכל מיטות שמונה עד משבע ישנן עליה, של לא רגיל,
עליה, ואיזו  עליה של שבארץ היה, ברור הרי אלף,
נוס תכניות להכין הקיץ לקראת צריך  מאין! ועליה
העולים. במחנות השוררת הצפיפות בתנאי גם ומה פות,
היא שהשאלה ציבוריים, לשירותים בוועדה כשאמרנו
פרי גם אם באמצעים, לאחוז וצריך בקיץ, דווקא דחופה
אפשרי. בלתי שזה לנו אמרו הזה, לקיץ כבר מיטיביים,
שהוא משרהבריאות, היום שמענו וכבר מתברר, והנה
בתיחולים לפתוח יהיה אפשר יוני שבראשית מקווה
הסימן עם זאת בפעולה מתחילים היינו אילו אך נוספים.
הראשון של מחלתהטוקסיקוזה, ייתכן שהיינו מונעים

אסונות. וכמה כמד,
בתי שישנם צבאי, מור זה אין היו. אפשרויות
הולים צבאיים חפשיים והם נעולים. הממשלה היתה
צריכה להבין, שצריך להשתמש בהם בתקופתחירום.
להע לשעתחירום, לפחות נסיון, נעשה הבה כשאמרנו;
להת כך ועלידי מאות לכמה המיטות מספר את לות
זד. היד. מיטות, שליש אלא לנו יחסר שלא למצב קרב
תוכל לא הממשלה כסף. לזה שנחוץ נכון כאגדה. נראה
"הדסה", הסתדרות כולה. בעי'תהאשפוז את לברה לפתור
בעייתהברי את הפותרת שהיא חושבת, אמריקה שכל
הבריאות לשירות עצמה את להעמיד חייבת בארץ, אות

במידה מאכסימאלית.

אני חושבת, שהג'וינט, שלא עשה כלום כדי לשפר
עוד וחוליהרוח חוליהשחפת של בריאותם מצב את

הזה, הגדול בעול אתנו לשאת חייב בגולה, בהיותם



רפואיים מוסדות גם לשתף צריך זה עם יחד אך
קיימים. אילו היתה הממשלה נוקטת בקו של תמיכה
אקח אחר. מצב קיים היה רפואיים, למוסדות ועידוד
לדוגמה את קופ"ח, קופות ביטוחהבריאות, המגישה עזרה
ל350.000 נפש בערך, וביניהם עולים רבים. וקופ"ח
חולים. עולים קליטת של זה בעול לשאת תוכל לא לבדה
הזאת המסגרת מן יוצא משרדהבריאות היה אילו
עממי ביטוח מוסד כקופ"ח במוסד ורואה צרותעין של
הממש מקומיות. ורשויות קופ"ח את מעודד היה חשוב,
תלך היא אם כי השאלה, את תפתור לא לבדה לה
למצב נגיע מתי יודע, מי הרי הולכת, היא שבה בדרך

סדיר פחות או יותר.

הר הפרסונאל הוא והחמורות הקשות הבעיות אחת
מספיקה במידה מספקים אינם לאחיות בתיהספר פואי.
של שעבודתה זאת, גם יודעת אני רפואיים. לצרכים אחיות
להגנת שהחוק בעוד שבעבודות. הקשות מן היא האחות
האשה והאם מגן על אשה עובדת מעבודת לילה, הרי
של גדול מספר בלילה. גם לעבוד מוכרחות האודות
מפני עבודתן את עוזבות לילדים, אמהות שהן אחיות,
כשהן בהפסדן, יוצא ששכרן ומפני לילדים אמהות שהן
אין בילדיהן. טיפול לשם בבית בעובדת להיעזר זקוקות
שמירת לה יש באשר בעבודה, קבועות שעות לאחות לה
בע להמשיך האפשרות את ממנה נוטל זה וכל לילה,
עו בעבודה, הממשיכות העובדות האמהות ואותן בודה,

רגילים. בלתי במאמצים זאת שות

מק בעלות אחיות שנגייט לכך, נגיע כיצד כשחשבתי,
עבודתן, את ולהסדיר להקל שיש קודםכל חשבתי צוע,
הנותנת להיות צריכה והממשלה בכך. לעמוד שתוכלנה
אחיות גם יש אך לאחיות. התנאים לשיפור האות את
המק מעשיות. כאחיות צבאיים חולים בבתי גם העובדות
מוסמכות. כאחיות שחרורן עם אותן קולט איננו צוע
כעת, למשרדהבריאות צבאיים בתיהולים להעביר במקום
על שהם, כפי הצבאיים בתיהחולים את להשאיר צריך
יסודר בי"ס חולים. עולים יקלטו והם שלהם, הפרסונל
שלהן, הרפואי השירות בגמר האלה, והאחיות במקום,

מוסמכות. אחיות תהיינה

ונימנע נמנע בזה עבודה. כוחות לנו יתווספו בזה
ושירות. חובה והטלת מכאיבים, מדברים

לעשות שיש הציבוריים, השירותים בוועדת אמרנו
מביאים יש אסונות. שימנעו סידורים, כמה במחנות
סיפק היה שלא מפני יאוש, לאחר ילדים לביתחולים
והתנאים המכשירים לו היו שלא מפני או הרופא, בידי
הדרושים במקום, לעשות את הטראנספוזיה הדרושה,
לבית מגיעים שהם לפגי מעמד יחזיקו שהילדים כדי
הקלי את המחנה בתוך להרחיב צריכים אנו החולים.
ניזאציה, עלינו לאחוז באמצעים, שדברים אלה יימנעו.
במשרדהבריאות צריך להיות יותר יזמה ויותר
ממצב עלינו הניתכים אסונות למנוע כדי עירנות,

הזנחה. מתוך הבאים אסונות וגם ירוד, בריאות

כל מופיעים האחרונים בימים אחת. העלה ועוד
במקום הנימה: נשמעת ובהם בעתונית מאמרים מיני
בבתי מיטות שבהם לחולים להכין ולא עולים להביא
החולים, מוטב לא להביא אותם. נימה דומה לזו נש
מאד, צר ושרהעליה. שרהבריאות בדברי גם מעה

זה. מסוג דברים השמיע הוא שדווקא

הכלליים): (הציונים רוקח י.
הוא ששרהבריאות ידעתי לא נכבדה, כנסת
משורר! כל הרצאתו היתה כעין שירה. הייתי רוצה
ישיר וששרהאוצד שרהבריאות של בתחום שיישאר
יותר, עוד לדרוש צריך היה שרהבריאות דבריו. את
ול לצמצם ולוועדתהכספים לשרהאוצר לתת ואח"כ
סכום זה כאילו ל"י מיליון שני על לדבר ולא קמץ,
ששני חושב איני בישראל. העם בריאות בשביל עצום
סכום שדרוש בטוח אני גדול. סכום זה לירות מיליון

גדול. יותר הרבה
הרגשתי סיפוקמה בדבריה של הגבי למדן. אמנם
מקבל אני אך זרד*נה, לי שיענדו חיכיתי לא
הוא מצפוני למדן. הגב' של הקוצים זר את ברצון
כשם הבריאית, עניני לגבי נקי כך כל אינו באמת
חסרים  אחרים דברים הרבה לגבי נקי אינו שהוא
לי בתיספר ירוב' חסרים לי סכומים להזנה של ילדים,
מכל נלחצים בעירייה ואנחנו ונקיון, כבישים לי חסרים
זכות העירוני לביתהחולים יש זאת בכל הצדדים.
לא חולים הרבה רבות שנים במשך קיבל הוא אחת:
הסביבה, מכל כיאם ת"א של המוניציפאלי מהשטח רק
שהיתה עניה מאד בבתיחולים, והוא היה כמעט היחיד
לא בילינסון. ביתהחולים להקמת עד הזה המחוז בכל
בית הרחבת את שמנעו הקשיים לתיאור עתה אכנס
1000 של המספר את מקבל אני העירוני. החולים
בתק ייכללו לא להחזקתן שההוצאות חדשות, מיטות
ציב הבריאות הרגיל. מאלף המיטות שיתווספו יוחזקו
יסודרו 200 הרגיל, מתקציבה תלאביב עיריית ע"י 200
ע"י יסודרו ו600 ת"א ועיריית קופ"ח ע"י
הכנסת, ע"י הושגה מיטות 600 של התוספת הממשלה.
למצוא שדרש שלנו, היושבראש נתן לכך והדחיפה
בין רב מרחק שיש יודע אני המצב. לשיפור דרכים
הזד. השירות העמדת ובין סכומים הקצבת על החלטה
לרשות הציבור, ותביעתי היא, שהמיטות יתווספו ללא

דיחוי. כל
הציוד ישנו, הבתים ישנם, וניתנה לי אפשרות לתת
בעג'מי, בתלליטווינסקי, לבתיהחולים מיטות עשרות
לישות להעמידן רק צריך אחרים. ולבתיחולים ביפו
המיטות את לפתוח יהיה אפשר ואז משרדהבריאות
אעשה אם הסוף. לא זה אך דיחוי. כל בלי הנוספות
סוף עד מהיום לשנה, עולים אלף 250 של חשבון
השנה, ואם המספר של חמש מיטות לאלף זהו
לשבע המספר מגיע תעשיה בעיר  המינימום
שנצטרך יוצא  יותר עוד ובעירעליה לאלף מיטות
יבואו אשר לעולים רק מיטות מאלף יותר להעמיד
המיטות אלף שייפתחו לאחר לארץ. השנה במשך
החדשות, נדאג למיטות נוספות בשביל האוכלוסיה
שבזה לחשוב' אין החדשים. העולים ובשביל הקיימת
פתרון זהו .1950 מארס סוף עד הבעיה כל את נפתור

מספד. לחדשים נופש הפסקת לנו המאפשר זמני
לפתור יכול!*. הממשלה שאין אמר, שרהבריאות
את בעיית התחלואה בארץ. לפי דעתי חייבת הממשלה
להיעזר צריכה אינה שהיא אומר איני זו. בעיה לפתור
העיקרי המכשיר היא אבל המקומיות, הרשויות ע"י
לגבי  המלאה אחריותה על זאת לעשות שצריך
אחרות. מידבקות ומחלות מחלותריאה מחלותרוח,
תפקידה להיות צריך האלה במחלות הטיפול
הזנחה ישנה הממשלה. של המלאה ובאחריותה הראשי
להזכיר רוצה אני שעבדו. מימים עוד זה בשטח איומה



הנגו משפחה כל בשביל מאד איומה שהיא מחלה' עוד
עד לב שמה לא הממשלה הכרונית. המחלה  בה עה
בחלקו בה הטיפול את והשאירה הזאת לתחלואה היום
לנו נתאר ולעיריות. לקופותחולים בחלקו לקליניקות,
ושעל רב זמן במשך המשותקים במשפחה אם או אב
את להפנות ברצוני בחם. ולטפל לדאוג המשפחה
מחלות של זו לפרובלמה שרהבריאות תשומתלב

כרוניות.
יולדת להוציא שיאסור חוק, לחוקק מציע אני
הלידה. לאחר ימים שמונה תום לפני מביתהחולים
אני מסכים לדעתה של הגב' למדן' שאם אני מוציא
זאת עושת הממשלה  ימים ארבעה אחרי יולדת

חוטאים. כולנו חוטא, אני  זאת עושים וכולנו
הר ולעזרה לאשפוז אחת מלה להגיד רוצה אני
ועדת לפני כלל הובא לא במחנותהעולים. פואית
במחנות. בחולים וטיפול לאשפוז נוסף תקציב הכספים
האוכ בקרב האשפוז מאשר חשוב פחות לא זה דבר
האשה לגבי במחנותהעולים הטיפול האזרחית. לוטיה
מספיקים, אינם הסכומים גם מספיק, אינו הילדים ולגבי
הסדר מבקשים אנחנו בוועדתהכספים. העירונו כך ועל
ברעננה מיטות עשרים יהיו שלא במחנות, יותר טוב

חולים. למאות בביתליד מיטות ועשריםוחמש
הוא כשהאשפוז קטנות, יותר הרבה הן ההוצאות
בתוך המחנה. אם יש צורך לעשות טראנספוזיה, היא
זה נכש. להציל אפשר כך וע"י מהר להיעשות צריכה
לנו יש וציוד. פרסונאל של אלא כסף, של ענין לא
שאיננו לאל ותודה הצבא' בשביל הוכן אשר רב ציוד
הזה הציוד כל יובא שלנו. הבחורים בשביל לו זקוקים
לבתיהחולים העירוניים, לבתיהחולים של קופתחולים
לפ שונים. למקומות יימכר ולא אחרים, מקומות ושל
בשמש, חיום במשך הסדינים את מייבשים אנו עמים

לחולה. לתתו סדין לגו יהיה שבערב כדי
שונים. בשטחים הזאת בממשלה מכוונת יד אין
חיובי, דבר על מדבר שאני שבזמן מאד, מצטער ואני

לבקר. גם נאלץ אני
בבתיהחולים, יחזיק מי להחליט, צריכה הממשלה
חוץ מבתיחולים לשחפת, לחולירוח' למחלות כרוניות
תהיה היא אם לקבוע' צריכת היא מידבקות. ולמחלות
וה המקומיות הרשויות או בארץ בתיהחולים בעלת
הבלתי הזאת הפעולה הבעלים. יהיו ההדדיות אגודות
דור ופעם ביתחולים פותחת הממשלה פעם  ברורה
שים מעירית זו או מקהילה מסויימת לפתוח ביתחולים
האחראי הוא מי לקבוע צריך להתמיד. יכולה אינה
כל את עליה מקבלת שהממשלה או  לבתיהחולים
זאת, עושים אחרים שמוסדות או לאשפוז, הדאגה

הממשלה. של מתאימה בהשתתפות
המוס אותם את ולחזק לעודד שצריך חושב, אני
בתיהחולים, של ורפואי ארגוני בעול הנושאים דות
ולא המתאימה במידה המשתתפת תהיה ושהממשלה
את תעודד אלא זה, בענין וקמצנית קצרתראיה תהיה
יסודות על בתיהחולים את לבנות הרוצים אלת כל
אשר פרטיים, בתיחולים של יסודות על ולא ציבוריים
הנאלצות החולים משפחות את מדלדלים מהם אחדים

ציבויי. רפואי במוסד מקום כשאין אליהם למנות
ועוד מלה אחת. אני מעריך מאד את שרהברי
היום. בעיקר ואומץלבו, מרצו את מאד מעריך אות,
ממני. צעיר שהוא חושב אני לימים. צעיר עודנו הוא
ברי אבל בעולם. ביותר לצעיר עצמי את חשבתי פעם

מבין, אינני "שלם". איש לפחות תובעת העם אות
וכ ודתות עדות יחסי ומפלגות, מפתחות בגלל כיצד
אדם, של שליש רק העם לבריאות יוקדש  דומה
ויהיה הוא האדם הכשרוני ביותר והמחונך ביותר.
אנשים אליה באים מרובה, עליה הקולטת בארץ
מחוץ כרוניים חולים אליה מביאים ושבורים, רצוצים
המק שלם שרבריאות יהיה שלא ייתכן לא  לארץ

לעניניהבריאות. כולו עצמו דיש
ואני שרהבריאות, יישאר שפירא שמד מציע אני
יעסוק אשר מיוחד איש להיות שצריך אתו, מסכים
בעניניפנים, אבל לא ייתכן שלעניניבריאות יוקדש
יעסוק מהקואליציה מי לי איכפת לא מזמנו. חלק רק
שמחפ אדם זה לתפקיד למנות אין אבל אלה, בדברים
לד נדרשים אנו גלויות. מדבר אני משרה. לו שים
חלק יעביר לא שפירא מר ואם העם. לבריאות אוג
הקשה במצב להמשיך נסכים לא לאחרים, מעבודתו
למישהו משרה למצוא שצריך כך, משום רק שנוצר
תיקהבריאות. את לו נמסור זה ושבגלל מהקואליציה
אני העבודה. את היודע מתאים איש להיות צריך זה

מתכוון. אני למה תבין שהכנסת מקווה,

: (מפא"י) שריבמן ר.
לה יש שוועדתהשירותיםהציבוריים ספק' לי אין
שרהבריאות בהודעת שנזכרו הפעולות בהמרצת הלק
זה יהיה אולם להבא. האשפוז מצב ובשיפור היום,
תרצה הכנסת לפני נופיע אנו אם מדי, יותר
פרטי את הצענו אנו כאילו המצב את לתאר
למדן חנה הכנסת שחברת אני, סבור עלכן הפעולות.
שאנחנוועדתהשירותיםתציבו באמרה דייקה לא
רוצת אני התכניות. ואת ההצעות את רייםיזמנו
אינ שמענו שבוועדתהשירותיםהציבוריים לקבוע'
והפעו התכניות על מאד וחשובה מעניינת פורמאציה
לה של משרדהבריאות מאנשי משרדהבריאות וממר
קניבסקי, כיו"ר הוועדה הביןמשרדית לתכנון הביטוח
אינן תכניות כי בוודאות, לקבוע ואפשר הסוציאלי,
יודעים רק לא לענינים האחראיים האנשים וכי חסרות.
גופא. העשיה בתהליך נתונים גם אלא לעשות, יש מה
אם ביתהחולים דג'אני נפתח לפני יומיים, הוא נפתח
ועדתהשירותים ישבה החמישי שביום משום לא
שביום משום ולא שרהבריאות, עם הציבוריים
וציין האשפוז בעיית את רוקח מר העלה חמישי
וכוי. הצרפתי ביתהחולים את לפתוח שאפשר
וההתגברות ההכנה שפעולות משום אלא
משרדהבריאותהבשילו בפני שעמדו מכשולים, על
בעיית את להעלות הזכות היתה רוקח למר פריים.
השאלה, עלתה אזעקתו כדי תוך אולם לבינינו. האשפוז
מיליון 4 של בתקציב תלאביב שעיריית קרה, כיצד
ל"י, שהיתה בימי המאנדאט כעין מדינה לעצמה
עשר במשך הוסיפה ויכולתלא פעולת כושר בעלת
באותה מיטות. עשרות כמה אלא אשפוז לצרכי השנים
העובד הישוב של קופתחולים העלתה תקופה
המאורגן בארץ את מספר המיטות בבתיהחולים
על רק לא מעיד זה אין האם .870 עד מ170 שלה
אח על גם אלא העובדים, בין הדדית ועזרה אחריות
מיטות 185 עוד יתווספו זו בשנה ? הישוב לכלל ריות
דיבר רוקח מר ואם קופתחולים. של לבתיהחולים
אבו ואף שמתו ילדים על רבה בהתרגשות זו מבמה
התרגשנו יהד אתו, הלא לפי דבריוהוא, אפשר היה
לפנינו שציין בתיהחולים אותם את ולהפעיל לקחת



בייעדה ואפשר היה לפתוח את ביתהחולים בשרונה.
ולישוב לעיר האחראי רוקח' מר זאת עשר. לא מריע
בת"א ? אינני אומר שהילדים לא היו מתים, כי שמענו
אך מחו"ל. המגיעים הילדים של הבריאות מצב על גם
לעצמי מרשה אני כן ועל פוחתת. היתה שהתמותה ייתכן
להעיר' שטוב נעשה בכנסת, וטוב יעשו גם ראשי הישוב
נות תמיד שלא בנוסחאות ישתמשו לא אם רוקח, כמר
האשפוז בעיית לשמו. רק הוא שהענין לאמון, היסוד נות
בתחליף הנתון הישוב ריבוי עם ותחמיר ותלך המורה
של הסתגלות לאקלים ואורחחיים חדש, הארץ צריכה
זאת. נעשה לא ולבדנו עולים אלפים מאות לקלוט
כל של מאמצים ולתאם להפעיל לגייס, השעה מתפקידי
הגורמים; הממשלה, הסוכנות, "הדסה", הג'וינט יגם
יכולות אינן האחרונות אלה אף המקומיות. הרשויות
המקומי, העצמי השלטון זה. מתפקיד עצמן לשחרר
רבים. כוחות בו יש הממשלה. בעזרת יזמה לגלות יכול
בראשן תלאביב ושל שלנו המקומיות הרשויות
הוכיחו מה אפשר לעשות, במידה שהיה להן רצון,
תלאביב שהעיר סובר, אני חזון. להן שהיה ובמידה
וגם גדולים רצונות של עיר היא בה, הגנוזים והכוחות

בלבד. תלאביב רק ולא  גדול חזון של עיר
הצי הגופים של המבורכת הפעולה על שמענו כן
קופת של ופעולתה יזמתה על ובראשוראשונה בוריים,
גם אלא והוקרה, להערכה ראויים רק לא ואלה חולים,
ולעידוד לעזרה התביעה תישמע הכנסת במת שמעל
בביצור האלה הגורמים עם לשיתוף הממשלה ותיקרא

המבורכת. פעולתם ובהרחבת
התוהוובוהו, מתוך קם היש מן מעט כי לציין, יש
בתוך המאנדאט. מממשלת וירש קיבל היהודי שהשלטון
הממ התמיכה הוגדלה חיים, אנו בהם הקשים, הימים
שלתית לבתיחולים ציבוריים, והיא משתתפת בהחזקת
1180 מיטות בבתיהחולים האלה, לעומת 400 מיטות
המיטות מספר המאנדאט. ממשלת השתתפה שבהחזקתן
שברשית בתיהחולים של הממשלה הוכפל והמספר
לעשות, שאפשר למה כאות זאת מציין אני וגדל. הולך
ומשום שאנחנו איננו רשאים רק לציין את החסר, תוך
האפ גם אך מרובת, החסר אמנם היש. מן התעלמות
3000 פתיחת על הצעות בוועדה ושמענו גדולות שרויות
כשמדברים אמצעים. יגוייסו אם אחת שנה תוך מיטות
בת נעשה אשר את להעריך גם צריך צרכים, על כאן
קופה זאת וגם לגלות נכונות לשאת בעול. מן הישוב
שב בעליהיכולת וכולנוובמיוחד כבד, עול נדרש
לבוא יצטרך שרהאוצר בעול. לשאת חייבים ישוב
מימיני הספסלים נציג שהציע בהצעות לא הכנסת בפני
תציל "צדקי; ועל תרומות ועל מגבית על עכשיו,
הצרכים ממלכתיים. אמצעים על בהצעות אלא ממוות",
חייבות והרשויות.המקומיות והמדינה וגדלים הולכים
לספק אותם. הישוב חייב לעמוד לימין הממשלה
את לעשות לממשלה ולאפשר מסים של בעול ולשאת

עליה. המוטל

המאוחדת): הדתית (החזית גנחובסקי מ. א.
אדוני היו"ר, כנסת נכבדה. אני חושב לסימן טוב
למ שהכנסת, גדול, רוחני ולהישג הראשונה לכנסת
רות הבדלי השקפות' למרות פירודים פנימיים, הפסיקה
עבודתה, הזעיקה את עצמה ואת ועדותיה, ועדתהשי
רותיםהציבוריים וועדתהכספים, ביחד עם שרהב
הידעת את הביאה קצר זמן ובמשך ושרהאוצר ריאות

שרהבריאות על שיפור המצב. ■

בקשו הזאת הציבורית האזעקה את להוקיר ראוי
ילד כל מאד. מעט נותרנו בארץ. הבריאות מצב עם
ראשונה חובה זה, משום שלם. אוצר עכשיו הוא יהודי

לבריאותם. לדאוג היא כולה המדינה של
חיים רבי והטוב, הגדול הגאון אותו על מספרים
הוא מדוע אותו, כששאלו לברכה, צדיק זכר מבריסק,
בעניני שאלה לשאול חולה אליו כשבא מיקל, כלכך
מיקל, שאני אמר זה מי ענה: יוםכיפור, ובעניני שבת
פיקוח בהלכות גדול מחמיר אני גדול, מחמיר אני
זאת בהלכה מאד להחמיר צריכה ומדינתישראל נפש.

כשלעצמה, ועוד יותר בקשר עם העליה הקרובה.
והמקיץ, המעורר על מסויימת ברכה אצלנו יש
בכנסת שעוררו ההתעוררות אותה זו לברכה וראויה
במדינתישראל. הבריאות בתהום שנעשה מה כל על
שרהב הודעת את בתשומתלב שמענו אנחנו
הגדו הפעולות את והכרנו למצב, דאגתו את ריאות,
מחלות, במניעת האחרונה השנה במשך שנעשו לות
וכבר יודעים, כולנו בארץ. הכללי המצב בשיפור
הזכיר זאת חבר הכנסת שריבמן, מה היה המצב בארץ
המאנדאט' בימי היהודי הציבור של הבריאות בשטח
בימי התוהוובוהו הראשונים, ובכל הקשיים הגדולים
מקב אנו זה משום המדינה. של "ימיבראשית" של
לים ברצון את הודעתו ואת הודעת יו"ר ועדתהכספים
כי שאם ומרגישים, רואים אנו הקרובה. הפעולה על
עלי גדילה פעולה נעשית בכלזאת  הכל לא זה
שממדי רב' בסיפוק לציין ועלי משרדהבריאות. ידי
ועדתהשירו שדרשה מאלה יותר רחבים הם הפעולה
תיםהציבורייים. אך בכל זאת הייתי רוצה לשמוע מפי
במח מצויירות למרפאות הוספה על גם שרהבריאות

עזרה. דרושה שם מקום העולים, נות
היא הגדולה המצווה אותה חולים, ביקור מצוות
מק אנו כך ומשום שיעור. להן שאין מהמצוות גם
רא פרשה רק היא שרהבריאות של שהודעתו ווים,
קצב עם גם לבוא מוכרח הוא יבוא. והמשך שונה
העליה הגדולה הבאה עלינו לטובה, וגם עם מצב
למען העבודה מאד. חמור שהוא בארץ הכללי האשפוז
חובת היא פיקוחנפש, עבודת אלא אינה הבריאות
לדאוג צריכה הממשלה וגם המדינה, של בראשית

הפעילה. לריכוז וגם לפעולה לעידוד, ליזמה'
על הצבא, של המיוחד תפקידו את לציין עלי כן
למשרד לעזור שלו, המשוכלל הרפואי השירות ידי
גדולה. עליה וימי ימיקיץ אלה, קשים בימים הבריאות
שרהברי את לשאול זו בהזדמנות רוצה הייתי
בירושלים: הוותיקים בתיהחולים עם מה אות'
לפני שעוד בתיחולים, ו"ביקורהולים". צדק" "שערי
בארץ, רפואיים שירותים ארגון לפני עור קופ"ח,
ובמסי באמונה שירתו "הדסה", לפני עוד שנים הרבה
בירו רק לא היהודי, הישוב את הכלל מן יוצאת רות
חוליפ, של רבבות הרבה רבבות, הצילו הם שלים.
עוד לפני שנוצרו הכלים הרפואיים של הישוב החדש.
שבתי התמיכה גודל מהו לדעת, מבקש הייתי
שגם חושבני העידוד. הוא ומה מקבלים אלה חולים
כאן צריך לכוא שיפור  אני מאמין, שאין הפליה
ביחס לבתיחולים אלה  אבל צריך להיות גם עידוד
להמ האפשרות את לחם לתת כדי חשובה, עזרה וגם

הקדושה. בעבודתם שיך
הפרטית ההתנדבות להפסקת גרם מד. יודע איני
עיר בכל בתיחולים, להקמת בגולה תמיד שהיתר.



מצ לא אם בתיחולים, בנה מי  בישראל מרכזית
אחריות רגש ובעלי שאררוח, בעלי נדבנים, נאטים,
זו שהתנדבות להצטער יש ? בכספם לעזרה שבאו
לא בה. מרגישים אין בארץ ביהוד נפסקה, כאילו
ראינו עדיין ביתחולים יהודי גדול, ואפילו קטן, שי
למה אחריות רגש ע'יי התנדבות, ע"י נדבן, ע"י קום

התעוררות. לבוא צריכה זה בענין בארץ. שנעשה
חברי שאלת כי אם ברורות: להגיד עלינו אך
היא הרי והמדיני;' הממשלה שאלת קודםכל היא אות
גם שאלה גדולה של היהדות העולמית. העליה הגדו
על ארצה הבאות שלימות קהילות הגלויות, חיסול לה,
ילדיהן וזקניהן ועל חוליהן, אחרי סבלי גוף גדולים
יש  ושבורים רצוצים גדולים, נפש סבלי ואחרי
היה היא היכן השאלה: נשאלת דואג. להם למצוא
הבריאות בעיית לפתרון חלקי. היכן העולמית, דות
הב מצב בשיפור הסוכנות השתתפות היכן בארץ?
ריאות במחנות העולים, והיכן השתתפות "הדסה" ?
'גמענו ברצון ובשמחה על הקמת ביתספר לרפואה
פעולות היכן לשאול: יש זאת בכל אך בירושלים,
"הדסה" בזמנים קשים אלה, מה נעשה עלידה על
חייבת היא ? תינוקות להציל ילדים, להציל מנת
חשוב במפעל "ויצ"ו" פעולת היכן זה. בענין תשובה
פעולת והיכן כהן: (רחל הג'וינט? הוא היכן זה?
בלבד, הממשלה של ענין זה אין לדעתי (? "המזרחי"
קיבוציה, על היהדות. כל בכך להשתתף חייבת אלא
לשמירת מקיפה לפעולה להתעורר עליה קהילותיה, על
הי האדם לשמירת העברי, הרכוש לשמירת הבריאות,

היהודי. הילד לשמירת הודי,

(ויצ"ו): כהן רחל
ושאיש שרהבריאות בה שנגע בשאלה, לנגוע ברצוני
שע אמר, שרהבריאות עליה. הגיב לא הכנסת מחברי
מספר בהגדלת הצורך את תפחית תקינה סאניטארית בודה
יוטב, הסניטארי המצב אם : נכון דבר אמר הוא המיטות.
 י נ א י ב ו ל (פ. תקטן. התחלואה במיטות, הצורך יקטן
ק ר : לכן אין עיריית תלאביב דואגת למצב הסאניטארי!).
בדרך תלאביב, עיריית עם חשבונות כאן עושה איני
בהזדמנות להשתמש רק ברצוני חשבונות. עושה איני כלל
מה : ששאלתיו השאלה את לשרהבריאות ולהזכיר זו
הסאניטארי למצב בקשר לעשות משרדהבריאות אומר
והוא .(! ובתלאביב : ר ג נ י מ ר פ (א. העולים בשיכוני
הואיל אך רצון, משביע איננו המצב לדעתו שגם לי, ענה
התקציב אם ., כלום לעשות יכול איננו תקציב לו ואין
לסוכנות הענין שייך למעשה אבל משהו, יעשה  יוגדל

הללו. המקומות את שכבש ולצבא היהודית
אשר הוא שרהבריאות מספיקה, איננה התשובה
בכוחה שאין מסכימה, אני כי אם זה. מצב בתוצאות ישא
אמר, עצמו ושרהבריאות הכל, לעשות הממשלה של
הוא אך בידה, שניתן מה כל לעשות מוכנה שהממשלה
לא המצב כה עד לעשות. בדעתה יש מה לי אמר לא
אל בשאלה איפוא, פונה, אני במחנות. וביחור הוטב,
שרהבריאות שהוא גם שרהעליה. ייתכן שיאמר, שהדבר
במחנות אהלים מקימה הסוכנות ואמנם לסוכנות, שייך
באיזה לשרהבריאות ידוע האם אולם, המשפחות. בשביל
שוכני של סאניטאריים לסדרים הסוכנות דואגת אופן

? אהלים
הממשלה בימי שעוד הכנסת, לחברי להזכיר רצוני
האו ועדת הראשונה בפעם הנה כשבאה המאנראטורית,

ה"סלאמס" מצב על תיאור לתת נדרשנו המאוחדות, מות
תיאור להגיש נדרשה חיפה גם היהודית. האוכלוסיה של
גם נדרשתי בחיפה הסוציאלית המחלקה של כיו"ר כזה.
 "סלאמס" מצאנו לא בחיפה אך בזה. לעסוק אני
הממשלתית הסוציאלית העובדת מובהקים. משכנותעוני
מישהו אם אבל בעיר. אתנו וסיירה לנו להאמין רצתה לא
יזדעזע חיפה) אנשי ישנם (וכאן בחיפה עכשיו יסייר מכם
עכשיו שוכנו בהם בבתים, הסאניטאריים הסדרים למראה
פיכמה גרוע שם עכשיו שהמצב לכם, להגיד עלי עולים.
מכפי שהיה פעם כשישבו שם ערבים. המצב הסאניטארי
תושביהם עלידי האלה המקומות משניטשו עוד, הורע

הקודמים.
יו אני שהיה. כמו הוא המצב להריסות בנוגע גם
מביאים ואלה ועכברושים עכברים יש נמל שבעיר דעת,
לדאוג, משרדהבריאות מחובת ולדעתי, מחלות. אתם
ואמצעים כוחות אנשים לגייס לתבוע, לעשות, להמריץ,
המסכנות ההריסות מן האלה המקומות אה לנקות בשביל

הציבור. שלום את
: משרדהבריאות אל פונה אני הזאת במשאלה
חל? ויקדישנא עליו, המוטל התפקיד את ימלאנא
היוזם המשרד יהא לפחות, לכך. הדרושים האמצעים מן
את ההולמת כצורה המתאימים, הגורמים את והמפעיל

המצב.
כוחות לגייס צריך זה תפקיד למלא שבשביל ייתכן
לגבי לנהוג מתכוון שהשר כפי צוגיוס, עלידי עבודה,
האחיות. אולם עלי להגיד, שלפני שישתמש כצוגיוס
הפו את לשנות שרהאוצר על שישפיע מוטב אחיות, של
ליטיקה שלו בשיטת הטלת מסהכנסה על האשד, הנשואה

העובדת.
בכל כפיה, בחוק להשתמש אז יצטרכו לא אולי
עכשיו מקצוע. ללמוד בחורות להמריץ יהיה אפשר אופן
על רק להיות איאפשר מקצוע. ללמוד חשבון כל אין
ימליץ ששרהבריאות מאמינה, אני בלבד. אידיאולוגיה
האשה של המסים עול מעמסת את להקל דרישתנו על

העובדת. הנשואה

דבורה נצר (מפא"י):
ענין  מאד נכבד בענין דנים אנו נכבדה, כנסת
וכיצד בריא ישוב יקום כיצד : היא הבעיה העם. בריאות
בריאים. ולפועלים לתושבים ויהפכם עולים יקלוט
בחלק הבריאות בשמירת הישוב תפקיד מהו היטב ידוע
אוכלוסין המיושב התיכון, במזרח  העולם של זה
של חלקו גדול היהודי הישוב בתוך גדולה. ערבית
הממשלה מן שקיבלנו הירושה כל עם הפועלים. ציבור
הג התרומה אילולא פנינו, היו איך יודע מי הקודמת,
בתי על קופתחולים עלידי המוגשת והחשובה דולה
הרבה שנתנו מקצועיים ועוברים מרפאות שלה, החולים
הזכירו הצבאי. הרפואי ולשירות בישוב הרפואי לשירות
הבריאות. בעניני רוקח הכנסת חבר אזעקת את בויכוח
הבריאות, למצב אזרח וכל אדם כל חרדת מאד מובנת
עיר בראש העומד איש של אחתכמהוכמה ועל
כשלנו  תלאביב. אבל יש להגיד שבענין הבריאות לא
במשך העיקר. היא העשיה אלא בלבד, תכניות מספיקות
הכל סך בתלאביב נוספו ,1949 עד 1939 משנת שנים 10

הפוע ציבור עלידי נוספו תקופה באותה אך מיטות. 60
פועלים, של ממסיחבר הבאים באמצעים בעיקר לים,
לבריאות העירית מסי את גם המשלמים תלאביב, תושבי

מיטות. 675 



וכאם כאשר. אני מאד. השובה משאלה כאן הובאה
בביתחולים יולדת שיחזיקו שלט, בלב מסכימה עובדת,
ליולדת שטוב ואומרת, מוסיפה עוד הייתי ימים. שמונה
הבראה. מוסד לאיזה אחרכך גם הרך תינוקה עם לצאת
הל בתוך כאן נוספו מיטות כמה שמענו לא עדילן אך
.כשביל ולנופש להבראה מוסד איזה נפתח ואם גופא, אביב
עיריית וע"י מקומית רשות ע"י ותינוקה, העובדת האם
קופת ע"י הפועלים, ציבור ע"י מוסד אמנם נוסף ת"א.
מתושבות לאמעט והילד, האם שבו נוהאם,  הולים
לנו ידוע והבראה. מנוחה מקום בו מוצאות תלאביב,
המ מן שהעולים סוד, זה אין הזאת. העליה של המצב
ומצב רצוצים מדולדלים, עולים הם המזרח ומן חנות
הי של הבריאות מצב על היטב שמענו רופף. בריאותם
האווירון ומן יציאתם, ממקום ישר שעלו הילדים על לדים,
הילדים של הבריאות מצב לביתהחולים. ישר נכנסו
את רק לא מחייב זה בריאות מצב מנוח. נותן איננו
שכם. והטיית עזרה למתן הישוב כל את אלא הממשלה,
בסיפוק לציין יש התכניות. על רב בסיפוק היום שמענו
היה שהלב ספק ואין שרהאוצר, של פתיחתהלב את רב
בבת לרכז כדי מעשים, נחוצים אך קודם, גם פתוח
פתיחת של האפשרויות את שבועות, מספר תוך אחת,
את גילינו שאנחנו להתרברב, יכולה אינני בתיחולים.
רבות, תכניות ישנן להניען. עזרנו רק אנו התכניות.
נוכל כאשר עליהן ונברך רב בסיפוק אותן לציין ויש

בריאותהעט. למען לבצען
מצב ועל בריאותהעם על מדברים כשאנחנו אולם
הבריאות בכלל, לא מספיק לדבר רק על אשפוז. האשפוז
נוכל מידו? באיזו חשוב, החשובים. הדברים אחר הוא
ישנה אבל ההחלמה. את לו ולאפשר החולה את לעודד
מונעת. רפואית לפעולה הדאגה  קודמת שהיא בעיה
קודמות, הבראה פעולות מאתנו התובעות פעולות ישנן
כדי שהילד יהיה בריא. הוא גם לא צריך להיות רעב.
ובדיון על התקציב, ובו בענייני בריאות, יש גם דיון רציני
כיצר נדע להקציב סכומים לסעד, לעזרה, כדי שלא יהיו
בתוכנו ילדים מחוסרי תזונה. עלינו לשקוד על הגברת
התזונה, על שיפור השיכון בארץ ובתוך מחנותהעולים.
וצו הכרח הוא כי עולים, נקלוט שאנחנו סוד, זה ואין
צמצום על לדבר הזאת, הבמה מעל יכול, איננו איש חיינו.
תחילה יתרכזו שהעולים וברור שהיא, מידה באיזו העליה
גדולות, הן והתביעות התכניות. על כאן שמענו במחנות.
לשאת כדי ומהסוכנות, מהממשלה וגם ממשרדהבריאות

המחנות. בתוך לבריאות הדאגה בעול כוח ביתר
בתי להקים וכיצד המנגנון שאלת ; שאלה ועוד
חולים. אין לדבר על פעולה רפואית יעילה בלי מספר
 בראשוראשונה והכשרה, מקצוע בעלי של מספיק
האחות לגבי משהו להגיר זאת, במר, מעל רציתי, האחות.
בכל האחות של תפקידה מהו היטב, לנו ידוע אצלנו.
בקופת דל צריף באיזה העובדת האחות  המצבים
חולים , האחות הבודדה בכל מקום ומקום , האחות המ
צריכה היא בהן המרוחקות, בנקודות ההתישבות את לווה
; בשכונותהעוני האחות , רופא של תפקיד גם למלא
האחות המדריכה את האם ודואגת לילדה , האחות הרח
אחת ובעונה בעת שהיא ובפצועים, בחולים המטפלת מניה
אחות גם להיות הקושי אף על עובדת. אם וגם אחות גם
וגם אם מן ההכרח שתצא מכאן קריאה לאחות, שלא רק
הקדושה לפעולה מרצון שהתגייס אלא לצוהגיום, תישמע
בקליטת תפקידה את למלא שתוסיף האחות, של והחשובה
שכשם מקווים, ואנו ובאשפוז. בבריאותהעם העליה,

ברי על במערכה נתגבר כן שונות, במערכות שהתגברנו
וברוחו. בגופו בריא עם ויקום , אותהעם

מ. בן עמי (הספרדים):
בכנסת נוהג שקיים להעיר, ברצוני נכבדה, כנסת
יודע, אינני ההצעה. קריאת לאחר מתווכחים שאנו הזאת
ומ במספרים בקי אדם כל לא טוב. הנוהג מובן באיזה
הם כשהדברים ובפרט שעה, בחצי שנאמר מה לקלוט חוייב

כתב. מתוך נקראת וההרצאה רב ערך בעלי
בר שישנן המיטות מספר על הרצאה היום שמענו
לבתי להוסיף שחושבים המיטות מספר על שותנו,
מספר בכלזאת. שיחסרו המיטות מספר ועל שונים חולים
זה ועל ברשותנו שישנו זה על עולה לנו החמר המיטות,
ומשרדהבריאות שרהבריאות אם יודע אינני המתווסף.
קבעו עצמם שהם הדברים, אותם על רעתם את נוגנו

המחלות. פני הרעה, פני קידום לשם כהלכה
המקומית, ברשות או בממשלה מישהו אם יודע, אינני
תקנות לפי ביפו, גם לנקיון אחראי תלאביב, בעיריית
יודע, איני ולתיקון. לחידוש היום המובאות שעתחירום
העתיקה בעיר האפלות לסימטאות ונכנס הלך מישהו אם
מס וטחב ואפלה חושך ממש  היום לאור אשר ביפו,
ורירו ולכלוך זוהמה ומאידך אור, ואין שמש אין ביב.

הסביבה. בכל הבאשת
לש קצר זמן תוך שייהפכו אנשים, שם רואה אני
שבהן הדירות ואמותיהם. ונשותיהם ובניהם הם לדים.
אלה בעיניהם. הם ארמונות  האלה המרתפים  גרים
בפינות המצטבר והלכלוך עפר, ומחילות חורים מיני המ

נורא. הוא  מטפלת יד מחוסר ובסמטאות
עיריית על האחריות את מטיל אני בראשוראשונה
ושכונת סלמה כמר ללבי העיריה. ראש ועל תלאביב
"התקוה", לגבי אותם המקומות שסופחו עתה לתל
ראינו לא  וקשות מרות סובלים ושתושביהם אביב
ועל הבריאות על הפאטרון להיות שרוצה מי רבה. דאגה
משהו ולהראות זה בשטח לטפל לפחות צריך האשפוז,

מצפון. ושל אחריות של
נקי. לא שמצפונו שהוא, מי על מפיו שמענו פה
הזאת הבמה הזאת. לבמה מתאימים אינם הללו הדיבורים
או סמכות באיזו או רשות באיזו יודע ואינני רצינית,
לע מישהו יכול פארלאמנטארית הגינות של צורה באיזה
מוד על ימה זאת וללגלג לגלוג זול על הממשלה ולהציע
היה זה אולי שרבריאות, שיהיה צריך שריט. להחליף
הוא גם רופא. איננו הוא גם אבל רוקח. מר להיות צריך
פרו" היה לא ומעולם לרפואה, באוניברסיטה למד לא
מה הנוכחי. לשרהבריאות הכבוד כל לרפואה. פיסור
לא אחריות, מתוך דווקא לאו הנובעים האלה הדיבורים
מתוך דאגה אלא מתוך שנאה, ומפאת העובדה שנש
הדרך את מצאו וטרם הזאת, לקואליציה מחוץ ארו

אליה. להיכנס
לפני מטלון משה מר אותם שנדב ל"י 10.000 ישנם
של בידו הוא והסכום ביתיולדות, בשביל שנים חמש
הס שנים 5 ולאחר באפוטרופסותובנאמנותו. רוקח, מר
היד. שאפשר בזמן הופכין, לה שאין כאבן הוא הזה כום
על תנין בבכי לבוא צריך היה ולא ביתיולדות, בו לבנות
ימים מ4 למעלה אותן להחזיק אפשרות שאין היולדות,
בבי"ח. רציתי לשמוע הכחשה לדברים הללו. זו עובדה
ואני עצמי נוכחתי בטקס של מסירת הכספים האלה
ואל לחוד. ומעשים לחוד, דיבור ? מה אלא לרשותו.

יבואו להתלבש באיצטלה שאינה מתאימה להם.



ואת הימני הצד את לזכור דיו לת"א הנכנס רבותי,
שדרות, נקיון,  הימני הצד שמן ויזוכח, השמאלי הצד
באשה,  השמאלי הצר מן ואילו טוב, וכל מדרכות
מכם שהוא מי האם ודלות. בתיעוני זוהמה, לכלוך,
ראה בסבלם, בדלותם ? אני הלכתי וראיתי את צערם?
מההתרגשות וכלל כלל מתפעל שאינני לכם אומר ואני
מלאכותית ההרגשות היא רוקח מר של התרגשותו הזאת,

ממש. בה ואין

ההצעה. בעצם מסויים דברמה על חולק אני כעת
נכון, המדינה עודנה צעירה , אין בכוחה עוד לתת את
והבריאות, האשפוז שירותי את בעיקר השירותים, כל
והממשלה. המדינה על מוטלת בוודאי האחריות אבל
אחרים מאחרים. לתבוע שיש לאמר יכולה אינה הממשלה
הג'וינט, הסוכנות, כלפי בתביעות תבוא לעשות. חייבים
ו"הדסה", אבל היא, ושום גוף אחר, צריכה לשאת במי
וגם , והבעיות השאלות בכל לאזרחים באחריות שרין
בענין הבריאות, שהוא יסודהיסודות של מדינה. אם אין
במובן קיימת תהיה לא המדינה גם במדינה בריא עם
העיצום והעצמה. כי העצמה באה רק עם הבריאות. במ
בדירות, הרבו בוויכוח, ולהרבות במיטות להרבות קום
שיש שמש, בהם שיש אור, בהם שיש במקומות הרבו
לא בכלל אולי מחלות. יהיו לא ממילא ואז רווח, בהם
מות על להתפלל במקום ובמחננו. במעוננו אותם נראה
במ הרשע: מניעת על להתפלל צריכים אנחנו הרשע,
עבריינות. תהיה שלא געשה העבריין, את להעניש קום
הדור חינוך לנקיון, הדור חינוך ברורים: האלה והדברים
.כישראל, לאם הדאגה ובעיקר גם אבל הבריאות לדאגת
נושאת הכוח והעצמה. אבל מר רוקח מרכז ;הכל בידו
הרגל"! את פזר רעב "בשעת לפעול. שהוא למי נותן ואינו
האיום המצב את וראה רגליו את פיזר ראשהעיר האם
לי האמינו ? והמורחבת המקורית בת"א שונים בשטחים
רבותי, כי בשעה אחת, כשהשמש היתר; במרום, מחשך
היה בעיני לראות את כל הזוהמה הזאת, את כל המרתם
דואג הוא אותם, ראה לא הוא העפר, מחילות את האלה,
לבריאות ידאגנא הריונה, לפני לאט ידאגנא ליולדות.
וכוי. לכביסה לשתיה, מים להן יתןנא הריונה. בשעת
וצריכים גבוה במקום גרים הם תנו". "מים : לי צעקו הן
המים את להביא נאלצות והאמהות גדולים מרחקים ללכת
בהם. ולבשל לשתותם, כדי בהם, לכבס כרי ממרחקים,
הזאת, המעמסה כל תומך. שום ואין דואג שום אין
על ולא ת"א עיריית ראש על מוטלת הזאת האחריות כל
מבין קיסם טול רבותינו: אמרו לכן אחר, מישהו

עיניך, אומרין לו טול קורה מבין עיניך.
.19.00 בשעה נפסקה הישיבה

.20.47 בשעה נתחדשה הישיבה
היו"ר י. שפרינצק:

ואשפוז. בריאות בעניני בדיון ממשיכים אנחנו

ח. כהןמגורי (תנועת החרות):
כפי הבריאות, שאלת נכבדה, כנסת היו"ר, אדוני
שאלה היא הקודמים, הנואמים קודם כבר שהזכירו
שעורר רוקח מר את כולו. ההמון בשביל מאד השובה
לא זה  פתאומי באופן זו בשאלה לדון היום אותנו
לשבח, כולם ציינו  מקרי באופן קרה אשר דבר היה
בלי האליה את מציין אני בה. וקוץ אליה בבחינת אבל
לנו ברור הזאת. השאלה את שעוררו טוב  הקוץ

אותם של הגדול הלחץ מתוך התעוררה זו שש^לה
הילדים, שחלק מהם אולי מת בזרועות הוריהם בשעה
הכריח זה העירוני. ביתהחולים דלתות על שהתדפקו
המוסד לפני הזאת השאלה את להביא רוקח מר את

העליון של המדינה, לפני הכנסת.
של תוצאה זו מקרי; אינו הדבר שאמרתי, כפי
קיימים שאנחנו התקופה במשך העולים, במחנות רשלנות
אם העצמאיים. עניניגו כל את ומנהלים עצמאי, באופן
נעשה אשר את ותראו העולים, במחנות רבותי תבקרו
הפרוב תהיה לא זאת המרה. במציאות תיווכחו  שם
ולמצוא להתאמץ נדרשים כשאנו הראשונה, ליניה
פתרון לשאילה חמרית, אשר בזמן רגיל אין אנו חוש
בים עליה. רק בשעה שאנחנו נמצאים בפני קאטאסטרופה,
אנחנו מחפשים את האמצעים ומוצאים אותם. האם יש
שאפשר, אומר אני ? העולים מחנות בכל מבקר כיום
הרבה הענינים את להסדיר שם, הקיים השירות במנגנון
הסוכנות, בזה מטפלת פעם  כפילות יש טוב. יותר
הטיפול את לידה תקבל שהממשלה שומע אני ועכשיו
השירותים זו. בשאלה לטפל יתחיל ומשרדהבריאות
לתאר. קשה אשר איום במצב הנם ביותר, האלמנטאריים
קיי שהיו ביותר האלמנטאריים הסאניטאריים הסידורים
היה  הביטוי על לי (תסלחו המאנדאטוריים במחנות מים
שם מספר בתי שימוש רק למאות אנשים) צריכים היום
בעק להביא יכול זה שדבר ברור אנשים. לאלפי לשמש
בותיו הרבה מחלות. גם בשיכוני העולים במקומות הנטו
קודם שגם  לשיכונם קיבלו שהעולים בהריסות שים,
בהרי  המתאימים הסאניטאריים הסידורים בהם היו לא
נגיע לאן יודע ומי מחלות מיני כל מצטברות האלה טות
הממאירה, המחלה את זוכרים אנחנו הזה. הקיץ באמצע
את מגפתהדבר, העלולה לכלות מאות אנשים בחדשים
ועל  גדולה עיר  תלאביב עליד ספורים. ובימים
הריסות נמצאות רבים, תושבים המאוכלסת יפו אותה יד
בתוך אשפה של רבות ערימות נמצאות בנינים, של רבות
סמטאות, ברחובות צרים, ובצפיפות הקיימת שם עלו
למנוע נוכל לא אשר מגפות לפרוץ ללאכלספק לות

אותן.
אמצ יימצאו לקאטאסטרופה, הלילה נגיע אם ואז,
עים. יש לראות את הדברים במוקדם ויש לתקנם
לעשות צריך מי יורע אינני אז. עד לחכות ולן* עכשיו
נגיע אם בכלזאת, הממשלה, או תלאביב עיריית : זאת
לכך שידאג מי כבר יימצא אסון לאיזה הםוהלילה
: מזהירים אנחנו לפועל. העבודה את להוציא שצריך
יתרעלכן, ההריסות. כל את לנקות להתחיל מיד צריך
מייעץ הייתי לפניכן. מוקדמים באמצעים לאחוז 'יש
ויבקרו שיגשו ועדתהשירותים ולחברי הכנסת לחברי

הדבר. בנפשנו כי הללו, המקומות את
אבל נעשה. כלום. נעשה שלא לומר כאן בא אני אין
ראש כבוד לעשותו. היה שצריך מה כל נעשה לא
מה שלם עולם שעה חצי במשך לפנינו מגלה הממשלה
המנגנונים אבל לעשות. מחובתנו ומה לעשות עלינו
לפועל, הדברים את ולהוציא כלזאת לעשות שצריכים
המאנדא הממשלה של בשיטה הרב, לדאבוננו נוקטים,

■  זאת. לשנות ויש טורית.
מדברים על אשפוז' לרגל המצב בו אנחנו נמצאים

ציבוריים. בתיחולים שקיימים יודעים אנחנו כיום.
מים בתיחולים בשביל כולם, וקיימים בתיחולים רק
בשביל חלק מסויים של חברים מסויימים. אינני בא 
להגיד, שזה צריך להיות ככה או אחרת. מכל מקום יש
לתקן את המצב הזה, ואני אציע אחרכך כיצד לתקנו.



למנות יכול אני הילודה. בעיית על מדברים כולנו
פעם אף זכו שלא אותן, מכיר שאני מהפחות של מאות
לה יש אשר עקרתבית אותה זה. בשטח רפואית לעזרה
אין אולי ילדים, 10 עד כיאם שניים, או אחד ילד לא
אחת אם אשר הפרט על בעתון לקרוא אפשרות לה
קיבלה מאת ראשהממשלה בלדתה את ילדה העשירי.
לא מבקשת והיא המשפחה אותה עם במקרה נפגשתי
שכר לשלם מוכנה היא חדר. בית, אלא לירות, מאה
לירות 100 של הפרס את קיבלה אשר זו' משפחה דירה.
, אחד בחדר בצריף, מתגוררת ראשהממשלה, מאת
נפשות. שתיםעשרה  הוריהם עם יחד ילדים עשרה
טו יותר תנאידיור כאלו גדולות למשפחות לאפשר יש
הטבעי הצורך מלוי של במקרה כזאת, ולעקרתבית בים.
וללדת הציבורית העזרה את לקבל לאפשר  לידה של
למען הדרוש הטיפול את אחרכך ולקבל בביתחולים
הסובבים הילדים מכל מנוחה של במצב להימצא תוכל

לידתה. זמן במשך אותה
מדברים שישנה בעיה קשה של מחסור באחיות. את
שעתחירום. של במצב בהתחשב לתקן, יש הזה הדבר
ישנן אחיות צעירות רבות שרכשו נסיון במחנות הצבא,
לעזרהראשונה קורסים עברו גם אולי לכן קודם ואשר
במגןדודאדום או בקופותהחולים השונות. יש לגייסן
היום. בחלקן הגדול הן גוייסו לפני שגמרו את בית
יכולות אינן 1920 לגיל הגיעו וכאשר התיכוני, הסכר
אותן. לגייס יש השישית. לכיתה לביתהספר לחזור
עבודתן, כדי תוך האפשרות, את גם להן לתת צריך
להיות עליהן לקבל יוכלו ואז למודיהן, חוק את לסיים

מוסמכות. אחיות
שביתחולים הזכיר, מקודמי שמישהו גם, שמעתי
לו, עונה הייתי מוסמכת. אחות מחומר נפתח לא דג'אני
הפרטיים או הציבוריים בתיההולים בכל היה שאפשר
מוסמכת, אחות ולמצוא אחת אחות להחליף הקיימים,
העו במחנות לפתוח יש ביתהחולים. פתיחת לעכב ולא
המקו אותם את לצייר יש ארעיים, מקומותמרפא לים
מות הקיימים בתכשירים הדרושים. אספר מקרה מסויים
ביקורת חוסר מתוך בא וזה רשלנות, שזוהי אומר ואני
שתה העולים, ממחנות באחד הקיימים. המוסדות אותם על
פתיל את ניתק כמעט הזה הילד נפט. וחצי שנה בן ילד
אני צינורגומי. היד. לא המקומי שלרופא מפני חייו,
לו היה שלא  תשובה זאת אין כולם שלדעת הושב
ממוות. אותו להציל שיוכל כדי קטן, ילד בשביל צינור
רבה תועלת להביא יכולים שהיו מוסדות שני קיימים
אינני ול"הדסה". ל"ויצו" מתכוון אני הצעירה. למדינתנו
מוסדות אבל כגן. לגברת ישר באופן זה במקרה מתכוון
מאד גדולה תועלת להביא יכלו הסוציאלי, במובן אלה,
ואילו פוליטיות למפלגות הופכים היו לא אילו למדינה,

העיקרי. תפקידם את שכחו לא
ארעיים מקומותמרפא שייקבעו מציע הייתי אני
ולאפידמיות ומסויימים דחופים למקרים העולים בתי בכל
לטל יצטרכו שלא כדי בהם, ניתקל עוד שאנחנו שונות,
עד הייתי החולים. לבתי העולים מבתי הילדים את טל
למקרה, שרופא בביתחולים מסויים כמעט וקיבל מכות,
רוצה בכוונה אני מאשים. אינני : בעצמו התנצל והוא
שרהברי היה שאילו מפני האלה, המקרים את להדגיש
אות מטפל באופן ישר בענינים אלה, ורק בענינים אלה,
מאשר גדולה יותר הרבה תועלת מביא שהיה להיות יכול
להא בא אינני תפקידים. בשלושה משמש כשהוא היום,
לכם לספר ברצוני לו. שקשה מבין אני אבל אותו, שים

שלה והאחרון היחידי שהילד אחת, באשה מקרה על
ואי בידיה, גסס ממש יותר) ללדת יכולה אינה (היא
שאילו חושב, אני לביתהחולים. אותו לקבל היה אפשר
אפשר האלה, המקרים ובין משרדהבריאות בין קשר היה
הילד את לסדר היה ואפשר כאלה, מקרים יקרו שלא היה

ארעי. באופן שהיא דרך באיזו הזה
את להבא להסדיר שלנו לממשלה מציע הייתי
האשפוז בצורה ממלכתית, ואולי היינו נמנעים מהרבה

מהם. להימנע יכולים איננו שהיום דברים,

(מפא"י): הרפז נ.
אני יסודיות, בנקודות שאתחיל לפני נכבדה. כנסת
שאין דברים לבקר לא נלמד שממנו דבר, להדגיש רוצה
בישיבה אמר רוקח הכנסת חבר היטב. אותם מכירים אנו
ההוספיטאליזציה מצב את להשאיר ייתכן שלא הקודמת,
שעליו לכנסת, סיפר לא רוקח מר אולם כיום. שהוא כפי
סכום קיבל שבשבילן כשרונה, מיטות 80 להוסיף היה
בית בציוד הממשלה השתתפות דמי ל"י 10.500 של
להא אם רב. זמן במשך זה את סידר לא הוא החולים.
לא שהיא על אותה להאשים יש הרי הממשלה, את שים
בית את לפתוח תלאביב מעיריית תוקף בכל דרשה
העובדה, את לטשטש יכולים אינם תירוצים שום החולים.
נפתח, ולא ביתהחולים את לפתוח היד, שאפשר
את קשה מבקר והריני הוועדה, בישיבת לנו ו/וברר
מסד אין קשה כה אשפוז מצב של שבזמן הזו, הנקודה
זאת. לסלוח איאפשר לסדרו; שבידינו הדבר את רים
שונים. בתפקידים המשמשים אנשים על  : שניה נקווה
משמש הוא שונים. בתפקידים משמש רוקח הכנסת חבר
המ צרכיה על כזו עיר  תלאביב עיריית כראש גם
אבוא שלא נוספים תפקידים לו יש זה עם ויחד  רובים
אחת נקודה עוד ישנה אבל הוויכוח. ענין כאן עד למצותם.
בתי נבנו לא השנים כל במשך  לבקרה שצריך קשה
שהוקם לביתהיולדות פרט מהמושבות, אחת באף הולים
השרון מושבות בהשתתפות בכפרסבא האחרון בזמן
וקופ"ח. והיו גם שנים טובות, שנים שהיה משק מכניס.
לפני וגם האנגלים בזמן גם קיים היד. המוניציפאלי המוסד
הצעות היו אם דבר. שום בנו ולא  מדינתישראל קוב:
בתיחוליםהדבר בהקמת לשותפויות קופתחולים מצד
ולא בעצמו בנה לא המוניציפאלי המוסד הסתדר. לא
שניה, נקודה היא זאת קופתחולים. עם לשותפות הסכים

אותה. לדעת עלינו אשר
מה היה עד כה ? היתה ממשלת המאנדאט, ואנו
בנתה קופתחולים עבודתנו. את לעשות צריכים היינו
הפסד ללא בנתה החברים, מסי חשבון על בתיחולים

השנים. כל במשך
הימים במשך עשתה הוועדה לוועדה. עובר אני ועתה
סיכמנו  שסיכמנו מה כל אגב, השובה. עבודה האלה
1000 ושל מיטות 660 של התכניות כל את פהאחד.
 אחרים מוסדות גם בחשבון מכניסים אם  מיטות
ואת בל החומר הנוגע לזה קיבלנו ממשרדהבריאות,
מלבד עבודתו. את עשה שמשרדהבריאות לציין, ועלי
חבר עם כצנלסון ד"ר אחדים חדשים לפני עבד השר,
 מאיר שד"ר הודעה, קיבלנו ובוועדה רציני, עובדים
בקופת ובארגון בעבודה שנים הרבה של בעלנסיון אדם
את מציין אני זאת. במחלקה לעבוד נכנם  חולים
הענינים כל לנו והוסברו רב חומר שקיבלנו הלובדה,
מסקנות כל לקבל רצתה לא הוועדה בבריאות. הקשורים
ההוספיטאליזאציה. בענין רק והתרכזנו אחרים, בענינים



הש אחת ועל רציניות, שאלות עור יעמדו הוועדה בפני
כאן. לעמוד רוצה אני אלות

הישוב מן כ400/0 אשר שקופתחוליט, ייתכן, לא
לארבעה לקרוב מגיעות לבריאות ושתוצאותיה בה, מאורגן
(א. לפעולותיה. ניכרת הקצבה תקבל לא לירות, מיליון
לה לתת ההצעה בעד הצבעתם לא מדוע : ג נ י ל ז י צ
לדון נצטרך אנחנו .(? חדשים ל3 שהצענו הסכום את
יכול אינו הפועלים ציבור בי בוועדה, הזאת השאלה על
לוקח שהוא כאלה גדולות הוצאות וגם מסים גם לשלם
עזרה לבוא מוכרחה בארץ. הבריאות בשטח עצמו על

לקופתחולים. הממשלה מצד גדולה
הוועדה תעשה את עבודתה, ואינני מציע לכנסת לקבל
התרכזנו הוועדה בישיבת השאלות. בכל החלטות היום
שע מציין, אני ההוספיטאליזאציה. בשאלת : אחת בנקודה
לענ המוקדשות האחרונות הישיבות בשתי הוועדה בודת
האחרות בישיבות חשובות. לתוצאות הגיעה בריאות יני
רחב בהיקף הבריאות שאלות ביתר נדון הוועדה של

הצעתי. היא זאת הצעות. ונציע
במשך להוסיף הממשלה בידי יעלה שאם חושב, אני
400 שאר בהסדרת ולעזור מיטות, 600 הקרובים החדשים
פותר אינו שזה כמובן, גדול. הישג זה יהיה  המיטות
עוד עם הקשור ענין זהו הבריאות, שאלת כל את עוד
היום שבהביאנו חושב אני ענינים. והרבה שאלות הרבה
בשעה חובתנו את ממלאים אנו הכנסת, לישיבת זה ענין

זו.

הכלליים): (הציונים גיל י.
שכאן בצער לציין עלי נכבדה. כנסת היו"ר, אדוני
בספרו עליה כותב שמקיאוולי בשיטה, חברים כמה נהגו
אינו הוא מישהו, את מתקיפים שאם היינו, "הנסיך".
ואז שני, מצד להתקיף אלא להתקפות, ישר לענות צריך
היריב. להתקפות ישיר באופן מלענות פטור יהיה ממילא
הציונים סיעת עלידי זכות נתגלגלה ? כאן קרה מה
להד רוקח, י. מר הסיעה יושבראש באמצעות הכלליים,
עיק את הכנסת ואת המדינה בענין הבריאות הירוד, ול
הכ שהציונים מכיון והנה, ממוות. ובוגרים ילדים הציל
והאו הקואליציה התאחדו לכן הבעיה, את עוררו לליים
מן שלא ומענות טענות זה בענין והשמיעו נגדם פוזיציה

הנדון.
לדברי פסיכואנאליטי רקע חיפשה למדן הכנסת חברת
קב היא רוקח. מר של הלב מן והיוצאים הכנים ביקרהו
עוסקת למדן הכנסת חברת אם עליו. העיק שהמצפון עה,
בפסיכואנאליזה בכנסת, היא תואיל אולי להסביר את הר
חזן, מר לסיעה, חברה הודעת של הפסיכואנאליטי קע

השניה. מולדתו היא שרוסיה
כתב פרויד אותו הרי פסיכואנאליזה. על מדברים
בספרו "שיעורים במבוא לפסיכואנאליזה", שאם מצפונו
לומר יש ולדבר. לבקר האומץ לו יש נקי, מישהו של

נקי. רוקח מר של שמצפונו
לשי מרצו כל ואת זמנו כל את מסר הזה האדם
האשפוז מצב להטבת לנקיונה, העיר, של פורה
אותו ביקרו הזאת. בעיר אחר עשה שלא מה ועשה בה,
האחרו השנים ב10 הוסיפה לא ת"א שעיריית על כאן
נות אלא 60 מיטות בלבד אבל לא לקחו בחשבון שה
ביתהחולים. של בקיומו התנקשה המאנדאטירית ממשלה
צורך בכלל ואין וסאנאטוריום לוקסוס שזהו אמרה היא
הבריטים, ויציאת המאנדאט חיסול שאחרי ידוע, בבי"ח.
השי את לקיים ופרוטה פרוטה כל על העיריה נאבקה

אותם להרחיב קשה והיה עמל, ברוב הוקמו אשר רותים
מתוך חוסראמצעים. חבר הכנסת שריבמן חיפש רקע
שהד ואמר רוקח מר של הצודקים בקרתו לדברי פוליטי
זה אם להתווכח איאפשר לשמה. שלא נעשו דברים

לשמה. לא או לשמה כיונה מתוך נעשה
התוהו מתוך ? קרה מה הענין. של לגופו עכשיו
ובוהו שהשאירה לנו ממשלתהמאנדאט, היה משרדהב
אנשים מפי שמענו וזאת ביותר, הגדול הקרבן ריאות
הזאת השאלה את שעורר הראשון המצב. את היודעים
היה ד'ר גרושקה, שבא והזעיק את ועדתהשירותים. ועדת
הכנסת מזכירות כי פעמיים, התאספה לא השירותים
הודיעה לה כי יש חילופיגברי במשרדהבריאות ולכן
אץ לרעת את מי יש להזמין ממשרדהבריאות. אמרנו
שמשרדהבריאות לא הלך בעקבות העליה הגדולה, לא
הג זכותה זוהי קרבנות. נפלו ולכן לקראתה, התכונן
על זו שאלה שהעלתה הכלליים, הציונים סיעת של דולה
אנו ולכן הכנסת, את השרים, את הזעיקה היא סדרהיום,
הזה. הענין מכל משהו וייצא זאת על כאן מדברים
אלף בזה ולהכניס בהתקפותנגד כאן לבוא איאפשר
ענינים של עיריית תלאביב וענינים אישיים נגד מר רוקח,
הר שכפל אמרנו הנדון. לענין וכלל כלל נוגעים שאינם
הבריאות בעוכרי היה והממשלה הסוכנות של שויות
של העולים. לא היו בעלים. כך אמר לנו שרהבריאות
כאן, גם היום זאת והזכיר בנובמבר שהתקיימה בפגישה

הזאת. לבעיה בעלים שאין באמרו
העולים של המתאימה הבדיקה חסרה דבר. ועוד
שחפנים 2000 לשלוח לג'וינט יעצו הגולה. מן בצאתם
מקרב העולים לשוויצריה. הם לא נשלחו לשם וחלק
הב בריאות את מסכן והוא ישראל למדינת הסתנן מהם

פתוחה. שחפת חולי 1760 שיש שמענו ריאים.
ממשלת בימי שהיה זה עם כיום המצב את משווים
האנטי המשרד היה שזה לדעת יש הרי אבל המאנדאט.
ואי ממשלתהמאנדאט, בימי לנו שהיה כיותר הגדול שמי
קלי לקראת הגדולים הצרכים בין השוואות לעשות אפשר
ה ע"י בארצםהם היהודים רגלי דחיקת ובין העליה, טת

זה. בשטח בריטים
ישנם הרבה דברים אשר איחרו בעשייתם. אותה טל
גםכן שם והמנזר מזמן כבר שוחררה בירושלים ביה
אפשר הוואתיקאן, עם עכשיו שגמרו המו"מ מזמן. שוחרר
מיטות. 120 ולהוסיף חדשים כמה לפני עוד לגמור היה
להכ עכשיו רוצים שלפיה והתכנית מזמן, שוחררה עכו
מיטותאפשר 400 ביתהסוהר, של בביתהחולים שם. ניס
לא עוד ביפו הצרפתי ביתהחולים עם מזמן. לבצעה היה
דבר  האחיות גיוס בשאלת משאומתן. לנהל התחילו
נעש לא  בו המחסור הורגש שנה חצי לפני עוד אשר
ול הקורסים את להתחיל מועד מבעוד ויש פעולה, הו;

אחרים. אמצעים חפש
של החוקי מתפקידו אינו הכללי שהאשפוז הטענה,
הקונצ היתה זאת מוטעית. טענה היא משרדהבריאות
שממשלתישראל רוצים אנו ממשלתהמאנדאט. של פציה
בקשר הדרוש כל את ותבצע האשפוז כלפי אחראית תהיה

לזה.
כהוגן הפעלנו לא "איירו", את הפעלנו לא עכשיו עד
להפעיל, שצריך מה את כהוגן הפעלנו לא "הדסה", את
שמשרדהברי היום שמענו הנה לסאניטאציה. אשר
על חולקים אנו בזה גם זה. בשטח המפקח רק הוא אות
של מתפקידו היא שסאניטאציה אומרים אנו השיטו;.
משרדהבריאות, ביחוד במקומות הנטושים, מקור המח



לע צריכה זאת שאת ולומר לבוא איפוא איאפשר לות.
שות הסוכנות ושהסוכנות תבוא ותטיל זאת על הממשלה.
בתיחולים יש לצבא הצבא, עם הקשר חסר היום עד
משלו, פרסונאל וגם ציוד רב. כל זה עוד לא גוצל כהוגן.
המק את להוציא כדי המתאימות הפגישות קויימו לא עוד
בתיחולים ולפתוח ותלליטוינסקי מבאריעקב סימום
ולפרסונאל לחיילים גם סיפוק לתת ועלידיכך לאזרחים
למען עושים שהם הרגשה להם שתהיה בש.ר., הרפואי

שלום. בימי גם אלא מלחמה, בימי רק לא המדינה
דורש לא זה במחנות. טראנספוזיות על הרבה דובר
לעתים אפשר מאד. חשוב אמצעי זהו אבל רבים, אמצעים
של במקרים ילדים, וביחוד  אנשים להציל קרובות
מחלת הדיזנטריה  ממוות בטוח עלידיזה שמקדימים

הטראנספוזיה. את
מס איננו לעולים הרפואי שהשירות אומרים, אנו
פיק. מאה רופאים ומספר מסויים של אחיות ל210 אלף
אם מספיק. לא זה  ירבו כן יותר, או  עולים
של הנורמאלית לבריאות הדרושות מיטות 9000 במקום
אנו  בלבד מיטות 2637 עכשיו עד לנו יש המדינה,

כאלה. בצעדיצב ללכת שאיאפשר אומרים
הכתר את לעצמו לקחת הרוצה מישהו אין ולכן,
מי כל יבורך תכנית. שתיכן הוא שהזעיק, הוא  הזה
העיקר המעשים, הם העיקר תכנית. תיכן שהוא יגיד אשר
בשאלת כי המהיר, הטיפול הוא העיקר הבריאות, היא
פיקוחנפש  האטיות יכולה לסכן ילדים ובוגרים. ואנח
התכ שכל ומשרדהאוצר ממשרדהבריאות מבקשים נו
 ואחד אחד כל חשבון על אותן ונזקוף  ניות
לקדם המאכסימאלית, במהירות שיבוצעו ובלבד יבוצעו.
והרי הגדולה. העלית עם לבוא העלולה הרעה, פני את
'יש זה עם יחד אבל ותגדל. תלך היא תיפסק, לא העלית
של הוותיקים התושבים ולבריאות לבריאותה לדאוג

מדינתישראל.

(מק"י); וילנר מ.
שרהבריאות, את לשבח היום ברצוני נכבדה, כנסת
שר של נאומו או נאומה משום אלא נאומו, עלשום לא
הנאומים שגי בין מאד גדול הבדל ראיתי כי העבודה,
ברצינות במקום הנושא, את המטשטש  הראשון האלה.
שאי מספרים, הביאה שרהעבודה הכנסת. בפני להעמידו
התכנית לפי למציאות, כך כל מתאימים הם אם יודע נני
שבו בעוד לנו שיחסרו חשבון עשיתי עלידה שהובאה
תצטער...) אתה (שרהעבודה: עובדות. ידים עיים
חשובה בעיה לטשטש אבל כך, על שאשמח הראשון אני
דרך. לא זוהי פתרון, לה ולמצוא להתאמץ במקום כך כל
שרהב מצד הדברים הצגת אופן על שמחתי כך משום
בכל אבל התכנית, את לקבל לא לבקר, יכול אני ריאות.
מיטות מדי יותר לו שיש הודיע לא שרהבריאות אופן
זאת שעשה כפי יותר, לעשות מה ושאין בבתיהחולים
העבודה. למצב ביחס שרהעבודה הראשון בדיןוחשבון
שר של המספרים הכנסת, של נכבדים חברים
9000 לפחות דרושיט למרי. פשוטים הם הבריאות
מיטות  אמר (ולמעשההרבה יותר !); יש 2500 ,
להוסיף המקומיות הרשויות עם יחד הממשלה תכנית
זה חשבון לפי שיחסרו דבר של פירושו מיטות! 1000
למספרים להתייחס איך היא, השאלה מיטות. 5500
אפשר יבשה. בצורה המצב של הזה ולתיאור האלה
1000 עוד ויתווספו תבוצע התכנית שאם להגיד,

מיטות בבתיחולים יהיה בזה צעד קדימה, אףעלפי
מאד! חשוב וזה זו, תכנית תוגשם מתי נאמר שלא
בדמה שבתכנית, ההתקדמות מידת את לשקול אם
אנו ואין במדינה עכשיו הצרכים את לראות שיש לי
כמספר המיטות במספר התוספת את לקחת צריכים
שמב נראה ואז קובע, כמספר הצורך את אלא קובע,
1000 תוספת לאחר (גם עכשיו חסר אבסולוטית חינה
יותר הרבה  החדשים מהצלמים כתוצאה  מיטות)
מאשר חסר היה לישוב לפני שנח. מכאן, שלו לא
חולים אלפי של בעיה היתה לא ולו הישוב גדל היה
הוזכרו לא אשר  רבות ומאות החדשים, העולים בין
אותם גם אשר נכים, משוחררים חיילים של  כאן
עוזבים שהם וברגע היות בחשבון, לקהת וחובה צריך
לסי לדאוג כן גם משרדהבריאות מחובת הצבא את
דורם, להבראתם ולריפוים  היו אלף מיטות פותרות

משהו. אבל עכשיו אין זו אלא טיפה בים.
בה בתיחולים, של כבעיה רק הועמדה הבעיה
בשעה שבעיית הבריאות אינה מצטמצמת לזאת. כבר
ערבים, אחרים, אזרחים גם שיש בחשבון לקחת מבלי
ויש ביניהם חולים רבים , ומתפקיד המדינה לקחת
בתכנית). נכללים הם שפירא: (מ. בחשבון. זה את
אד כיל בעיה רק אינה הבריאות בעיית עלכלפנים,
רחים הנצרכים כבר לביתחולים. השאלה היא יותר
יחסי, באופן גבוה, כך כל שאחוז למנוע כיצד רחבה:
למנוע כיצד לבתיחולים. יזדקק חדשים עולים של

מחלות. החרפת או מחלות
האח אנשים בין עכשיו התלכז למעשה הוויכוח
יותר האחראים אחרים כנסת חברי ובין לעיריות ראיס
השני. את ומבקר השני את מאשים האחד לממשלה.
אלה  נאמר כך  המצדדים יותר בזכות העיריות,
האחריות כל את מטילים ראשיהעיריות, נכון יותר או
עושים הממשלה דוברי הממשלה. על הקשה למצב
ראשיהעיריות. אשמים שבכל אומרים ההיפרהם את
וגם הממשלה גם  צודקים הצדדים שני לרעתי
למצבהבריאות השנים כל במשך אחלאיות העיריות

הגענו. אליו הקשה
ראשיהעיריות את גם לשאול אכשל כאן כי
שר את וגט תלאביב) עיריית ראש את (בתוכם
חשו פחות בעיה זוהי הביוב בעיית האם : הבריאות
כבר הזקוקים אנשים בשביל המיטות משאלת בה
מים וחוסר הסאניטאריים התנאים בעיית לביתחולים?
כלוד בערים וגם חדשים עולים של רבים בישובים
שבלי מכאן, התחלואה. בעית את מחריפה ורמלה
תכנית של שיפור יסודי בתנאים הסאניטאריים אין
משרד.הבריאות יכול למנוע בעד גידול מספר החו

במדינה. לים
השיכון מצב בשיכון. לצפיפות בקשר הדבר אותו
בתלאביב ובשכונותהעוני החדשים העולים של
ובמקומות אחרים, בכפרים הנטושים, הוא מקור
למחלות. איאפשל להפריד את הדבלים ולראות את

שטחי. באופן הבריאות בעיית
כמו הממשלה של הנוכחי בתקציב שגם לי, נדמה
בתקציב העיליות אפשל להקדיש הלבה יותר לבריאות
מיטות 5500 שחסרות בהכרזות, לק להסתפק ולא
ושיש לפתול את הבעייה לק ע"י פנייה ליהודי אמריקה.
לשנה לילות מיליון 2 של סעיף קיים הממשלה בתקציב
גדולה. כך כל במשטלה הכלח שאין חושבני, למשטלה.
הח על במשלדים בשמילה מועסקים מהשוטלים לבים



לי נדמה עבודה. לבקש הבאים המשוחררים יילים
הו כמה כמוכן לצמצמן. שאפשר הוצאות הן שאלו
רק באשר פדודוקטיביות' אינן בתקציב אחרות צאות
על מסויימות השקפות בעלי  מהאוכלוסיה חלק
מן שגם חושבני, בהן. מעוניינים  העולם בריאת
ימה מהסכומים חלק להעביר אפשר הנוכחי התקציב
ההוספיטליזאציה לפיתוח למשרדהבריאות הקצבות
הממ גישת עצם עם גם קשורה הבעיה שנית' בארץ.
העובדים, של העצמית לאינציאטיבה לעזרה שלה
מס ראיתי עכשיו רק העובדים. הסתדרות של למשל
השתתפות של האחוז המאנדאט, כבזמן שכיום, פרים,
הממשל! בתקציב קופ"ח של ההסתדרות הוא פחות
אחוזים. משני יותר לא אופן בכל אחוזים מ2
במקצת!) צולעת שלך האריתמטיקה קפלן: (א.
לק ההסתדרות של הועה"פ של בדו"דו כתוב כך
ובכן, בערב. מחר שמתחילה השביעית ועידתה ראת
ב המטפלת קופ"ח, בתקציב הממשלה השתתפות
שהציבור בזמן בו אחוזים ב2 רק הוא נפש 350,000
בשטח העיריות לעזרת ממשלתית, לעזרה ביותר הזקוק
ציבור זהו  אחרים סוציאליים ובשירותים הבריאות
ובמסי שונים במסים שהפועלים מצב, נוצר הפועלים.
הממשלה תמיכת מחוסר (כתוצאה שלהם ההסתדרות
חושבני, עבודתם! משכר אחוז 20 משלמים בקופ"ח)
רמת הורדת הנוכחיים היוקר בתנאי מהווה שזה
מאוכלוסיית ניכר חלק של בריאותו והתרופפות החיים

העובדים.
לשי גישתה את תשנה שהממשלה מציע, אני לכן
מהותי כאופן תגדיל < יסודי באופן הסוציאליים רותים
על  בתקציב הסוציאליים השירותים של החלק את
או הכרחיות, בלתי אחדות, מפוזיציות העבריה ידי
ועל להן. הוקצב אשר המידה באותה הכרחיות בלתי
אפשר אשר מישהו עוד יש המסים. שיטת שינוי ידי
הגדולה ההכנסה בעלי  נוספים מסים עליו להטיל
ביותר ומרוויחיהמלחמה. במקום שיתחלפו חולי
יכולים ואינם לבתיחולים הזקוקים אנשים שחפת,
ההון בעלי בתוכנו, שהעשירים מוטב  אליהם להגיע
ישלמו הגדולים, וספקיהצבא מרוויחיהמלחמה הגדול,
מסים; וזאת היא גם הדרך למנוע תמותה גדולה ומח

מהמוניהעם. לות

(מפא"י): לוביאניקר פ.
? הוויכוח את להפסיק כללית בהסכמה אפשר אולי

שפרינצק: י. היו"ר
היש הסכמה כללית ? (קריאות: לא).

הכלליים): (הציונים פרסיץ שושנה
דנים, אנחנו בה שבשאלה דומני נכבדה, כנסת
ההא לנו יועילו לא סחורסחור. ללכת יהיה טוב לא
השאלה. את נפתור כזה באופן ולא ההדדיות שמות
מאד. וחשובה חמורה היא בפנינו העומדת הבעיה
מצב הבריאות בארץ חמור מאד וצריך לעשות את
צריך לעשות מה לדעת כדי לשנותו. כדי המאכסימום
מנה בישראל הישוב לאשורו: המצב את לראות
כולו ובעולם איש, אלף 600 המדינה הכרזת יום עד
עלינו היה ואילו יהודים. מיליון כ10 ההוא בזמן היו
היום לפתור את שאלת אשפוז האוכלוסיה במדינת
עומדת היתה  שנה לפני שהיתה כפי  ישראל

לפנינו בעיה של 3000 מיטות. שרהאוצר וכל חברי
ולהחזיק להקים שכדי אתי' תמימידעים יהיו הכנסת
בקופסות מקשקשים היינו לא האלה המיטות 3000 את
עזרה. בבקשת הגולה ליהודי פונים היינו ולא צדקה
האשפוז אפשרויות בהגדלת לא כאן המדובר אולם
לאוכלוסיה היהודית בישראל בלבד' אלא בעובדה
למדינת גדולה בעליה מעוניינים הגולה ויהודי שאנו
תשושת היא הזאת העליה גלויות. ובקיבוץ ישראל
כוח, שבורה ורצוצה, ואחוז החולים בה הוא גדול מאד.
עם יחד בה והטיפול הדאגה בעול לשאת מוכן הישוב
כל העם, והאוכלוסיה בארץ אינה רואה את עצמה
היושב יהודי כל שיתן לירה, כנגד לירה מלתת פטורה
הציונות בעול כמונו נשא לא אשר יהודי  בגולה
השנה במשך הישוב ובמאבק השנים, במשך ובמאבקה

האחרונות. השנה ומחצית
חדשים גבוא שאם לדעת' עלינו אחרת. ועוד זאת
לבקרים לדרוש מתושבי מדינתנו מסים נוספים ונאשימם
אצלנו שמתעוררות שעה הקמוצה, בידם בפעם פעם מדי
נפנה לא ואם ההמונית, לעליה בקשר קמורות בעיות
לשאת מאתנו פחות לא שחייבים היהודים, לאותם

הבעיות. את נפתור לא בעולה,
יכול אינו איש 600.000 בן מסודר ישוב ואף ישוב,
תוך שנתווספו איש 360.000 של להוספיטאליזאציה לדאוג
ערבים, אלף ל120 נוסף עוליט אלף 210 : אחת שנה

להם. גם לדאוג שמחובתנו
חפצה לא (ואני הממשלה מן לדרוש באים אנו ואם
דרי הרי יזמה, הממשלה) את להאשים במלה להשתמש
שהיה המוסדות, לאותם כל קודם לפנות ; ברורה שתנו
ישוב בעודנו הראשונות השנים במשך  הכבוד להט
לפ עלינו וראשונה ובראש בריאותנו. למצב לדאוג  חלש
את להפנות עלינו לג'וינט. כן ואחרי ל"הדסה'י נות
תשומתלבם למצב החמור באשפוז הילדים והחולים מבין
חלקההיא על גאוותה את ל"הדסה" ולהזכיר העולים,
במלחמתנו בארץ, מפעלנו של הראשונות השנים באותן
למדינת ידה את "הדסה" תושיטנא ילדים. תמותת נגד
לפני כמו עכשיו העולים ילדי להבראת בפעולתה ישראל
יותר חזקה היא עתה בארץ. היהודי לישוב שנים 25

ההם, בימים שנתנה ממה מונים עשרת לנו לתת ויכולה
מחוץ למפעליה הרבים במדינה. אם היא תפנה עתה
תרו את להגדיל ותדרוש באמריקה גאמנותיה לציבור
תמצא ודאי  העולים ילדי תמותת מנוע למען מותיהן
עירנות מלאה. ואז נוכל לפתור את הבעיות החמורות

לפנינו. העומדות הבריאות מפעלי בשטח
או משרהאוצר רק פעולה זה בענין דורשת אינני
שרהבריאות. תפנהנא הכנסת יחד אתם ל"הדסה"
לעשות ביכלתם שיש המאכסימום את שיעשו ולג'וינט
נחשוב, ואל עצמנו את נשלה אלנא זו. חמורה בשעה
לעזרתנו. יבואו לא אם הבעיות כל בפני לעמוד שנוכל
כולנו ואנו לעזרתנו, לבוא וחייבת יכולה העולם יהדות
מן זה עם יחד לעזרתנו. הגולה להפעלת ביזמה חייבים
הממ שיזמת דברים, וכמה כמה שישנם לציין, החובה

מפגרת. בהם שלה

להניח מקום בראש שיש משום הוא שהפיגור ייתכן,
יותר אולי לעשר. מקום בו אין אבל תפילין, שתי בו
יכו אינם ולכן הממשלה אנשי על מוטלים תפקידים מדי

להן. כיאה הבעיות, בכל לעסוק לים
גרמה מדוע רבותי, מונע. רפואי שירות על פה דובר
שמבין אומרים, המצב. את אנו יודעים הרי עצמנו, את



דואג מי אבל חולים, מהם רבים אלינו הבאים העולים
חולי כמה יודע מי ? ייבדק מהם ואחד אחד שכל לכך,
סיפיליס מתהלכים בינינו ומסכנים את בריאות העם.
אולם בתוכנו. המתהלכים שחפת, חולי 1700 על מדברים
שר כולם, נבדקו כלום נבדקו, החולים שכל יוכיח מי
הממשלה של בכוחה היה זה ענין והרי ? הבריאות

להסדירו.

באחיות שהמחסור כך, על כאן מדברים כן, על יתר
מצב על הכנסת חברות כאן דיברו כבר מאד. חמור
לא אך למסהכנסה, בקשר מצבה ועל העובדת האחות
שאחות לכם הידוע האחיות. של העבודה שכר על דובר
בשי העובדת שאחות שעה ל"י, 42 כיום מקבלת בשירות
רות פרטי מקבלת 3 ל"י ליום ו3 וחצי ל"י ללילה. איך
לעסוק ל"י 42 של במשכורת העובדת האחות תוכל
שכרה את מכסה אינה כשמשכורתה כמקצוע, זו בעבודה
הדב במשקביתה. מקומההיא את הממלאת עוזרת, של
צו את שמוציאים ולפני מאד חמורים הם האלה רים

זה. ענין להסדיר איך היטב לחשוב צריך הגיוס

בתיהחולים את להפוך כאן שנשמעה ההצעה
לשעת לבתיחולים ומנגנונם ציודם על הצבאיים
מסויימת במידה הבעיה פתרון את תקל חירום
ויש לתמוך בה. מכל האמור מתלבנות הצעותי
שכם להטות ולג'וינט ל"הדסה" נמרצת פנייה (1 והן:
מידה ניתן הישוב, אנו, כי והכרזה, האשפוז בעית בפתרון
ומרווי שחיים הישוב, אנשי אלף 600.000 מידה. כנגד
ואחד אחד וכל פטורים, עצמם את יראו לא בארץ חים
בתי הפיכת (2 כיכלתו. הבעיה בפתרון וישתתף יתן
במקום (3 חירום. לשעת לבתיחולים הצבאיים החולים
אלה, בתיחולים של המנגנון בשירותו ימשיך אחיות גיוס
לה להבטיח כדי האחות, של החמרי מצבה הטבת (4
המגי העולים כל של מעולה בדיקה (5 קיום. אפשרות
מעיניו ייעלם לא מהם אחד שאף ואחריות ארצה, עים
בפול עכשיו להיכנס חפצה איני הרפואי. השירות של
מר סיעתנו, חבר נגד שהושמעו האשמות אותן על מוס

האישית. בהודעתו זאת יעשה הוא בי רוקח,

הכלליים): (הציונים רוקח י.
כל לגזול שאצטרך לעצמי תיארתי לא נכבדה, כנסת
פרסומת כאן לי עשתה הכנסת הכנסת. מן זמן הרבה כך
במספר הזאת הפרסומת את להחליף מוכן אני אבל רבה,
מסועפת. בריאות בעבודת בבתיחולים, מיטות של נוסף
שהטיחו מר. כל ועל הקטרוג כל על וסולח מוחל הייתי
כאן ונאמרו הואיל אבל, ומועצתה. העיריה בלפי כלפי,
דברים לא כלכך נכונים, אני מודד. ליו"ר שהרשני שוב
ולא כולו לישוב מיטות דרשתי הזאת. הבמה על להופיע
ביתחולים בקרבת מקומות כשציינתי בלבד. לתלאביב
לעיר דוקא התכוונתי לא תלליטווינסקי, או עג'מי דג'אני,

תלאביב.

שעו עלידיכך, שעשיתי העוול את רואה אינני
מצטער מי : לשאול רוצה אני האשפוז. שאלת את דדתי
גם לי ארשה ? הזאת השאלה את שעוררתי כך, על
יכול שאיש סובר, אני אחרות. שאלות לעורר בעתיד
לשאת גם לדעת וצריך ביקורת, ולשאת ענין לנהל
מישהו יכול הדברים. את לתקן יש אהבה. מתוך ביקורת
הבי אם ולבקר, תיקונים לדרוש באופוזיציה, להיות
היתה, שלי והביקורת קונסטרוקטיבית, היא שלו קורת
זמן כל אעזוב, לא זו דרכי את קונסרטוקטיבית. לדעתי,

זכותי גם ולפעמים חובתי הכנסת. כחבר כאן שאשב
להעיר ולעורר ענינים ציבוריים, שאינם ענינים פרטיים.

הג לא שתלאביב כך, על מאד הרבה כאן דיברו
דילה את מספר המיטות , זאת אומרת, שהפשע הוא של
בארץ שלט אשר המשטר את שכחו כן, אם העיריה.
ביותר העוינות המחלקות שאחת שכחו, שנה. 30 במשך
לי יש הממשלתית. הבריאות מחלקת היתה הישוב את
ציבור זה אם הישוב, חלקי כל בקרב לכך עדים לאמעט
המשאומתן תוכן היה מה ; אחר ציבור ואם העובדים
נגמר כיצד המאנדאט, ממשלת של הבריאות מחלקת עם
היתה דמים שפיכת איזו זו; מחלקה עם משאומתן כל
שד"ר זכורני, משאומתן. לנהל היה שצריך מי לכל זו
בבתיהחו לשכב אוהבים שהיהודים אומר, היה הירון
דברי סאנאטוריום... הוא ביתחולים בשבילם וכי לים
פעם מדי לקרוא היה אפשר להם ודומים אלה קטרוג

לשמעם. או העתונות דפי מעל

ואעפי"כ הזמן, כל תלאביב נתונה היתה זו במצוקה
מוני ביתחולים שהחזיקה הארץ בכל היחידה היתד. היא
בארץ מוניציפאלי ביתחולים החזיק עוד מי ציפאלי.
היתה שלא אעפ"י  תלאביב מלבד עיר איזו ? הזאת
לה הוספיטאליזאציה מספיקה בשביל אזרחיה  קיבלה
הוספיטאלי נתנה תלאביב ? לתלאביב מחוץ חולים
(פ. רוחמה. ועד מנתניה וגברים נשים לילדים, זאציה
טהורה עברית עיר היתה עוד איפה . ר ק י נ א י ב ו ל
האם כאלה. ערים עוד היו (? תלאביב כמו כזאת וגדולה

? לקטרג צריך כך על

של מספר חשבוננואנו על מוסיפים היינו תמיד
שהממשלה שעה וציוד, בנינים של בעול ונשאנו מיטות

בלבד. בפרוטות בנו תמכה המאנדאטורית
בית לבנין תכנית הממשלה לאישור הגשנו ב1936
אך מוכנות, היו התכניות מיטות. 600 שיכיל חולים
אותה אישרה לא  ההלואה את לממש השעה כשהגיעה
והתכניות לבנין קרקע שהיתר. אעפ"י המאנדאט, ממשלת
דרושים היו ב1936, ההיא, בתקופה אפילו מוכנות.

מיטות. 600 לתלאביב
בית פתחנו המלחמה, בפרוץ ב1939, אחריכן,
המר לביתהחולים נוסף הירקון, עליד רזרבי חולים
בו המיטות של הרשמי המספר אם חשוב, זה אין כזי.
הנקוב מן מיטות יותר הרבה בו היו תמיד אך .60 היה
למספר נוסף מיטות, מ120 פחות ולא הרשמי במספר
לנו ניתן לא הזמן כל תמיכה. קיבלתי שבשבילן המיטות
לצרכים. בהתאם הרפואית העבודה את ולהרחיב לבנות

תכניות להכנת ניגשנו שוב העולם מלחמת בתום
גדול ביתיולדות לבניית התכניות ומוכנות אחר, במקום
שרונה, אדמת על שני וביתיולדות מיטות 125 בו שיהיו
המלחמה בתקופת יכולתי האם מיטות. 800 יהיו שבו
הבנייה תכנית את לפועל להוציא כדי גדול, סכום לקבל
בית את להפוך היינו נאלצים הלא ? בידינו שהיתר.
לא האם זמניים. לבתיחולים אחרים ובתיספר המורה
לתל הובאו הארץ מכל פצועים חיילים שאלפי ידוע
על מאכסימאליים מאמצים שנעשו ידוע לא האם ? אביב
מוציאה העיריה ? העובדים ויתר רופאים אחיות, ידי
במצוקה נתונה היא והלא  מתקציבה כ150/0 לפחות
אפשר איך יודע איני ואשפוז, רפואה לצרכי  מתמדת
לדבר וכך מאמץ עשתה לא שהעיריה ולספר, לבוא סתם
שבבית הצפיפות מפני מיטות להוסיף יכולנו לא עליה.



הבית. להתקנת אחת פרוטה אף קיבלנו ולא החולים
שאלתי, ובו לשרהבריאות פתק שלחתי הישיבה בתחילת
הת לשם דורש שאני התקציב, מן ה500/0 על מה
להקציב מוכנה העיריה בקריה. זו למטרה הבנין קנת
כדי לירות, 12,500 עוד תוסיף והממשלה לירות 12,500
אעפ"י עדיין, מותקן אינו הבית הזה. הבית את להתקין
לי 10,500 קיבלנו לירות. 8,000 מכספנו הוצאנו שכבר
לציוד לירות 21,000 ביחד  לירות 10,500 והוספנו רות
היינו, שלא זה ציוד אויר. התקפות בפני להגנה בקשר
באלפור בבי"ס מוכן היה לו, זקוקים השם, ברוך
לרכישת מיועד איפוא היה הנ"ל הסכום הכרמל. ובבי"ס
ביתחולים. התקנת של מזו לגמרי שונה למטרה ציוד
מוכן הוא אין ואם זאת לאשר משרהבריאות מבקש אני
לדרוש שאיאלץ לפני הענין את לחקור אבקש זאת לאשר
חטא בזה אין כי אם טועה, שאני סובר, איני אתו. בירור

טועה. אדם אם

היום שעד להגיד ברצוני הדברים, ליתר ואשר
בעתון פורסמו רביעי ביום ורק יפו, את קיבלנו לא
שהכנסת רוצה אני יפו. של החדשים הגבולות הרשמי
? לפירסום נוגע זה מה שפירא: תדע(מ.
בסכומים להשתתף הסכמנו וחצי חודש לפני עוד הלא
גדולים, מדוע איאפשר לנקות את הרחובות בלי עתון
מנקים.) לא בתלאביב גם : ר ק י נ א י ב ו ל פ. ? רשמי
מלאכתם את עושים שאינם פועלים שישנם כנראה
כראוי. בכל אופן אני מדבר על הוספיטאליזאציה. אי
את למציאות. מתאימים שאינם דברים כאן להביא אפשר
הסכימה לא שנה 15 שבמשך והעניות, הדלות השכונות
לתל כעת סיפחנו לתלאביב, לצרפן המאנדאט ממשלת
שכו אלה אין לאומית. כחובה הדבר את קיבלנו אביב.
היא חרפה ., ביותר הגרועים מן משכנותעוני אלא נות,
(קריאות התקרה. שכונת דרך לתלאביב להיכנס
(? חדש ויכוח פתיחת זו האם "י: מפא מספסלי
לתיקון עצומים סכומים שדרושים העיריה אשמת זו אין

האלה. בשכונות המצב

תלאביב עיריית בידי שיש אמת, של שמץ כל אין
פרטי מאיש אותו קיבלה שכאילו כלשהו, כסף סכום
כנה, תהיה שהביקורת חשבתי, ביתיולדות. הקמת לשם
האשפוז, מצב הסדר לידי ותביא מעשית קונסטרוקטיבית,
מצטער אני הפרבנטיבי. השירות ושל לעולים השירות של
לגבי והתחרות התגרות לשדה הפך הזה הדבר שכל מאד,
שבי מה כאן. לנדון שייכים שאינם ענינים ולגבי העבר
להע בכךהוא הצלחתי יחסי שבאופן שמח קשתיאני
את לשכנע והצלחתי היקפה, בכל הזאת השאלה את לות
כדי הדרושים, האמצעים את להמציא המעוניינות הוועדות
את יספק לא אם אף יגדל, אשפוז לצרכי המיטות שמספר
מאד החמור המצב את להקל וכדי מלא, סיפוק הצרכים
במח יותר טוב שירותבריאות ושל בערים האשפוז על

סיפוקי. על באתי ובזה העולים. נות

שפירא: מ. שרהבריאות
הכנסת בחברת לחשוד לי חלילה בכבדה. כנסת
כלל בדרך בוועדה. שאמרתי מה שכחה שהיא למדן,
פה מסרה היא אמנם הכנסת. בחברי לחשוד אסור
או זאת מדברי, חלק רק אך בוועדה, שאמדתי מה
כולה. האמת אינה האמת ומחצית האמת, מחצית מרת'
אך נכון. זה ביתחולים. לבנות בכוחנו שאין אמרתי'
יחד עם זה אמרתי, שאנו ננצל כל אפשרות כדי להש

הצבא, של בבתיהחולים הקיימים, בבתיהחולים תמש
מיטות. 600 עוד הכלל מן יוצא באופן לפתוח כדי
שהואיל אמרתי, אני לגמרי. אחר משהו יצא בדבריה
שאין ברור הרי אין, ובתיחולים איאפשר, ולבנות
הטענה, המצב. את והציל מישהו בא  לעשות מה
מגיעים היינו לא מארס, בחודש מתחילים היינו שאילו
לטפל התחלנו מתי שחר. אין לה גם שהגענו' מה אל
הת שהשאלה יום מאותו רק  ? הללו התכניות בכל
48 או 24 תוך לפתוח יכולנו וכבר  כאן עוררה
שעות את ביתהחולים דג'אני ? אנו לא ידענו את הכ
תובות הללו שגילו לנו כאן ? האם לא הצענו לעיריית
את לרשותה שתקבל חדשיים, לפני עוד תלאביב
ביתהחולים דג'אני? ובבית זה, מר רוקח, לא היה
העירייה אך לבנייה, לירות מיליונים להשקיע צורך
לא קיבלה את זה, היא אמרה שאין לה תקציב לכך.
מטפ אנחנו חדשיים ובמשך זה, כל את ידענו אנו
ההכנות כל את שעשינו ואחרי המקומות. בהכנת ליט
הללו, אחרי שהצלחנו לשחרר את ביתהחולים מהצבא
ותל לסרפנד ביחס אנשיהצבא עם הסכם לידי ולבוא
חודש תוך לקבל אפשרות עכשיו לנו יש ליטוינסקי,

הללו. המיטות 600 כל את שבועות ששה
הוגדשה, לא הבריאות בשטח חטאי שסאת כנראה'
גם למדן חנה הכנסת חברת אלי נטפלה כך ומשום
אמרתי. שלא דברים בפי שמה וכנהוג העליה' בשטח
שעניני זמן כל עולים להביא שלא הצעתי' מתי
שכזה? דבר הצעתי איפה בסדר? אינם הבריאות
ואת הציוני, הועהי'פ בישיבת שנה לפני דיברתי אמנם
חטאי אני מזכיר היום, אני הייתי זה שאמר, שעלינו
לפי לאפשר ולא מאד חמורה בדיקה העליה את לבדוק
דרך, לחפש אלא לארץישראל, חולים להביא שעה
זה, הייתי אני בחו"ל. אותם לרפא הג'וינט, עם ביחד
שדרש בועה"פ הציוני את הסדרת העליה. אלא שמהסדר
העליה עד לסגירת העליה ישנו מרחק רב. (ציז
ל י נ ג: הצעת עשרת אלפים לחודש!) נכון, אני הצע
החשבון. את לעשות עתה רוצה אינני אך תי'
עולים יותר להעלות לא הודאות, ניתנו ר: ש י ל (א
ידידי ואם כזאת. הוראה שאין קובע, אני מתונים!)
לעצמי ארשה אני גם הרי נשכחות, לי מזכיר ציזלינג
ואני כולם. יבואו אז: אמר הוא דברמה. לו להזכיר
שאלתיו: אם יהיה צורך  האם תהיה עיןחרוד
חבריה? אלף על נוסף עולים אלף עוד לקלוט מוכנה
את לפרוע הזמן הגיע והנה בחיוב. השיב וציזלינג
במחנות נמקים עולים אלף כששים ההיא. ההבטחה
ולבחור המחנות לאחד לצאת ציזלינג לחבר מציע ואני
אלף עולים ולהכניסם לעיןחרוד. (מחיאותכפיים
לקהל, מעיר אני שפרינצק: י. היו"ר ביציע.
רבים חברים הזה.) בבית נהוגות אינן שמחיאותכף
רבותי, אבל, הקשה. המצב על ובחלחלה בכאב דיברו
חשבתם האם שמדברים. מה על גם פעם לחשוב עלינו
על כך, שיצטופפו 60 אלף עולים,  משפחות מרובות
ילדים, שבאו חלשים ומורעבים מחו"ל ? והאם תיארתם
ובתנאים כזה במצב קרבנות יפלו שלא לעצמכם,
האחראי את מחפשים אסון, כשקורה ועכשיו כאלה?
רק לא, באדר: (י. אחראים. שכולנו חושבני' לכך.
לדאוג יכולנו שלא בזה' היא אחריותנו הממשלה!)
לקדם את פני הרעה ולהבטיח שיכון מתאים לעולים,
בתוך נפשות ו13 אחד באהל נפשות 8 יימצאו שלא
כך ומשום לכך, אחראים אנו צריף. של קטן חדר



אח כולנו מיוחד. מקרה באיזה האשם את נחפש אל
בי שגילה על מאד מודה אני רוקח ולמד לכך. ראים

כשרון חדש של שירה, שלא ידעתי עליו עד כה.
בר מתייחס ואני לכך, מומחה שהוא מקווה' אני
צינות גמורה אל מה שאמר לי. אך יש לי שאלה למר
היפה הגידול על בפגישות לי לספר וגיל הוא רוקח:
ויו שמח תמיד באמת ואני ת"א. עיריית תקציב של
אם העיר. לגידול סימן הוא בתקציב גידול שכל דע'
לחמישה הגענו מיליון שמארבעה לי, אמר רוקח מר
ולגאוותו. לשמחתו שותף אני  לירות מיליון והצי
גידול על מדבר כשהוא משוםמה שואל: אני אך
תקציבה על מדבר וכשאני פרוזה' זוהי  התקציב

שירה. זוהי הרי  הממשלה של

תקציב שאם להוכיח, רציתי שמטרתי במספרים
משרדהבריאות גדל תוך ארבעה חדשים מ40 אלף
מראה, זה הרי  לחודש ל"י אלף ל180 לחודש ל"י
שהיה טיפול בדבר והיתה דאגה לו, שהיה ענין בגידול
המפעל הזה, ולא כפי שאמרו כאן  שהפקירו את
ענין הבריאות ולא היה מי שידאג לו. (י. ר ו ק ח: מי
עוד היי הכל, לומר צריך היית אתה לא זאת?) אמר
שהיתה אמרתי, עצמך, על הכל את תקבל אל שאמרו,
מר במספרים. זאת להוכיח ורציתי מאד רצינית דאגה
רוקח מבטל זאת: "זוהי שירה". ועוד דבר: משום
דוקא שרתי זה ששירמזמור רוקח, מר עלי הטחת מה
אני מאד!) טובה חברה רוקח: (י. ? לשרהאוצר
שאתה מכירן התקציב' לגידול אחראי אתה שגם סבור,
הזכות כל את מסרת מדוע בוועדתהתקציב, נמצא

לשרהאוצר? הזאת

ולכל רוקח למר גם חלק יש התקציב בגידול
ול ללחצנו לדרישותינו' שנענו ועדתהתקציב, חברי

מאבקנו הבלתיפוסק להגדלת התקציב.

מכוונת יד שאין לומר, לנכון מצא רוקח מר
אני גם טוב. יותר זה שבעיריה מניח, אני בממשלה.
המוסדות, באותם הסדרים על בטענות לבוא יכולתי
אם ככף. רוצה אינני אך להם, אחראי רוקח שמר
לידו קיבל לא רוקח מר ואם בסדר, אינו בעיר הנקיון
עד היום את סיפוק השירותים ליפו, ואם לא
הרי שנים, במשך המיטות מספר את להגדיל הצליח
מחסור מתוך ולא בכסף מחסור מתוך דעתי לפי בא זה
רוקח, מר של תשובתו גם זוהי ולעתים טוב. ברצון
יפה, כלכך מבין רוקח מר אם אך נגדה. לטעון שקשה
שכשאין לו כסף איאפשר לעשות גדולות ונצורית,
כעיר ת"א של הטוב שמה על לשמור לא אפילו
בשביל שגם מבין, הוא מה משום  למופת נקיון של
הממשלה אין התשובה הזאת של חוסר כסף קיימת?
משום מה מידה זאת של איפה ואיפה, איפה אחת
את להצדיק בא אינני לממשלה? אחת ואיפה לעירית
לומר, רק בא אני כרגע. מתפקידי זה אין  הממשלה
והל הכספי, בשטח גדולים מאמצים עושה שהממשלה
כמקומות גם האלה המאמצים את רואים והיינו וואי
האחרים, ואז הרבה מן הביקורת כלפי מוסדות רבים
במא נוהגת שהממשלה כיון קיימת. היתה לא שלנו

הדרוש, המינימום את לספק מציה

צורך שיש רוקח, מר עם מסכים אני אחד בדבר
שומר רק אני זה, חשוב במשרד שיטפל מיוחד בשר

נאמן למשרד הזה. אין אני יודע למי אני שומר את
למפלגה או רוקח, מר של למפלגתו אם הזה, המשרד
הבריאות שמשרד להבטיח, אני יכול אחד דבר אחרת.

בריאות. לי מוסיף אינו הזה

פיקוחנפש של רציני כה שבענין מצטער, רק אני
בדיון מקום להם אין שלגמרי יצרים, כאן התעוררו
מאה מכובד שהוא הענין לגוף לדון צורך יש זה.

מאד. וחמור מאד רציני

דב להגיד שעלינו פרסיץ, הכנסת חברת צדקה
לבדח לעמוד תוכל לא הממשלה וברורים: גלויים רים
אנו החדשים. העולים כלפי הזאת הגדולה בהתחייבות
מחוץ לבוא צריכים הללו והשותפים לשותפים, זקוקים
לארץ בין אם זה הג'וינט, או "הדסה" ובין אם
אם גם זה. בעול לשאת נוכל לא לבדנו כאחד. שניהם
והממ הישוב בחוץלארץ, מאכסימאלית עזרה נקבל
שלה יצטרכו לגלות מאמצים יוצאים מן הכלל, כדי
בשטח לנו הצפויה הגדולה, בסכנה לעמוד שנוכל

הבריאות.

שפרינצק: י. היו"ר
ועדתהכספים, מסקנות את לפנינו הביא פנקס מר

אחד. פה שנתקבלו

אותן: אקריא

כוחה את ליפות לכנסת מציעה "ועדתהכספים
האשפוז תכנית במסגרת מיה לגשת הממשלה של
בהתאם לחולים המיטות מספר להתקנת לשעתחירום,

שרהבריאות. של להודעתו

שהדבר הגורמים עם מו"מ לנהל נדרש שרהאוצר
כדי ו"הדסה", היהודית הסוכנות כגון להם, גם נוגע
חולים, באשפוז מצדם מתאימה השתתפות להשיג

העולים. מבין בעיקר

תכ לביצוע הממשלה מקופת הדרושים הסכומים
נית זו של אשפוז לשעתחירום יירשמו בתקציב הש
בריאות כגון: המתאימים, בסעיפים 1949/50 נתי

וקליטת עולים".

החרות): (תנועת בגין מ.
את "ליפות המלים במקום קל: תיקון מציע אני

הממשלה. על מטילה  הממשלה" של כוחה

היו"ר י, שפרינצק:
נצביע את מסקנות ועדתהכספים

הצבעה 

נתקבלו. ועדתהכספים מסקנות

היו"ר י. שפרינצק:
של בתקציב אלה שסעיפים דבר, של פירושו

מראש. אושרו 1949/50



המתאימות לוועדות חוקים העברת ג.
.. שפרינצק י. היו"ר

לא מעבר פקודת לתיקון חוק עומד בסדרהיום
להעבירו מציע אני תש"ט1949. המכוננת. סיפה

לוועדתהחוקה.
הצבעה

נתקבלה. ההצעה

שפרינצק: י. היו"ר
תוקף להארכת חוקים כמה עומדים בסדרהיום
של ט' ח/ ד, ו/ ה/ סעיפים תקנותשעתחירום, של
לוועדות, יועברו שהחוקים הצעה, ישנה ( סדרהיום

בהם. תדון שהכנסת לפני

(מפ"ם): בריהודה י.
בנוגע לסעיף ה' של סדרהיום: חוק הארכת
ביפו, ת"א עיריית סמכויות תקנותשעתחירום, תוקף
מחדש. עיבוד לשם לשרהפנים להחזירן מציע אני
הסיעות כל על כאילו המקובל אחד, שיסוד מניח, אני
בכנסת, הוא  שוויון לכל אזרחי המדינה. אולם חוק
לזמן אישוויון קובע תקנותשעתחירום תוקף הארכת
יודע אינני יפו' בתושבי כאן הוא המדובר מאד. ארוך
שיש משום או חדשים עולים נמצאים שבה משום אם
יצטרכו יפו תושבי פנים, כל על  ערבים גם ביניהם
המדינה. תושבי כיתר העול בכל ולשאת מסים לשלם
בהנהלה לבחור הטבעית הזכות תהיה לא להם אבל
החוק, של הסעיפים באחד שכתוב מה לפי עצמית.
רשאית מועצתתלאביב באישור שרהפנים להקים
ביפו. לפעולותיה בנוגע לה שתייעץ ועדה ידה על
מותר שזה כמו  עצמית הבהלה להם לבחור אבל,
השכנה בתלאביב נאמר המדיני/, מתושבי אחד לכל
ארוך, לזמן  החוק הצעת ולפי מהם, שוללים זאת את
מצב שיחדל עד החוק תוקף על בו מדובר שהרי
יכולים אנו אין כי הושב, אני להתקיים. החירום
וצריך לוועדה לדיון אישוויון של הצעה להביא
שיעבר מנת על לשרהפנים, הזה החוק את להחזיר
הזאת, הארץ אזרחי כל של השוויון יסודות על אותו

הפרטים. על תדון אשר לוועדה הדבר יועבר ואז

שפרינצק: י. היו"ר
סדר של הי סעיף שהוא החוק שמלבד מניח, אני
המתאימות לוועדות החוקים יתר כל יועברו  היום

בכנסת. עליהם שידונו לפני

שרהמשפטים פ. רוזנבליט:
לכן. קודם בוועדות כבר נדונו האלה החוקים רוב
סעיף ו'  חוק להארכת תוקף של תקנותשעתחירום
כבר נדון תש"ט1949 בבתים)' מלחמה נזקי (תיקון
הפעם שזו שכיון מציע, אני לכן בוועדתהכלכלה.
לאותה שנית ובא להארכה מובא זה שחוק השניה
ועדה לאיזו תקבע שזו לוועדתהכנסת, ולא ועדה'

החוקים. את להעביר

שפרינצק: י. היו"ר
המת לוועדות האלה החוקים את שיעבירו אמרתי

לוועדתהכנסת. ולא אימות
המאוחדת); הדתית (החזית ורהפטיג ז.

בר הכנסת חבר של הצעתו כי הרושם, לי יש

*) ר' סדר היום בנספחות, עמ' 585.

הענין זה, בענין שנפלה איהבנה מתוך נובעת יהודה
נוגע לתקנהלשעתחירום, שהוצאה ע"י שרהפנים
זו. תקנה תוקף שנאריך עכשיו מבקשת והממשלה
היא הביאה אותה לכנסת בקריאה ראשונה והכנסת

המתאימה. לוועדה ולהעבירה להחליט צריכה
מביאה הממשלה אשר חוק כי להגיד, איאפשר
תחילה להעבירו מבלי לממשלה אותו מחזירים לכנסת,
הממשלה של זכותה לא זאת האם המתאימה. לוועדה
הארכת ענין ומכלשכן חוק, הצעת לכנסת להביא
תקנהלשעתחירום ? בוועדה יובל לבוא חבר הכנסת
התיקונים אותם כל בתקנה להכניס ולהציע בריהודה
אחרכך שיידחו. או שיתקבלו שהם או ואז לו. הנראים

תדון בזה הכנסת ותאשר .אותם או לא.
והיה בריהודה חברהכנסת בא אילו מבין, הייתי
פרו לבו אץ אבל ראשונה. בקריאה כבר דיון דורש
צדורה כזאת ואיננה קיימת גם בשום פארלאמנט
כזאת והצעה שהיות לומר, נוכל שלפיה בעולם, אחר
ולא לממשלה אותה נחזיר הרי בעיני, מוצאתחן אינה
על לרון לסרב איאפשר בה. בדיון אפילו נתחיל
לעשות יבולים אבחנו לנו. מביאה שהממשלה הצעה
מההצעה הזאת דבר שונה לגמרי, אבל איאפשר לסרב
גם כמו זה, לחוק שבנוגע סבור, אני לכן זה. על לרון
אותו שנעביר כזה, באופן ננהג החוקים, ליתד בנוגע
המת הוועדה לדעתי, נדון. ובה המתאימה לוועדה

אימה היא ועדתהפנים.

שפרינצק: י. היו"ר
לשרהפנים. זו בשאלה הדיבור רשות

שפירא: מ. שרהפנים
מס ואבי נמוקי את הביא ורהפטיג הכנסת חבר

בהם. תפק

(מפ"ם): בריהודה י.
הדיון ושבסוף בכנסת זו בשאלה לדון הצעתי
והצעתי בחזן שפתחתי ברור להצבעה. השאלה תועמד

להצביע. גם

: שפרינצק י. היו"ר
נפתח לא נגד. ואחד בעד דיבר אחד אם מספיק
בשעתו, לנו יהיה זה ויכוח כללי. בוויכוח עכשיו
הכנ חבר של הצעתו את שמעתם החוקים. כשיובאו
סמכויות חוק את להחזיר האומרת: בריהודה סת
ולא מחדש, לעיבוד לממשלה, ביפו תלאביב עיריית
התנגדותו את שמעתם לוועדתהפנים. ישר להעבירו
את להצבעה מעמיר אבי ורהפטיג. הכנסת חבר של

בריהודה. חברכבסת הצעת

הצבעה
נתקבלה. לא בריהודה הכנסת חבר הצעת

שפרינצק: י. היו"ר
החו את להעביר ההצעה את להצבעה מעמיד אני
שטיפלו לוועדות סדרהיום של הט שבסעיפים קים
בירור לאחר הכנסת לאישור יובאו הם קודם. בהם

בוועדות.
הצבעה

נתקבלה. ההצעה



ד. פסקידין של מוות.
המאוחדת): הדתית (החזית ורהפטיג ז.

בעתון, קראנו היום לשרהמשפטים. שאלה לי יש
רוצה אבי פסקידין. שני הוציא בחיפה המשפט שבית
בקשר לכך להזכיר, כי שרהמשפטים מסר בכנסת
יוצאו לא פסקידין ששום הממשלה, מטעם הודעה
של בענין לדון לכנסת אפשרות תינתן שלא עד לפועל,
תשו שאקבל מקווה, ואני  שואל, אני עונשמוות.
בה חיובית  את שרהמשפטים: הנוגעת הודעה זו

אלה? לפסקידין גם הממשלה של

שרהמשפטים פ. רוזנבליט:
שמס החוקה תש"ח, השיפוט בחוקת הדיון אגב

הממשלה, מטעם הודעתי הצבאי, השיפוט את דירה
עד כאלה, יהיו אם מוות, של פסקידין יוצאו שלא
שלא תינתן הזדמנות לכנסת לקבוע עמדה לגבי השא
אם או עונשחמוות את ישראל במדינת לקיים אם לה,
לבטלו. ההודעה ההיא לא היתה מוסברת, ולא חלה אלא
נוגע ההודעה אבל צבאיים. בתידין של פסקידין על
אז בתידין ידי על שהוצאו מוות של בפסקידין גם
הכנסת שחבר התשובה, שזוהי איפוא, סובר, אני רחיים.

ורהפטיג רצה לקבל אותה.

שפרינצק: י. היו"ר
בסדר החוקה. על כשנדון הענין לעצם נחזור
היום של ישיבת הכנסת מחרחוק שכר חברי הכנסת.

.22.35 בשעה ננעלה הישיבה
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