
בכורינה
שק המ

כדיכטגשטיין שותפות
 מכוניות של צי המעריצים. חיכו בנמל

 ירד ד,אוניה מן הרציף. על המתין פאר
 מעיד מצעדיו צעד כשכל ורזה, נמוך אדם
 סולל את נמסור ״לא עצמו. ערך הכרת על

עליו. שעטו לכתבים דן הלל אמר בונה,״
 במסיבה הכרמל. אל הפליג המכוניות צי

 המשק של המתפטרים מנהליו חגגו מפוארת
מנהיגם. של שובו את ההסתדרותי

 בקול ההכחשות. של תורן הגיע למחרת
 הנוכחים מבין איש כי דן הלל מילמל רפה

 הוא, אשר את למעשה הבין לא הרציף על
 שלא צלול בקול הכריז לשעבר, הכל־יכול

 הוא החדשה: הגירסה לספיקות• מקום נתן
ה למען עבודתם את יזנחו לא וחבריו

בלבד. ולמענה הסתדרות
 להאמין היה קשה אשר הכחשה זו היתד,

 לדאגה, מקום נתן דן הלל של שובו לה.
ה מפעל פיצול במלאכת שעסקו אלה לכל
 ל־ ראשון הקודמים. מנהליו וסילוק ענק

 המזכיר בעצמו. לבון פנחס היה דואגים
 החליטו ומקורביו ההסתדרות של הכללי

ה המנהלים על נוספת מהלומה להנחית
 את חיזק דן הלל של שובו אשר קודמים,
 ב־ מוחצים מאמרים סידרת הנשק: מעמדם.

סבת. (״סבי׳*) שבתאי בידי חתומים הארץ,
 סבת של גילוייו כשוויץ. שותפות

ה ביניהם: המדהים באמת. מדהימים היו
 ה־ פינמרקו חברת עם השותפות על ספור

שמיצית.
 עם לשותפות דן הלל נכנס טבת לדברי
 בעל קלאצ׳קין, נתן בשם אמריקאי בעל־הון

 ראשי פינקרקו, בשם שוויצית פיננסית חברה
פינאנס־טרייד־קורפורישן. של התיבות

 סולל בשם דן הלל עשה העיסקה את
 לחתום בסמכויותיו שימוש כדי תוך בונה,
 העביר השותפות למטרת החברה. בשם

שהצ זר, במטבע גדולים סכומים לשוויץ
מ זרים, בבנקים סולל־בונה לזכות טברו

 של בעזרתה בחוץ־לארץ. שנעשו עבודות
 לפתח דן הלל רצה בפינסרקו השותפות

תד כשפינטרקו בחוץ־לארץ, נוספות עבודות
 ולכל שלהן האשראי לבעיות למימונן, אג

והעברותיהם. הכספים עניני
 פינטרקו, עיסקת כל חולה. דן הלל

 לכל מוחלט סוד בגדר נשארה טבת, מוען
 כשם סולל־בונה׳ של ההנהלה חברי שאר

 האוצר, משרד פקידי של מעיניהם שהוסתרה
שות מלכתחילה לאשר חייבים החוק שלפי
זו. מעין פות

 של קצרה פעילות תקופת אחרי לבסוף,
הבל באמצעותו הכל בפינסרקו, סולל־בונה

פקי לאוצר. הדבר נודע דן, הלל של עדית
אדמיניס קנס — כמוס בסוד — הטילו דיו

 סולל־בונה. על ל״י אלף 30 בסד טרטיבי
 בה בתקופה הספור: בכל המעניינת הנקודה

ל לא כדי חולה. דן הלל היה הקנס הוטל
 הסתירו בריאותו, מצב את ולהרע הרגיזו

 עובדת את דן מאזני ההנהלה חברי שאר
ה עבירתו על ותשלומו, הקנס הטלת

מפניהם. בסוד שנשמרה פרטית,
 גילה דומה פרשה כעתיד. גילויים

 רכישת לפועל: יצאה שלא בעיסקה טבת
 הלל ייפה לדבריו סולל־בונה. לצרכי בנק

 גירוז, מאיר מנאמניו, אחד של כוחו את דן
 ניתן הוא אם אגרובנק הבנק בהנהלת לברר

 גילה בגישושיו, גירון כשהחל לרכישה.
 הלל — דן הלל של מתחרהו כי להפתעתו

 — סולל־בונה הנהלת חבר הוא שגם כהן,
לפניו. העיסקה את לבצע ניסה

 על נוספים פרטים מתגלים השיטין בין
בהנ סולל־בונה, של המסועפות עיסקותיו

 חברת־ סול־נור, חברת דן: הלל של הלתו
 הדלק בחברת שותפת סולל־בונה, של בת

ליכטנ בנסיכות הרשומה פטרול׳ יונייסד
שטיין.

 היה יכול לא סבת של גילוייו למקרא
 אחד במקום טמון מקורם כי ספק, להיווצר

 לבון של והידיעות החקירה תיקי בלבד:
סולל־בונח■ פירוק למיבצע ושותפיו

שטרה מ
לילו לילות

 להסתובב בוקצ׳יו ג׳ובני היה יכול אילו
 בתל־אביב, בן־יהודה ברחוב האחרון בחודש

 לסיפורי סיפור עוד מוסיף ספק ללא היה
 היו הסיפור של גיבוריו שלו. הדקמרון

 קטנה יצאנית לילי, היא: והוא. היא שניים׳
 שהופיעה כפי מסינה, לג׳וליטת מאוד הדומה
צבוע בלונדי שיער בעלת קביויה׳ בלילות
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 מצטיין, משטרה סמל הוא: צרפתי. ומבטא
מרוקו. יליד

 עיר מרחובות, לילי הגיעה אחד ערב
 לקוחות. לצוד כדי בן־יהודה לרחוב מגוריה,

בניי שהסתובבו השומרים את קיללה היא
 בדי לילד לירה חצי שילמה ברחוב, דות

בסבי הגנים באחד הפנס מנורת את שינפץ
לקוחותיה. את להביא תוכל לשם בה,

 צרותיה החלו הערב בתחילת כבר אולם
 הראשון הלקוח בחברת כשהיתה לילי. של

 לפתע הבחינה המנופץ, לפנס מתחת בגן,
 חשבה. הסוף,״ ״זה לעברם. המתקרב בשוטר

 תא־ את דמיונה בעיני ראתה וכבר לילי
 הבאות. השעות 48 את תבלה בו המעצר,
 ניגש סמל, סרטי שחזלו על שענד השוטר׳

 הגבר, פני אל בפנס האיר הוא אליהם. ישר
 בה שעיין אחרי זהות. תעודת ממנו ביקש

״מיד מכאן ״תסתלק קצרות: הפליט  הגבר !
 רגליו את נשא לילי׳ בעיני אפילו הביס לא

והסתלק.
 אם לרמחד״ נשמה לילי כגן. פגישה

 הוא אות הלקוח, את עצר לא המשטרה סמל
 הסמל גם למשפט. להביאה עומד אינו כי

 חייך הוא מאוד. אדיב לפתע נעשה עצמו
 כמו ״תשלם בעדן?״ ״מה ואמר: לילי אל

לילי. לו השיבה ותקבל,״ כולם
 לא לילי לשלם, רצה לא המשטרה סמל
 אין כי ראתה כאשר חינם. לעבוד רצתה

 איזו ״עד שאלה: ממנו, להפטר ביכולתה
היום?״ עובד אתה שעה

הסמל. השיב אחת,״ ״עד
 הבטיחה ,״12ב־ כאן לך אחכה אז ״טוב,

לילי. לו
ה על לגמרי לילי שכחה הלילה במשך

 אולם המשטרה. סמל עם שקבעה פגישה
 את ראתה ,12ל־ ברבע לגן חזרה כאשר
 ואני אחד לקוח עוד ״רק לה. ממתין הסמל
 סבלני, די היה הוא לשוטר. הבטיחה שלך,*
 להביא הלכה לא לילי אולם להמתין. הסכים

 טילסנה לטלפון, ניגשה היא לקוח. עוד
 משטרה, סמל עם פגישה לי ״יש למשטרה:
לגן. חזרה היא תבואו!*

 לעכב לילי ניסתה שבידה האמצעים בכל
 רבע כעבור כאשר, המשטרה. סמל את

 שוטרים, קבוצות שלוש לגן פרצו שעה,
 משטרת של צייד־היצאניות של בראשותו
 הם סירקיס, יונה ראשון סמל תל־אביב

 הספסל על יושב לתפקיד חברם את מצאו
מכנסיים. ללא

עליו, ״רחמי למשטרה. נלקחו ולילי הסמל
 אחד ביקש ילדים,״ ושני אשה לו יש

 ״כמעט שוכנעה: לא היא מלילי. השוטרים
 ריחם הוא האם וילדים, בעלים יש לכולנו

 לדין הועמד המשטרה סמל עליהם?״ פעם
לר חזרה לילי בדרגה. הורד משמעתי,

 שינפץ כדי לילד, לירה חצי שילמה חוב,
בינתיים. שתוקנה בגן, הפנס מנורת את

חקלאות
רימה אד אין א□

 ד׳נ־ אחד ירקות. מיני 50 מגדלים בישראל
 הירקנים שעועית־לימה. הוא מביניהם חותים

או לאכול רצו לא והצרכנים לגדלו רצו לא
ה וביניהן הקטניות שני׳ מצד במיוחד. תו

 לקרקע מועילים כגידולים ידועות שעועית,
לחלבונים. זול מקור בשמשם לאדם, ומזינים
 כי החקלאות למשרד ברור היד, זה, במצב

 השאר, בין הוחלט לכן משהו. לעשות יש
נש זו למטרה אחרות. מארצות ללמוד שיש

 לפלתה המחלקה מנהל בר־דרומא, מנתם לח
 באר־ השתלמות לסיור יבנה, קיבוץ וחבר

להפ מצא בר־דרומא ובאירופה. צות־הברית
פו מאכל היא הלימה שעועית כי תעתו,
מכי שם וכי בארצות־הברית, וטעים פולרי

 — ורכים ירוקים מגרגרים שימורים נים
היבשה. הצהובה השעועית מן לא

קופ וכמה בידיעות מצויד חזר בר־דרומא
 נזרעו התוצאה: אמריקאים. שימורים סאות
טו יבולים ונתקבלו בשעועית שטחים כמה
 מצידם, שמחו, לשימורים בתי־החרושת בים;
 העומדות אפונה, לעיבוד המכונות את לנצל

לימה. שימורי הפנת לשם בקיץ, בטלות
 של הראשונות הקופסאות תמכרנה השבוע

 הקופסאות עם יחד בשוק. ירוקה לימה
 את לאכול אפשר לפיהם מתכונים, יחולקו
 לדברי ואפשר, שהיא כמות הירוקה הלימה
ל החקלאות, משרד של הבית כלכלת מדורי
ב גולש מתובל, ספרדי מאכל ממנה הכין

חלו יתגשם אם למיניהם. מאפים או שמנת
 הימים באחד ישב הלימה, אוהדי של מם

 בסלט תיפתח אשר לארוחה הישראלי ,האזרח
 של עיקרית במנה תימשך מיונית, עם לימה

)16 בענווד (המשך

חינוך של שיטה מארגנים התלמידים בעוד

שוב דמה
 ארוחת שולחן ליד כתים, אלפי ך•
 השבוע נשמעו והערב, הבוקר הצהרים, •4

 הו־ מפי שהושמעו ביותר הקשות המילים
 במש־ מוריהם. נגד ילדיהם, בנוכחות רים

 על לחבריהם־לעבודה הורים סיפרו רדים,
 זה המתהלכים הילדים ועל גורלם מר

 באסיפות־ לימודים. בלא השלישי השבוע
 דבר את משעממים מרצים הסבירו הסברה
התי שהמורים הגדולה, הלאומית הבגידה
נר במאמרים במולדתם. בוגדים כוניים
המו כונו הקואליציונית, בעתונות גשים

 ״דוג־ הנותנים כאלה אחריות״, כ״חסרי רים
לתלמידיהם. חינוכית״ בלתי מה

 בתל־אביב, ריינס ברחוב פרטית, בדירה
 השבוע ישבו לשניה, אחת קריאת־טלפון בין

 תיכוניים מורים 1500 של הנבחרים נציגיהם
 עם לפגישה להם שיקראו חיכו שובתים,

 עלינו?״ מתנפלים ״מה החינוך. משרד נציגי
 שמעו לא ״הרי המורים, נציגי התמרמרו

רוצים.״ אנחנו מה רישמית עדיין
שית אשר התיכוניים, המורים שביתת כי

 במדינה, התיכוניים בתי־הספר כל את קה
 שביתה היא אין ביותר. מוזרה שביתה היא

 שביתות כמאות בלבד׳ תנאי־עבודה להטבת
 המדינה ברחבי ומסתיימות הפורצות אחרות

 שתביעותיה שביתה, זוהי בשנה. שנה מדי
 יסודית: תביעה יותר: הרבה רחבות הן

המקצועית. ההתאגדות חופש
 לבוא רוצים אינם ופקידיו החינוך משרד
ש ונציגיהם, השובתים המורים עם בדברים
 בבתי־ המורים תעדי של ארצי בכינוס נבחרו
 בנו מכירים אינם ״הם התיכוניים. הספר

 ספק בחיוך, ספק השובתים אמרו בכלל,״
 החינוך, משרד עמדת של מהותית באי־הבנה

 עם המשא־ומתן את לנהל מתעקשים ״הם
המצב.״ זהו והגננות• המורים מרכז נציגי

 כאן לנו ״יש ביותר. מוזר מצב זה היה
 הפירמידה,״ בקצה ואנחנו הפוכה פירמידה

 למקצועות תתיק מורה כבירי, להסביר ניסה
 מדינה ״בכל השובתים, ומראשי ריאליים

 של הנבחרים המוסדות מושתתים אחרת
 תיכוניים מורים של רחב בסים על המורים

 המורים באים אחריהם ורק ואוניברסיטאיים,
 העממיים המורים להיפך: אצלנו, העממיים.

ה בהסתדרות מכריע רוב מהתים והגננות
 אחוזים שמונה בה מהווים אנחנו מורים•
 עניני שאת יוצא יחסיות. הן הבחירות בלבד.

אוניבר בוגרי כולם התיכוניים, הצורים
 מורים מנהלים גבוהים, ובתי־ספר סיטאות

גננות." או יותר, פחותה השכלה בעלי
מלחמות שתי★ ★ ★

 ההסתדרות של המפא״יי המקצועי האיגוד
 כמה. פי מכביד יותר, עוד מורכב קושי
 עקרון על הכריזו המקצועי האיגוד ראשי

 התיכוניים המורים משכורות של ההצמדה
 איננו ״אנחנו העממיים. המורים למשכורות

 'משכורת יקבלו עממיים שמורים מתנגדים
 ״היא השובתים, ראשי הסבירו יותר,״ גבוהה
 משכורת יקבלו אם להם. מגיעה בהחלט

 העממית ההוראה רמת בוודאי תעלה כזו,
 שכל יוצא ההצמדה מעקרון אך במדינה.
 להעלאה בהכרח תביא לנו שתינתן העלאה

 כזה ממצב העממיים. למורים אוטומאטית
 האיגוד ראשי נתנו כך משום האוצר. מפחד

 מרכז לראשי ברורות הוראות המקצועי
השביתה.״ נגד לצאת דברם, עושי המורים,

 מערכה איפוא ניהלו התיכוניים המורים
וב החינוך במשרד מלחמה חזיתות: בשתי
הכל־יכול. המקצועי באיגוד ומלחמה אוצר׳

יצ שגם יתכן אותנו. לשבור מנסים ״הם
מנ לנו ואין שביתה קרנות לנו אין ליחו.
 תהיה התוצאה אולם ממושך. למאבק גנון

 תכשל, אם אפילו הנוכחית, השביתה אחת:
התיכו המורים של ליכודם את תגביר רק

 סיכמו הנפרד,״ ארגונם את ותבסס ניים
השובתים.

★ ★ ★ השכר מטבע שד השני הצד

י

 הארגוניים הקשיים על להככיד די י
להם הוסיף התיכוניים, המורים של ,

 ה- המורה של הנחות מעמדו ת
באו להוכיח צורך אין במדינה תיכון

 אומרים הפשוטים המשפטים ומופתים. תות
 הוצאו אלה שמספרים עוד מה הכל, את

 משרד שהגיש הרישמיות הטבלאות מתוך
 שלו ההסבר בדברי הכנסת, לחברי האוצר
 אלה מספרים .1958/9 לשנת התקציב להצעת
הפשטות: בתכלית אומרים

 האוניברסיטה בוגר של היסוד משכורת
במח לעבוד ילך אשר בירושלים, העברית

 בשיאה, תגיע, כלשהי ממשלתית לקה
להו שילך חברו׳ ממשכורת כפול לסכום

 בבית־ הוראה שנות 21 ויסיים תיכינית ראה
תיכון• ספר

 למשל, שלו, היסוד משכורת בשיא מהנדס
 להיות שיעדיף חברו ל״י. 415ל־ יגיע

 מבתי־הססר באחד ריאליים במקצועות מורה
 שנות 21 אחרי יקבל במדינה׳ התיכוניים

לחודש. ל״י 280 עבודה
מהנ השכר. מטבע של אחד צד רק זהו
 לעבור לדרגה, מדרגה לעלות יכולים דסים

לעבו מינהלית מעבודה לתפקיד, מתפקיד
 מורים אצל פיקוח. לתפקידי או מחקר, דות

הר אפשרויות הקטנה, בישראל תיכוניים,
ביותר. קטנות האופקים חבת

 לצאת יוכלו התיכוני המורה של חבריו
חשבון על בחוץ־לארץ, השתלמות למסעות

בבית־ השמינית הכיתה תלמיד (שמאל), ולדן רפי הפןלתנ״ן־ מורה
 פתרון מצאה המקבילה הכיתה הממלבתי־דתי. התיכון הספר

1בני־דרום. הדתי בכפר ולימודים עבודה לשבוע ליציאת המורים שביתת את ניצלה אחר,


