
במדינה
הסוכנות

המנוהל•□! מרד
 אחר אידיאל היה לא )66( טבצ׳ניק לדב
ל שקיבל עבודה בכל ותכנון סדר מאשר
 על־ידי שנים עשר לפני הוכנס מאז ידיו.

 של אגף־התובלה כמנהל לעבוד אשכול לוי
 את פעם אף הפסיק לא היהודית, הסוכנות
 המקריח, הגבר כי חופשה. לקבלת עבודתו

 רצה לבנות, שערות של דלילה שורה בעל
מאמצים. חסך לא משרדו, עבודת את לייעל

 מנהלם כי סברו טבצ׳ניק של נהגיו אולם
 פגיעות בהם פגע כי עד בלהיטותו, הפריז
 אגף־התו־ נהגי 33 החליטו השבוע קשות.

 ליד להתארגן שביתה, על להכריז בלה
 בוקר מדי להופיע הנוהג המנהל, של משרדו
לעבודה. שש בשעה

 אגף־התו־ נהגי הקדימו השביתה בבוקר
 בנד משרדו מול התבצרו המנהל, את בלה

 1960 תל־אביב ״זאת שלהם. כוניות־המשא
 רוצים איננו — 1942 ריכוז מחנה ולא

 קראו מזוהם!״ יהודי המילה את לשמוע
הנהגים.
יהו הכריז סוחר־עבדים!״ כמו נוהג ״הוא

 שטות בגלל שני, נהג ״לכל רפופורט, דה
בן־זונה.״ בשם טבצ׳ניק קורא קטנה,

כפולה: היתד, הנהגים של דרישתם
 לדון חקירה ועדת תקים הסוכנות #

 ב־ המאמין העקשן, המנהל של בהתנהגותו
מעשיו; צידקת

 עבודתו תופסק החקירה לסיום עד <•
 מנהל הסוכנות תמנה במקומו טבצ׳ניק, של

אחר.
 לא הנהגים עבודה. בסידור ;קמה

 על גם ״חשבנו שביתה. בהכרזת הסתפקו
 דרישותינו,״ את תקבל שהסוכנות האפשרות

 בצה״ל רס״ר שהיה רפופורט, השבוע סיפר
 של מלא תיק לנו ״יש הרוסי. ובצבא

 ועדת־ לפני נעלה כולן את נגדו. האשמות
החקירה.״

 ועד על־ידי שנוסחו הנהגים, טענות על
 נהג הלר, מרדכי השבוע סיפר השביתה

 של השלילי יחסו בגלל הסוכנות את שעזב
 לשר־ מחאה מכתבי להריץ המשיך טבצ׳ניק,

 נוקם היה ״טבצ׳ניק אשכול: לוי האוצר
 דואג שהיה זה, על־ידי מתמרד נהג בכל

 הוא בערך שנה לפני גרוע. לסידור־עבודה
 לבית־ נהג עם מכונית ועוד אותי שלח
כש לאילת. — יום באותו — ומשם שאן,

 המשאית לנהג אמרתי לבאר־שבע הגענו
 בעיר. לישון ונשארתי עייף, שאני השניה

 לאילת. בדרך והמשיך פחד השני הנהג אבל
 שיכנע טבצ׳ניק בדרך. שהתהפך היה הסוף
 הנהיגה מן עייף היה שלא להעיד אותו

במכונית.״ טכני קלקול שהיה אלא הארוכה,
הת מריבוי מודאג שהיה המקריח, הלר
 הנהגים, של מאומצת עבודה בגלל אונות
 זרנים, תאונות למניעת למועצה מכתב שלח
 לטבצ׳־ ידה על שנשלח מכתב העתק קיבל
 שעות־ ריבוי מפני המנהל הוזהר בה ניק,

הנהגים. של העבודה
 לעבור ר,לר היה יכול לא עליו אחר, מקרה

 נשלח ברנט שמעון הדתי הנהג בשתיקה:
 בית־שאן, בעמק לסיבוב טבצ׳ניק על־ידי
 של בקשותיו למרות ששי. ביום דווקא
 התוצאה: להחליפו. המנהל הסכים לא ברנט
שתי פרק בה הפעמים באחת שמיהר ברנט,

 סגר תא־הנהג, לתוך לקפוץ ממכוניתו, לים
אותה. קטע אצבעו, על הדלת את

מי  עליו אחר מקרה ללדת?" עומד ״
 ועדת־הח־ לפני להתלונן הנהגים התכוננו

 לטבצ׳ניק הגיש רייכר חיים הנהג קירה:
 המנהל לחתימה. בלתי־מדוייקים מסמכים

״בן־זונה!״ עליו: צעק .
 רפופורט, רס״ר־לשעבר סיפר אחר,״ ״נהג
 נגד הנהגים של התלונות תיק את שאירגן
 המנהל אל ״בא הכתפיים, רהב טבצ׳ניק

ל עומדת אשתו כי לו וסיפר אחד בוקר
 קרוב. מקום־עבודה רוצה הוא כן ועל לדת,

 — ללדת עומד מי בטענו: סירב, המנהל
אשתך?״ או אתה

 כאילו לעבוד השבוע שהמשיך טבצ׳נילף,
 שהסוכנות לכך התנגד לא כלום, קרה לא

 לעבוד ימשיך גם הוא ועדת־חקירה. תמנה
• החקירה. לסיום עד

הט בכל אמת של צל־צילה היה ״אילו
 אמר בהן,״ להודות האומץ לי היה ענות,

 שאינו עובד כל ״אבל טבצ׳ניק. השבוע
 עובד, הוא שבו למוסד אחראי ואינו דואג
ישר.״ אדם אינו שמנהלו לומר יבול תמיד

הנה אחד הקצרה השביתה אחרי הודה
 אבל באמת, טהורות. כוונותיו ״אולי גים:

נוראים!״ כלפינו מעשיו

טבת. שבתי הארץ כתב של אביו ♦

1|י,1 ¥^ | "  הנזבדוק על הועלתה לחיפה, טופט אינגה שהגיעה אחרי ימים שלושה |
1^# 1*  השהיה האניה. של התחתון בחלק בבירור הנראה ״הזקן״ לגילוח הצף |#1 ^

המצרים. של לידידים צוותה אנשי את הפכה לאניה, זקן שהצמיחה בפורט־סעיד, הממושכת

 סיפון על רב־החובל שהשמיע ״בדברים
לידי היסוד את רואה אני בחיפה, אניתו

וה הדני העם בין הארוכה האמיתית דות
 על מאיר, גולדה החוץ (שרת ישראלי.״

שולץ.) ארהרד טופט אינגה קברניט

 אנשי־צוות כתריסר של קרים סטים **
 כאשר טופט, לאינגה העולים את ליוו *3

 להקת זו היתד, חיפה. לנמל השבוע נכנסה
 שקיוו וטלביזיה, קולנוע צלמי עתונאים,

 כל מפי אלף־לילה־ולילה סיפורי להוציא
 עמדו המלחים אך האניה. צוות מאנשי אחד

 בקבוקי כשבידיהם הפגנתית, בלא־איכפתיות
ה תווית את עליהם שנשאו קטנים, בירר,
בפורט־סעיד. יבואן

 שם הפיקוד, גשר לעבר מיהרה הכבודה
 והמחוספס )62( הקשיש הקברניט התרוצץ
ו הכחולים במדיו שולץ, וזילהלם ארד,רד
 ד,פ־ את נתן הוא כחולה. כומתה חבוש

 ל־ טופט אינגח לקשירת האחרונות קודות
שהש האורחים מן התעלם שובר־הגלים,

בעבודתו. לו והפריעו הגשר על תלטו
 זאב־ של קרירותו פגה המלאכה בגמר

 לטרקלינו, העתונאים את הזמין הוא הים.
תשו שאלותיהם. על לענות נכונות הביע
 ״לא״. ״חושבני״, ״כן״, קצרות: היו בותיו

 יצאו אנושיים לסיפורים הצמאים הכתבים
 את לדובב בעקשנות ניסו באניה, לשוטט

 אחדים המלחים. שתקו לרוב הצוות. אנשי
ה במיוחד פטפטנים לי!״ ״הניחו הפטירו:

 לעשות. יכול מלת שכל מה ״עשינו שיבו:
?״ מספיק זה

הצ בעתונים למחרת שהופיעו הסיפורים
 שכללו במידה שבהם. החומר בדלילות טיינו

 חדשי תשעת משך הצטת קורות על פרטים
החלק דבריו אלה היו בפורט־סעיד, שהותם

 קצין של סיפוריו או רב־החובל, של לקים
 וחסר־ )19( צעיר עלם האניה, של האלחוט

 היתה שזו איוזן, גרץ. איוון בשם נסיון
 אינגה האניה על עלה שלו, הפלגת־הבכורה

 להחליף כדי מחיפה, הפלגתה ערב טופט
 בעיקר סיפר הוא הקבוע. האלחוטאי את

 שהיא פורט־סעיד, את לעזוב שמח כמה
 מכליה ואשר וחסרת־עניין מלוכלכת עיר

 לו למכור בעקשנותם מדעתו אותו הוציאו
מתו כשהם בהרחבה, צוטטו דבריו משהו.
 של האיתנה עמידתם על בדברי־שבח בלים

 תוארו טופט אינגה אנשי ד,דניים. המלחים
 במלחמתה ישראל, של האמיצים כשתופיה

בסואץ. הערבי ההסגר נגד
מצרים שונאי לא★ ★ ★

^ מאמרים ך• ^ !!? תו מלל תלרג
 שנכתב מה אינגה. מלחי בין לאוזן פד, 1 1

קרי היו קודם אם חמתם: הבעיר אודותם
 ״אפילו לעוינים. המאמרים אותם הפכו רים,

יותר!״ הגונים העתונאים היו סעיד בפורט
 טובה דעה טופט אענה האניה שלמלחי ולא

הסי אחד להיפך: פורט־סעיד. עתונאי על
בהגי לספרם מוכנים שהיו המעטים פורים

 שפגש מצרי כתב אודות היד, לחיפה, עם
 למשקה. הזמינם בבאר, הצתת מאנשי כמה

 כדי ותוך ברצון, להזמנה נענו המלחים
 ועל בעיותיהם על בחופשיות דיברו שתיה

משוכ היו המלחים בפורט־סעיד. בילדיהם
 ל־ נועדה לא שיחתם כל כי כנראה, נעים,

 בעתון לקרוא הופתעו למחרת פירסום.
 עם האינטימיים יחסיהם על מאלפים פרטים
 של שמו הוזכר השאר, בין המקום. בנות
 מאד ידידותיים יחסים כמקיים המלחים אחד
 את שהעמיד פרסום — החוף על אשד, עם

ו תורגם כאשר בלתי־נעים, במצב האיש
 נשוי מלח אותו כי הדנית. לעתונות הגיע
לילדים. ואב

 לא זאת, לעומת הישראלית, העתונות
 שפיר־ במידה דמיוניים. סיפורים סיפרה

 קשרים היו טופט אינגה למלחי כי סמר,
 הזכירה לא פורט־סעיד, בנות עם אינטימיים

 כל־כך המלחים כעסו כן, אם מדוע, שמות.
 שקשור מה כל ועל הישראלית העתונות על

 לכך, תשובה לקבל היה קשה בישראל?
 הרגיזו בגלוי: שידבר מי נמצא לבסוף אך

 כבני־בריתה אותם שתיארו הכתבות אותם
 הדגש המצרים. נגד במלחמתה ישראל של

 הצעיר, האלחוטאי של דבריו על שהושם
 של באור טופט אינגה צתת את העמיד

הפוכה. היתד. האמת שונאי־מצרים.
 כשליחי לדרכם שיצאו טופט, אינגה מלחי

הח ממאבקיה באחד הישראלית המדיניות
המוש כאוד,דיה לחיפה חזרו ביותר, שובים
 שמצרים מידה ובאותה מצרים. של בעים

יש כלפי קרירים נעשו ליבם, את כבשה
מזה. יותר לא אם — ראל

★ ★ ★
אכור עדן וגן ניהגום

בפורט־ לעגון נאלצה טופט ינגה
שלו פחות חדשים, תשער, משך סעיד

 מנוגדת היתד, זו עגינה־מאונס ימים. שה
 הרגילים הצוות, אנשי של הלכי־החיים לכל
העגי בחוף. קצרות ולשהיות הפתוח לים
במש להורדה גרמה אף אחד במקום נה

 עבדו שבלב־ים בעוד כי המעשית. כורתם
 שכר־ תמורת רבות, שעות־נוספות המלחים

 אך בפורט־סעיד להם היתד, גבוה, עבודה
 בביקורים רגיל. ליום־עבודה תעסוקה בקושי

ממו שהייה אחרי הבאים בחוף, חטופים
 סכומי לבזבז מלחים רגילים בלב־ים, שכת
 ממנו, להיגמל שקשה הרגל — גדולים כסף

 יותר. הרבה ממושך בחוף הביקור כאשר גם
בכסף. תמידי מחסור התוצאה:
 חלק לשלוח רגילים שהיו רבים, מלחים

 הוציאו בדניה, למשפחותיהם ממשכורתם
 תוקן זה מצב בפורט־סעיד. כספם כל את
 וחצי חמשה — בנובמבר 1מד,־ החל רק

 על _ לפורט־סעיד שהגיעו אחרי חודשים
 למלח לי״ש 15 של משכורת תוספת ידי
 לא זו תוספת גם אך לקצין. לי״ש 20ו־

הכספי. הדוחק מן אותם שיחררה
 פורס־ כי לעובדה בתוספת — אלה תנאים

ב- ביותר והנקיה היפה העיר אינה סעיד
8


