
ד הסילונים ע ל־ א ״ ל והחבוה שובתים משותקים־הצוותים ש
 הלאומית התעופה חברת של כוסים ך*

 המאיים ורגזן, מפונק לילד השבוע דמו } ן
 לשחק תסכים לא ״אם שותפו־למישחק: על

 הצעצוע!״ את אשבור — רוצה שאני איך
 מנהל בן־ארצי, אפרים שבידי שהצעצוע אלא

 כספי־ של לירות מיליון 120 שתה אל־על,
ציבור.
 בן־ארצי שהציע המישחק, כללי הם מה
 הכלל החברה? של האוויר צוותי לאנשי

 עצמו הוא קבוע. כלל שום אין הראשון:
 כדי תוך עיניו, כראות התנאים את יקבע
 לשנות חופשי יהיה והוא המישחק, מהלך

כרצונו. אותם להפר או
 האלחוטאים, הטייסים, 130 הסכימו לא לזה

ה שותקה ולכן — ומכונאי־הטייס הנתטים
 האיום הגשמת הבא: הצעד רק נותר חברה.

הח אותו הדבר כי הצעצוע!״ את ״לשבור
לעשות, אל־על של המנהלים מועצת ליטה

 דבר, כתב באזני שבועות חמישה לפני היר
 לבין אסעל הנהלת בין יחסי־העבודה על

 ולהגיע עמם לדבר ״אפשר צוות״אתיר: אנשי
הנ את להאשים יש אולם הסכם. לידי אתם
מתאי יחסים ליצור ידעה שלא אל־על, הלת
 אפשר הראויה. בצורה בהם ולטפל אתם מים
 ידעה אילו ומשברים, התנגשויות למנוע היה

 עם תקינים יחסים לקיים החברה הנהלת
 הם כי בהרגשה החיים צזזת־האויר, אנשי

בעיסה.״ השאור
ש המוזר, המצב מן נובעת זו הרגשה

 בידי נתונה אינה הלאומית התעופה חברת
 אלא אנשי״תעופה, של מיקצועית הנהלה

 אשר המנגנון, ראשי הפקידותי. המנגנון בידי
המפ או הפקידותי בסולם עלו כולם כמעט
מש על בטייסים והמקנאים (מפא״י), לגתי

 שום מחמיצים אינם הגבוהות, כורותיהם
החצופים!״ של ראשם את ״להוריד הזדמנות

 המנהל סגן שהיה מי פלגי, יואל מפי שעבר
״לה הכריז: הוא אל־על. חברת של הכללי

לי אלפיים עד אלף עולה טייס רשיון שיג
 יותר הרבה לא זה הכשרון. לפי הכל רות,
 משיג שהוא עד מוציא לא־יוצלח שנהג ממה

 במטוס שלנהוג לך, מבטיח אני נהיגה. רשיון
 תל־ ברחובות מלנהוג קשה יותר הרבה לא

בפקקי־תנועה.״ המלאים אביב
 שינאה קינאה, של מיצבור — מילה כל

 של דעתם למרות אבל מסולף. ורגש־נחיתות
מ הטייס שונה אל־על, של והמנגנון פלגי

 ממנו נדרשות מונית. מנהג ואפילו פקיד,
 אחרים בתנאים עובד הוא אחרות, תכונות

אחרות. דרישות לו ויש —
 חוזה פי על אל-על טייסי עובדים היום עד

 חוזה החברה. פקידי למען — 1953ב־ שחובר
ה כי למשל, הקובעים, סעיפי־נוהג המכיל

האוטו־ בשעון בוקר מדי לרשום חייב עובד

לשבוואותם נשבעה
השאר: בין כלל, הוא האוויר. צוותי אנשי
ש מי כל עבודה. יחסי הסדרת •

 אצ״א, ועד ידי על מיוצג להיות חייב טס
 עם להסכמים להיכנס תוכל לא וההנהלה

בעבו התקדמות כל הוזעד. עם אלא עובד,
 לפי רק ייקבעו תפקידים שינוי או דה,

הוועד. עם התייעצות
סוציאליים. תנאים הבטחת •

 כלפי החברה בהנהלת כיום הרווחת הגישה
מש מרוויחים ״אתם זו: היא האוויר צוותי

 מוכנים לא שאנחנו גבוהות, כל־כך כורות
 סוציאליים.״ תנאים על דרישה שום לשמוע

 הממוצע שגילם צוותי־האוויר, אנשי ואילו
 על ויותר יותר חושבים בהתמדה, עולה

 לעבור חייבים הם משפחותיהם. ועתיד עתידם
 מה שנה. חצי מדי חמורה רפואית בדיקה
 כן על ויקורקעו? — ייפסלו אם להם יקרה

מת־ וביטוח פנסיה, קרן הקמת הם דורשים

ד ״-ננ ״ על ד- א ■ ף ■ ס
 בכל דינמיט ממיטען יותר באל־על יחבל

מטוס.
★ ★ ★

הפחודים במדים עובדי־ישראל

 לציבור שהגיעה הראשונה הודעה ך<י
ה הנהלת מעמדת מאד מושפעת היתד, | |

 צוותי־ה־ ארגון ועד כי בה, נאמר חברה.
 הטיסות את להשבית לאנשיו הורה אוויר
הסי האחרון. רביעי ביום 00.10 משעה החל
 מקצועית נקודה על מפוקפק סיכסוך בה:

אר על שהוטל לתפקיד הנוגעת מעורפלת,
 אצ״א. ועד בהסכמת שלא אנשי־אוויר, בעה
 הנהלת־ה־ מהודעות שהסתבר כפי הכל, בסך

 פראית שביתה ההסתדרות, ודוברי חברה
 החברה דובר הצדקה. כל חסרת וחבלנית,

 מיוחדת טיסה מסכנת השביתה כי הוסיף, אף
עולים. להבאת

 היה אי־אפשר שלאחר־מכן הימים במשך
 בכתבה שכנגד. הצד טענות את לשמוע כמעט
ה ניסתה שידור, אחרי שידור כתבה, אחרי

 חבורה של התמונה את מחדש לצייר הנהלה
ה במשכורות מסתפקת שאינה רודפת־בצע,

 כסף. עוד דורשח אלא חבריה, של אגדתיות
 מוכן היא כי ישראל, לקול הודיע אצ״א ועד

 הטסת את לבצע השובתים לחבריו להרשות
שודרה. לא ההודעה אך — העולים

ההסתד גדולי הצהרת את ששמע האזרח,
הפר השביתה את לשבור הצורך על רות
 אל-על של המנהלים מועצת החלטת ואת אית,

המטו את להחכיר או זרים טייסים לשכור
 עושה סוף־סוף כי הרגיש זרות, לחברות סים

 במדים עוכרי־ישראל נגד משהו מישהו
הכחולים.

★ ★ ★

התלקחות סף על חבית

 העברת בגלל אומנם פרצה שכיתה ך*
 חדשה, לעבודה אצ״א מחברי ארבעה | |

 זה סיכסוך אולם הוועד. עם התייעצות ללא
 הדלק חבית את שהצית הניצוץ רק היה

שהתמל חבית באל־על. יחסי־עבודה הקרויה
 ואשר שנים, חצי־תריסר משך בהתמור, אה
ההתלקחות. סף על עמדה פעם לא

 פרצו האחרונות בשנתיים פעמים שלוש
כוב פעם וכל זו, בחבית להבות־השביתה

הוג לא שבחלקן הבטחות על־ידי האש תה
 נראה ברביעית, האש בפרוץ השבוע, שמו•
 היא להיפך: במהרה. תכובה לא כי היה

ה מיתקני־החברה, כל על להתפשט איימה
עובדים. 2200 מעסיקה

ד,צ־ ,הסתדרות־ד,פקידים מזכיר ברש, זאב

ה האלמנט בלי החברה את לנהל יכלו אילו
ה מאנשי להיפטר שמחים היו הזה, מרגיז

 הקרקע עובדי 1500ש־ מכיוון אולם צוותות.
 אנשי־ 130ל־ הודות זאת בכל מתקיימים

 עם להשלים המנגנון ראשי חייבים האוויר,
מזה. יותר לא אבל קיומם.

 הכירו לא אפילו שנים שלוש לפני עד
מאור להיות צוזתי־ר,אוויר אנשי של בזכותם

 משלהם ועד אשר נפרד, מקצועי כגוף גנים
 האלחו־ ,הטייסים עבודה. בענייני אותם ייצג

 חלק היו ומהנדסי־הטיים הנווטים טאים,
 ונציגי אל־על חברת של הפקידים מאירגון

 האוויר אנשי את שייצגו הם הפקידים ועד
החברה. כלפי

 הצוותים אנשי הצליחו שנים שלוש לפני
 משלהם. אירגון להקים עקשני, מאבק אחרי
 הפקידים. להסתדרות שייכים עדיין הם אולם

★ ★ ★
מונית גהג במו הוא טייס

צוותי־ה־ אל המנגנון אנשי של יחס
בשבוע המובהק ביטויו לידי הגיע !אוויר (

 אין במטוסים לעבודה. בואו מועד את מטי
 יושב קרובות ולעתים אוטומטיים, שעונים

 במלון משועממת בציפיה ארוכים ימים טייס
 הוא זאת בכל אבל כלל. לעבוד מבלי זר,

 מדי ללחוץ עליז כי האומר חוזה, על חתום
 במשרדי האוטומטי, השעון כפתור על בוקר

בלוד. החברה

★ ★ ★
וביטוה־תאונות פנסיה

*  שנים במשך לצוותי־ו־,אווירי, היתר, כן ל *
 על לחתום אחת: יסודית דרישה רבות,

ולמע לצרכיה,ם המותאם נפרד, חוזר,-עבודה
 האחרונה בשנה פעמים ארבע בחברה. מדם

 העדר בשל שביתה, על להכריז עמדו בלבד,
עקרו ההנהלה הסכימה לבסוף כזה. חוזה

 מאנשי חמישה שיחררה זו, לדרישה נית
חדש. עבודה תקנון הצעת להכין הצוותים

 18 שכלל מפורט, תקנון הכינו החמישה
הרא בפעם סעיפים. ומאות ראשיים פרקים
 אל־ של הדיונים שולחן על מונח היה שונה

של העיקריות בבעיות שנגע חוזר,־עבודה על

תאונה. של למיקרה אים
טיי עוברים בעולם גדולות בחברות־תעופה

 למנגנון אוטומאטית מקורקעים וותיקים סים
בט שום אין באל־על החברה. של המינהלי

 הול־ בתעסוקה יזכה מקורקע טייס כי חון
מת.

 של עבודתו רק לא עבודה. סידור •
 גם העבודה. סדרן בידי נתונה האוויר איש
 הקובע הוא הסדרן כי שלו. המשפחה חיי

 עם יחד להיות הטייס יוכל — ואם — מתי
 רב זמן לשהות יצטרך ומתי משפחתו. בני

 מחלקת מתכננת כיזם כי מביתו. הרחק
 שבוע רק סידור־ד,עבודה את מיבצעי־אודיר

 על לשנות מפקח כל יכול אז וגם — מראש
 הקיים. הסידור את האחרון ברגע עצמו דעת

אנו מטעמים הדבר נעשה קרובות לעתים
 שעות לצבור המפקח מחליט כאשר כיים:

 אצל לבקר רוצה הוא אם או בטיסה, נוספות
בלונדון. משפחתו

 קביעת החדש, בתקנון דורש, אצ״א ועד
 עמו והתייעצות שלם, לחודש עבודה סידור
הצוות אנשי של לתקופות־ד,שהייה בקשר

שון איש מ ה
החברה, של לים

אל־על, של הכללי המנהל בן־ארצי, אפרים
המנה־ מועצת ישיבת אחרי למכוניתו, נכנס

השביתה. את לשבור כדי באמצעים לאחוז הוחלט בה

1| י ך1 |1^ 1 י 1| ך > י  גולדשטיין, קולסן הקברנים י
מ יוצא אצ״א, ועד יו״ר 0

בשביתה. להמשיך הוחלט בה ישיבה אחרי הועד־הפועל, בניין
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