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ל מה ל ס בו ל ? א ת ה יכול ל קנו ת חמי שה סכיני גילוח
מ אריכי־ חיי ם פרמה-שרפ ב 2-ל״י ולי הנו ת מגילוח רך
כמשי בוקר־בוקר י מי ם רבים.
סכיני גילוח פרמה־שרפ נ מכרים ב ח פי ס ת פלס טי ק,
עטופה בצלופן ,ק ל ה ל פ תי ח ה עם ת א מיו ח ד ל סכיני ם
משומשים .סכיני גילוח פרמה־שרפ עשויים ב ת הלי ך
מיו חד מפלד ת אל־חלד בריטית.
מ היו ם — תוכל לה שיגם בכל בי ת מ ר ק ח ת ,פרפומריה
ו חנו ת מכולת.
ישראל הצטרפה ל מ פ ה ה עול מי ת של יצרני פרמה-
שרפ י חד עם בריטניה ,או ס ט ר לי ה ו א מ רי ק ה .סכיני
״שלום״ מנצרת מיועדים ליצוא.
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החליטו לציין את המאורע הח״יגי בהגשת
מתנת יום־הולדת מרשימה לנגיד הבנק.
המתנה המקורית היתר• בדמות שביתת-
אזהרה של שעתיים ,לראשונה בתולדות ה
מוסד ,כמחאה על סירובה של ההנהלה
לדון בתביעת העובדים להעלאת שנרם ,ה
מפגר אחר השכר הנהוג בשירות המדינה.
אך לא היתר ,זו השביתה היחידה שפרצה
בשבוע זה.
ביום השני היתד ,שביתת־מורים בבית-
ספר תיכון בנצרת .היא נבעה מפיגור בתש
לום המשכורות למורים .הסתדרות המורים
גינתה את השביתה .השובתים גינו את ה
הסתדרות ,ציינו כי נציגה חתם שבועיים
לפני כן על החלטה האומרת כי הם רשאים
לנקוט בכל צעד שייראה להם ,אם העיריה
לא תשלם להם את משכורת אוקטובר עד
ד,־ 27לנובמבר•
ביום השלישי :שביתת נהגים שכיר־ם
בחברת־המוניות הבינעירונית אביב.
במפעל
ביום הרביעיפרצה שביתה
למתכות אלבר בכפר סבא .באותו יום גם
הצליחו לשבות  120פועלי־יעור מעכו.
עובדי
ביום החמישי הכריזו מאות
תע״ש ,בשניים ממפעליה הגדולים ,על שבי
תה .הם דרשו שיעלו את שכרם ד,חדשי
ב־ 25אחוז .ההסתדרות גינתה את השביתה.
השובתים גינו את ההסתדרות .למחרת ,הש
כם בבוקר ,חדרו השובתים לרחבה המפו
ארת של הוועד־הפועל ,התמקמו על הדשא
המטופח ,שהפך זה מכבר ל״ככר השוב־
תים׳׳.
בקומה הרביעית של ההסתדרות ,בה שו
כנת המחלקה לאיגוד מקצוע ,-התרוצצה ה
מבוכה מחדר לחדר• הנהלת תע-׳ש החליטה
להגיב בתקיפות ,הודיעה לשובתים כי לא
תתיר את שובם לעבודה עד אשר יבטיחו
לא לשבות בעתיד .הפועלים הרכינו ראש,
קיפלו את תביעותיהם וחזרו בשקט לעבו
דתם .אולם בכך לא הסתפקה ההנהלה.
למחרת החליטה כי יש להעניש את מנהיגי
השובתים .כדי למנוע בעתיד כל נסיון
לשבות ,קבעה הנהלת תע״ש כי ־־.עובדים
ייאלצו לחתום על הצהרה משמעתית מיו
חדת — דבר שאין לו תקדים ביחסי העבו
דה בארץ.
אך השביתה הגדולה ביותר השבוע היתד,
במפעל לצביעת בדים ארגמן .היא החלה
בעצם עוד שבוע קודם לכן .ההסתדרות
גינתה את השביתה .השובתים גינו את ה
הסתדרות• והתאחדות בעלי ד,תעשיה החלי
טה להשבית את תעשית־הטקססיל המאור
גנת בתוכה ,בתגובה על השביתה.
עניין של מיגרש 500 .פועלי ארגמן
הודאגו זה מכבר לרגל התוכנית להעברת
המיפעל ליבנה ,פתחו בשביתה כדי לברר
את גורלם המדוייק .לאחר משא־ומתן ,שנמ
שך כשנה ,לא ידעו עדיין הפועלים מה
בדיוק יהיו זכויותיהם כשהמיפעל יועבר
למישכנו החדש .ההנהלה התחמקה כל הזמן
מהצורך להגדיר את זכויות פועליה ,הסתת
רה מאחורי הטענה כי ״כולם יעברו ליבנה״.
רק לאחר מכן גילתה בחצי פה כי עם
העברת המיפעל יבוצעו פיטורי־יעול ,ותי
נתן פנסיה מוקדמת לאלה שלא יוכלו
לעבור ליבנה מסיבות שונות .הפועלים תוב
עים מבעלי המיפעל להעניק פיצויים מוגד
לים לאלה שלא יעברו ליבנה ,ושלאחרים
יובטחו סידורי שיכון נאותים.
זה שנים משתעשע בעל־המיפעל ברעיון
להעביר את מפעלו ליבנה .המגרש בן 18
הדונם של המיפעל ,הנמצא בבני־ברק ,שווה
הון תועפות• ואילו השטח שהוקצה לארגמן
ביבנה ,על־ידי מינהל מקרקעי ישראל ,הושג
בחצי חינם.
בעקבות החרפת השביתה ואיום התאח
דות בעלי ד,תעשיה להשבית את תעשיית
הטקסטיל כתגובה על השביתה ,מיהר איגוד
פועלי האריג להתכנס לישיבה דחופה בה
הוחלט לתבוע מפועלי ארגמן לשוב מייד
לעבודה .כדי לפייס את הפועלים נקט האי
גוד בצעד ״הסתדרותי״ צפוי מראש ,שלל
את החלטת התאחדות בעלי התעשיה להש
בית את הענף כולו.
במקביל לכך התכנסה גם הוועדה המר
כזת של ההסתדרות ומזכירה הפשרן ,אהרון
בקר ,אמר כי חובת ההסתדרות להבטיח
את זכויותיהם הצודקות של פועלי ארגמן.
משנשאל על־ידי נציג מפ״ם בוועדה מדוע אם
כך אין ההסתדרות תומכת בשביתה ,התח
מק בקר מתשובה ,ציין כי ההחלטה להעביר
את המפעל ליבנה נתקבלה בתיאום עם ה
הסתדרות וכי ההעברה תתרום לתיעוש אי־
זורי הפיתוח.
המעניין הוא שגח״ל ,הנחשבת למפלגה
ה עו ל ם רקזר!  745ו
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