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 בכל אותו. משתיקים — באסיפה דבר
 של רשימה מראש עושים פועלים, אסיפת
 אוהדיו. מביו — דיבור זכות מבקשי
האסי את סוגרים — לדבר גומרים כשהם

לד אפשרות נשארת לא ולמתנגדים פה,
בר.

לתפ פרץ יהושע נבחר לי הודות ״רק
 מועמדותי, על ויתרתי כשאני — קידו

 שיסביר הפועלים. את מדכא הוא ועכשיו,
 שתי בתים, שני להחזיק מצליח הוא איך

— סתם לא מרוהטות, דירות עם משפחות

 להחזיק מצליח לא רגיל שפועל בזמן
אחת.״ משפחה אפילו
 איש על-ידי מושמעים הדברים היו לוא

 כאשר שיגרתיים. היו אשדוד, נמל הנהלת
 — אשדוד נמל מפועלי אחד אותם משמיע

 הדברים פירוש שכן חומר־נפץ. טעוני הם
 — הנמל קיסר נגד המרד נס הרמת היא

שלו. ביתו מתוך דווקא
 אשדודי פועל־נמל הוא הדברים משמיע

 תגר לקרוא שיצא הרבץ, יהושע בשם
 אחרי בנמל. פרץ של שלטונו נגד

הנצ במעבידים מלחמותיהם את שסיימו
 עתה פתחו — סוסית אותם חיסלו לנים,
 — חדשה במלחמה אשדוד נמל פועלי
עצמם. לביו בינם

מרה זו גם אחים, מלחמת ככד ך
 יהושע הגיב אויבים. מלחמת מכל יותר 1

 מקביל בראיון חרבון, של התקפתו על פרץ
 השניים: עם הזה העולס שערך

 פוחדים הם הפועלים? את מדכא ״אני
? י נ מ  זה. הרבץ אותי, מצחיק הוא מ

 האחים עם אפילו סכסכן. בסך־הכל הוא
 מסוכסך. הוא בנמל, כאן שעובדים שלו,

ההנהלה. של חשאי סוכן הוא ״הרבץ

כש אותו שיתפסו מהפועלים מפחד הוא
 זה בגלל נגדי, הכרוזים את מדביק הוא
אוה הפועלים בלילה. אותם מדביק הוא
 אח מוכר הוא אותו. לא אותי, בים

 פועלי ועד מזכיר כשהיה הפועלים.
 ההנהלה לדרישת הסכים הוא הנמל,
חרבון.״ זהו עובדים. מאה לפטר

 אז הסכמתי נכון. ״לא הרבץ: השיב
 שאני נכון בלבד. איש 16 של לפיטורים

 זה אבל בחושך. שלי הכרוזים את מדביק
 פרץ יהושע לעבודה. להפריע לא כדי
 להפסיק לי אמרו ומשם ההנהלה, על לחץ

 מלכלך שאני מפני הכרוזים, את להדביק
הקירות.״ את

 שהרבון נוספת הוכחה לי ״יש :פרץ
 בשבילו תפרו הם ההנהלה: של איש הוא

 מחלקת- מדור ראש נהייה והוא מיכרז,
 בבאר- לעבודה לבית־הדין הלכנו הים.

 לא־חוקי, היה שהמיכרז שם וטענו שבע,
 ועד פועלי נציג גם בו השתתף שלא מפני

התיפעול.
הטע את קיבל גולדברג, מנחם ״השופט

המיכרז.״ תוצאות את וביטל נה

 ליהושע גם הראשון, ליהושע מו ך*
 ״נכון :טענה לכל מוכנה תשובה השני
שמחסדר שאעשה מעוניינת היתד, שההנהלה
 דרושה היתה ״כי הרבץ. משיב במחלקה,״

 לא אני ישר. אדם אני אך חזקה. יד שם
 הפועלים.״ חשבון על עסקים עושה

הצ איך שיסביר ? מדבר ״הרבץ :פרץ
 חדשה. אופל מכונית מזמן לא לקנות ליח

 שמכר בנצרת, שלו הווילה על שיספר
ך לבנייה מיגרש בכסף וקנה אותה  בג
 הולך אני פרטית. מכונית אץ לי יבנה.
 לי.״ אין אופניים אפילו ברגל.

 ועד־עובדים לחברי שמדבר. ״מי :הרבץ
 חשבון על ליהנות רבות אפשרויות יש

מעניקות למשל, חברות־ביטוח, הפועלים.

 מופר פרץ שע1,.׳ה
 ומדכא הפועלים, את

 מאיפה שיסביר אותם.
,דירות.׳ שתי לו יש

 ועד־ לחברי לפחות, הנחה, אחוז חמישה
 שהפועלים לכך גורם הוועד אם הפועלים,

 וחבריו פרץ החברה. אצל ביטוחים יעשו
 ממחלקת־ חוץ הנמל, פועלי כל את רשמו
 ועדת רק מסויימת. בחברת־ביטוח הים,

מאחו מסתתר מה לגלות תצליח הביקורת
ההסכם. רי

לחגים, לפועלים מתנות כשקונים ״או
 הנחה על החנות בעל עם לסכם אפשר אז
הפרטי. לכיס שתיכנס — רצינית די

 מחלקת עובדי מזכיר הייתי ״כשאני
 כמה המחלקה. לפועלי ביטוח סידרתי הים,

 הזה, לביטוח בקשר בי חשדו עובדים
כמחאה.״ והתפטרתי, קמתי אז

? הפועלים את מוכר ״אני נ רץ
 יבואו אם הפועלים. למען חי אני
 בסדר, לא ,אתה :לי ויגידו פועלים שלושה
קיבלתי אני ועוזב. קם אני — יהושע׳

חרכון מורד
?חד״ והטלת ״איומים

 לכיסאות לעבור אחת הצעה לא כבר
 סירבתי. אבל גבוהים. יותר מכובדים, יותר

לפוע לעזור רק ומעוניין פועל, אני כי
לים.״

 לא פרץ יהושע בלוף. ״הכל הרבץ:
 לו מציעים היו אם הצעה. שום קיבל

 הוא — עיר ראש או חבר-כנסת להיות
ה? את מגלה היה לא  היה איך ועוד ז

 כלום. לו הציע לא אחד אף אבל מגלה.
שווה.״ לא הוא

בנגלאפשר לא, או שווה אני ״אם פרץ:
. . .

 מה הם שיגידו הנמל. פועלי את לשאול
 שיחשוד אחד אפילו אין עלי. חושבים הם
 לעמוד מוכן אני — כזה אחד יהיה אם בי.

 שאני זה הרבץ, של מזלו הביקורת. בפני
 מגלה הייתי אם עליו. לדבר רוצה לא

 אני מחוסל. היה — לי שידוע מה עליו
 לי יש עליו. זמני את לבזבז רוצה לא

 בכלל?״ הוא מי חשובים. יותר דברים
 ישר, בן־אדם פרץ יהושע ״אם הרבץ:

 את מוריד הוא מדוע ממני, פוחד ולא
שלי?״ הכרוזים

 הכרוזים הופיעו מכן, לאחר קצר זמן
פרץ. נגד הראשונים

 העלה בהם חריפים, כרוזים אלה היו
 השבוע שהשמיע הטענות כל את הרבץ

זה. בראיון
■ ■ ■

 מכרו- ייבהל כפרץ איש לא ולם
?  הופיע הרבץ, של כרוז כל על זים. ל

 חלילה. אישית, פרץ של לא נגדי. כרוז
 לחתימתם שהוסיפו עובדים, קבוצות של
 יהושע.״ פרץ ״תומכי התואר את

בהת התומכים, היתר כץ כתבו
 :הרבץ יהושע על נגדית קפה

 ועד חבר להיות שהתימרת האיש הינך
 כועס. אתה לכן בך. בחרו ולא — ארצי

לליבך. מבינים אנו — נורא לא
ת? על מדבר אתה כויו  זה לנו ידוע ז
לע מחברך זכויות לשלול שרצית מכבר
 ברשות־הנמלים. בכיר מנהל ולהיות בודה,
 רוע את וביטל בדרכך שעמד מי והיה

 כי משפטיים. בתהליכים ואפילו — הגזרה
 ולכן לעצמך, לקחת רצית חבריך זכות
לליבך. מבינים אנו נורא, לא לך. חורה

 פרובלמט הרסן ..׳הושגו
 ופחדן, מוג־לב וטפיל.

 שיסביר ואפס. וכלום קטן
 מכורת הגה מאיפה

חדשה.״ ..אופל״
 המלחמה החלה אלה בכרוזים אכן, ך
 אשדוד. בנמל הפועלים עסקני שני בין 1

 יהושע של הראשונים כרוזיו אלה חיו
 נגד המרד פרוץ את שבישרו הרבץ,

 נמלי של הבלתי־מעורער השליט — פרץ
 והפך לסקוב את שסילק האיש הארץ,

 תובעי לאוואנגארד הנמלים פועלי את
בארץ. התוספות
 מישמרת במרכז כיום העובד המורד,

 פשוט ימאי היה אשדוד, בנמל העגינה
 הוא ליבשה. שעלה לפני שנים, 11 במשך
 שנים. 13 לפני אשדוד בנמל לעבוד התחיל

 כיום הרבון, היה כבר 'מכן׳ לאחר שנה
 פועלי מזכיר לחמישה, ואב נשוי ,42 בן

שנים. שלוש החזיק בו ג׳וב הנמל,
 מחדש נבחר מכן, לאחר שנים ארבע

 מחלקת־ עובדי ועד מזכיר — ציבורי לג׳וב
 שביטח לאחר התפטר, זה מתפקיד הים.
 ל״י 11 במחיר ביטוח בחברת אנשיו את

 מתבקשים שהם גילו ואלה — לחודש
 זעמם על בתגובה לחודש. ל״י 14 לשלם

 הל״י שלוש על מהעובדים אחדים של
הרבץ. התפטר הנוספות,
 היהושועים שני בין הכרוזים מלחמת

 להפקיד במיכרז חרבון זכה כאשר פרצה
 שירותי-עגינה מדור ראש — נכבד מינהלי

 הממד את הביא פרץ יהושע במחלקת־הים.
כשרותו. את ביטל וזה לבית־המשפט, רז

 והפועלים היית, מחלקת-ים ועד מזכיר
 שלך. לאינטרסים דאגת כי — בך רצו לא

 לאינטריגות, להיכנס התחלת זאת עקב
וטפיל. פרובלמט ולהיות
 עוד חוקיות. אסיפות על מדבר הינד

 כמזכיר כהונתו שבתקופת לנו זכור לא
 איומים ללא אסיפה קויימה מחלקת־ים ועד

מחלקת־ים. פועלי על פחד והטלת
 עובדים קיפחת הרבץ, יהושע אתה,
בור זכות מהם ושללת  מפיהם כליל די

 שיל- לשלוט הזכות את לך לשמור על-מנת
הפיאו תקופת כבימי מיצרים ללא טון

ו ברך כריעת האוהבים והשיכים דליזם
מהפו רצית זה כל ואת לרייס. השתחווה

 עצם עד במחיצתך שעבדו התמימים עלים
הזה. היום

 היפה בשם להשתמש מעיז אתה איך
 כאשר יפה, יפה להתרחץ צריך חינך הזה.
פרץ. השם את להזכיר תעיז

ה לציבור הראת שפירסמת הזה בדף
ופח מונ-לב שהינך כמה עד בנמל עובדים

 שהינו כמה עד עצמך את הוכחת דן.
 בך היה לא להתבלט. המחפש וכלום, קטן

המכוער. הדף על שמך את לחתום העוז
 עצמך את להדריך לך מייעצים היננו

 והתדר־ שירדת פסים על מחדש עליה על
 ע״י עצמך את והבאת פעורה, לתהום דרת

המדרגה. לשפל כך

 מאוד נלהבים נראו שיודעים, אלה אולם
 לאיש ל״י 25 להם שעלו — ממעשיהם

 העיתונאי בפסטיבל. השתתפות יום לכל
מב פעם מדי החליף פרידריך יוליאן

במרחק שפעלה דרורה, אשתו עם טים

 נינם־ ריצ׳ארד ממנו. שולחנות שלושה
שמס השחקנים את קרירה בעץ בחן בורג
 ינצחו וחבריו הוא כי בביטחון טען ביבו,

 מחוץ־לארץ. האורחים את
שמנמן יהודי גורו, מדסל נגיהל. לא

 ברחבי רהיטים חנויות רשת בעל וורדרד,
 ״הישראלים :בקלות נבהל לא צרפת,
 מבעד פלט קשים,״ יריבים אינם בכלל
 שלו. הנצחי הסיגר לענני

האחרים, המשתתפים כמרבית גורו,

 כדי אלא לנצח, כדי לא לפסטיבל הגיע
הבו בתקופה הביזנס את ״עזבתי :ליהנות

 אוהב אני ״למה? הסביר, ביותר,״ ערת
 יותר צריך ברידג׳. אוהב ואני ישראל, את

?״ :מזה

1651 הזה הסולם


