
היהודית
עש בן ממסע ארצה, חזרה שבוע ך*

 אר־ שבנוואדה, ללאם־ווגאם י ימים רד. 1 ן
 עובדי שיבער. ובד. מישלחת צות־הברית,

 אף כללה אשר כימאוויר, חברת־התעופה
 של ואשתו הראשי הטייס של אשתו את

החברה. של קצין־המיבצעים
 דומה אחת מבחינה שלפחות ״גילינו

החוזרים. התלוצצו ללאס־ווגאס,״ ישראל

 בכינז־ שלנו כלב־השמירה הוא ״גלבוע
ו המרכז־החקלאי. אנשי מתגאים אוויר,״

 קימוצים הנהגת לתבוע מרבה גלבוע אכן,
החברה. בעבודת וייעול

 מבין איש הצליח לא הפלא, למרבית
 בעצם, מה, לברר המרכז־החקלאי ראשי
 ללאס־ במישלחת עצמו גלבוע משד. עושה
ווגאס.

------- מאת ——

יפת זאב
 הכלכלית המדיניות הנהגת לאחר ״בארץ,
ש לפני פעמיים לחשוב חייבים החדשה,

 בלאס־ גם כספית. הוצאה כל על מחליטים
לח חייבים הפיתויים, שפע נוכח ווגאס,

להו איך שמחליטים לפני פעמיים שוב
הכסף.״ את ציא

ללאס־ווגאס המישלחת נסעה רישמית

ש ייתכן ביזבוזים, למנוע אוהב ״משה
 החב־ על להשגיח כדי למישלחת הצטרף

 דובר התבדח בחו״ל,״ ישתוללו שלא ר׳ה
מגן. צבי המרכז־החקלאי,

לא פרטית חברה היא כימאוויר
עש עוד נוהגות כמוה גדולה.

שמנהליהן אחרות, פרטיות חברות רות

ר ק ב רתוה 0וב1הומ ק ו ח

ש לשעבר, ראש־הממשלה מאיר, גולדה
 — האישי היושר סמל היתד. כשלעצמה היא

ו בחצרה השחיתות פרחה בימיה אם־כי
 העלתה לא — דמיוניים למימדים הגיעה

ב המבקש, ששר ייתכן כי בדעתה כלל
ב לחו״ל נסיעה אישור הממשלה, ישיבת
האמת. את מסלף מישרדו, ענייני

אוטומ מאושרות היו השרים בקשות
 תוקף, בכל מסרבת, היתד, גולדה אך טית.

לנסיעותיו. השר אשת של צירופה לאשר
שר היה אחרים לשרי־ממשלד, בניגוד
 לצרף מעוניין פלד, נתן לשעבר, ד,קליטה

 שיוכלו כדי למסעותיו, מניה, אשתו, את
 הוא בחו״ל. הלומדים בניהם אצל לבקר

 בה ולהפציר גולדה את לשדל מרבה היה
מר היה ולא אשתו, נסיעות את תאשר כי
המבוקש. האישור את שהשיג עד פה

 פלד שהשר עד חלפו ארוכים חודשים
 במיסגרת נוסעים הממשלה שרי כי גילה

 מעוג־ הם אין כאשר רק מישרדיהם ענייני
 את אליהם לצרף שונות, מסיבות יינים,

נשותיהם.
תת־ נשותיהם כי השרים רוצים כאשר

 קרן־ מנכ״ל של האישית השתוללותו כנגד
היסוד.

 ל־ בהתעופפויות רב-אמן הוא קרויטנר
ב כחבר־כבוד להתקבל יכול והיד, חו״ל,

עצמו. את המכבד בינלאומי חוג־סילון כל
ב פעמים עשרות לחו״ל, טס קרויטנר

 הוא תמיד הראשונה, במחלקה תמיד שנה,
 מובן לשווייץ. גם סיוריו במיסגרת מגיע

 להרשות יכול אינו קרויטנר כמו שאדם
המפו בבתי־המלון אלא להתגורר לעצמו

 בינו הבדל כל אין זה במובן ביותר. ארים
 מנסיכויות עתירי־הון ערביים שייכים לבין

 אי- לורד, כמו בחו״ל שחיים ואחרי הנפט.
 רמה אותה על לחיות להמשיך שלא אפשר

בארץ. גם
 מספיקה אינה המשכורת כאשר

 לעצמו לארגן קרויטנר דואג לו,
 ומופיה המלך, כיד נוספות שעות
מנופח. חשכון־הוצאות גם אליהן

 קרן־היסוד למנכ״ל מפריע אינו זה כל
 העובדים ולצימצום. לצנע לעובדיו להטיף

כמו סובלים, והנמוכים הבינוניים בדרגים

ת את ו ט י ש ן ה ת ר ז ע ב ש

משלם־וזמיסי□ חשבון על לחו״ל עסקני־ציבור נוסעים
 ל- בינלאומי בקונגרס שם להשתתף כדי

מטוסי־ריסוס.
 חייב היה החברה, מנכ״ל טוביה, יעקב

 אינו המישלחת חברי מיספר אם לבחון
צו למשל, מדוע, ברור לא לאיש מוגזם.

 מנהל הראל, ישראל היוצאים לקבוצת רף
פע ארבע לחדל ממילא הנוסע המוסך,

 למטוסים, לחלקי־חילוף בקשר בשנה, מים
 — זה. בקונגרס בו עסקו שלא דבר

 הירבה לא שהמנכ״ל גם ייתכן
 ש־ משום פשוט כנושא, לחקור

 המיש• מחכרי אהד היה הוא־עצמו
 לסיים עומד שהוא למרות לחת,

 היתה לא ולכן בקרוב תפקידו את
לנסיעתו. תכלית כל

העובדים, שבהסתדרות למרכדד,חקלאי
 המרכז־החקלאי כימאוויר. בחברת מניות
 אורי המושבניק חטיבות. משלוש מורכב
חטי נציג הוא כפר־יחזקאל, איש גלבוע,

 של במועצת־המנהלים תנועת־ד,מושבים בת
כימאוויר. חברת
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 כאשר לחדל. טיסות של בולמוס אחוזי
 נוהלי־עבד על להקפיד האמורים האנשים

ה הראשונים מן הם דווקא תקינים, דה
 ברור טיסה, של הזדמנות כל על מזנקים

מ מאבדות ולחיסכון לייעול שקריאותיהם
ערכן.
 יצטנעו מדוע מתהוללים, הארזים ואם

 בקנה־מידה שמתרחש מה אזובי־הקיר?
 בקנה־מידה קורה פרטיות, בחברות קטן

 בממשלה, בישראל: במוקדי־הכוח אדיר
ובהסתדרות. בקרן־היסוד בסוכנות,

 לחדל. להתעופף מרבים ישראל שרי
״נסי הוא: נסיעה לכל הרישמי ההסבר

ל כדי ״נסיעה או המישרד,״ בענייני עה
המגבית.״ של באסיפות־ד,התרמה השתתף

מתק התמימים ישראל אזרחי
 ההסבר פעם, לא כי, להאמין שים

הסי גס. שקר אלא אינו הרישמי
ל כי היא לנסיעה, האמיתית כה

 לכלות מתחשק פשוט השר כבוד
בחו״ל. ולהתענג

 לקרן- היסום, ללא פונים, הם אליהם לוונה
 בא- השתתפות במיסגרת ונוסעים היסוד,

סיפות־התרמה.

 מטיף המגכ״ל
ומתעופף - לצכע

 מנכ״ל קרויטנר, יעקב משון ***
ה מאחרי לפעול מעדיף קרן־היסוד,

 באירועים להשתתף ממעיט הוא קלעים.
 שמו צלמים, מפני מתחמק בארץ, ציבוריים

הרחב. לציבור מוכר אינו
 בנה קרן-היסוד, כמנכ״ל לתפקידו נוסף
המ כאדם כוח, עמדת קרויטנר לעצמו

 מיב־ את ולנשותיהם לשרי־ד,ממשלה ארגן
כבי להרצאות, לחדל, ההתעופפות צעי
כול.

לטו זכה אשר שר, יימצא שלא מובן
ויתריע שיקום מקרויטנר, אישיות בות

מק העוקבת הבכירה, הפקידות אך תמיד,
 אינה המנכ״ל, של השתוללותו אחר רוב

מדבריו. מתרשמת
 מרבים האישית, הדוגמא לעקרון נאמנים

 לעצמם לארגן לחדל, להתעופף הם גם
 הרכב החזקת פיקטיביות. נוספות שעות

 לקרן- עולה בלבד הבכירה הפקידות של
 לדבר שלא בשנה, לירות אלף 90 היסוד

 מיספר הצליחו שבעזרתה התחבולה על
מכו תשלום,• ללא לרכוש, בכירים פקידים

חדשות. ניות
 חוג־ עד ביום הנימנה קרויטנר,

 כניתמד־סעד. דרכו החל הסילון,
 המחלקה לו פתחה 1934 בשנת

 תיק■ כוועד-הלאומי, הסוציאלית
 חולה- היה שנים כאותן תמיכה.
ב עובד החל בשהחלים, שחפת.

כ״קרן־היסוד.״ מתחיל פקיד
 שר־ד,תיירות דוגמת ישראל, שרי כאשר

הטלוויזיה מסכי על מופיעים קול, משה


