
ה מטוס■ 15 ר ב ח ם ה תי ב ע עד שו ק ר ק  - ה
ל מפני ה מנ ה עובד■ ומנהיג על״ ..אל ש ק חזו ת ה

טו חלי ל ה ס ח ת איש ל ל רעהו א ב □ ב האמצעי
 אירעה לא כה ועד — ומוות חיים של עניין

אחת. תאובת־אוויר אפילו באל־על
 להתקיים ניתן ויחידי אחד במיקרה רק
 אעם כשהמטוסים :פועלי־התחזוקה בלי

השבוע. קרה אשר וזהו כלל. ממריאים
 לנקוט יעז שבן־ארי האמין לא רוזנמן

 פעולת את להפסיק — זה נואש צעד
 בן־ את האשים קרה, שזה אחרי החברה.

 חודשי את לנצל מחוכמת: במזימה ארי
 פועלי- את לשבור כדי החלשה העונה

לשבור ובאמצעותם ולתמיד, אחת התחזוקה

 בוז, של יחם כלפיהם הפגין התחזוקה,
ב נהג ההסתדרות ראשי עם ובישיבותיו

נישמתם. עומק עד בהם שפגעה יהירות

שקיה_______
טן גאגגסטר, ח ס

ג ך• צ ה, מ  עצמה החברה רק לא כז
ל הציבור. גם אלא כדורגל, הפכה ■0

 מי להבין אפשרות כל היתד. לא רגיל אזרח
מה. ולשם איך להשבתה, גרם

בעולם. כמקובל עבדנו
ב אורכת, 747 מנוע החלפת החברה:

 של צוות כשפועל שעות, 12־15 כלל, דרך
ה כשהתחילה ומפקח. עובדים חמישה
ה שעות. 26 לקח זה האיטלקית, שביתה
 רק מורכב היד. הצוות !שקר זה : עובדים

 המנוף, התקלקל מזה חוץ אנשים. משלושה
וכד. וכר במשאבה. גם לטפל צריכים והיו

 היה לא שביתה, שהיתר. מכיוון :החברה
העוב החברה. טיסות כל מהפסקת מנוס
 השבתה. יש אבל שביתה, היתד. לא דים:

ב־ חשובה בעלת־מניות שהיא ההסתדרות,

ו נ ב ד ר : ק ה ־ ו ש ב
בחברה. ועדי־העובדים כל של כוחם את ו

יוב^ לא רוזנמן כי בטוח היה בן־ארי,
 ההתקפה מול ימים, לאורך מעמד להחזיק

 הכנסת, הממשלה, מצד עליו המאוחדת
 מסוג כולו הניזון והציבור, כלי־התקשורת

ו בן־ארי מפי שבא זה מידע: של אחד
וכלי־ המוסדות כי שידע רוזינמן, משרתיו.

לעובדי- הוגן יחם יעניקו לא התיקשורת

 בהחלט. החברה: שביתה? פרצה האם
 קצב-העבודה את האיטו פועלי־התחזוקה

 החברה לוח־הזמנים. את שיבשו וכך שלהם,
מאח המטוסים כשכל לתפקד, יכולה אינה
 יער. ולא דובים לא :העובדים בשעות. רים

 במקום אבל מלאה. עבודה עבדנו אנחנו
 למנת-עבודה מעבר הרבה כרגיל, להתאמץ

ו־ חזרנו נורמלי, יום־עבודה של הוגנת

פועלי־התחזוקזן בחבורת רוזנמן(משמאל)

 בעולם היחידי איגוד־העובדים היא אל־על,
 והמכשיר המעביד, מטעם בהשבתה התומך

 לשבור יוכל שהמעביד כדי הקרקע את
ציבור־העובדים. את

 ליחסי- הנוגעת אחת עובדה כימעט אין
 סותרות גירסות שתי עליה שאין העבודה,
 אחד כשכל — הצדדים שני בסי לחלוטין

 סחטן, גאנגסטר, שקרן, הוא שהשני טוען
וכיוצא״באלה.

וה חצאי־האמיתות לערפל מבעד אולם
 שאינן עובדות כמה מזדקרות גידופים,
בספק. מוטלות

רק אינם עובדי־התחזוקה ראשית:
 של כדבריהם מונופוליסטי,״ ״קבוצת־לחץ

 ציבור־עוב־ גם אלא טסי־חינם, עיתונאים
 זו לא לגמרי. מייוחדים בתנאים הפועל דים

 חייהם שעה בכל תלויים שבעבודתם בילבד
 מתנהלת גם שהיא אלא אנשים, מאות של

 תחת בחוץ, — במייוחד קשים בתנאים
ש ובשעות ובשרב, בגשם השמיים, כיפת
 בהן. לעמוד מוכן היה לא רגיל עובד

 ובחגים, בשבתות בבית נמצאים אינם הם
 עם נפגשים שאינם כימעט מהם ורבים

 ב- נורמליות. בשעות העובדות נשותיהם,
 שכרם אין בישראל, המקובל סולם־השכר

עבו של המייוחדות הנסיבות לאור מופרז,
דתם.

רקו הם באל־על יחסי-העבודה שנית:
 פועלי- עם הראשון הסיכסוך זה איו בים.

 הציבור אינם ופועלי־התחזוקה התחזוקה,
 ההנהלה. עם מתמיד בסיכסוך החי היחידי

 הר.נ־ את שונאים באל־על העובדים רוב
ושחצ רודנית כחבורה אותה ורואים הלה,
נית.

תמיד מוטלת האשמה כזה, מצב כשנוצר

 הגדולות הצלחותיה אף על ההנהלה. על
כי נחלה זה בשטח הרי אחרים, בשטחים

 הצלחותיה. שאר על המאפיל — חרוץ שלון
 צריך בן־יארי מרדכי היה אחרת, במדינה
התפטרותו. את להגיש השבוע

 ההסתדרות ממלאה זו בפרשה שלישית:
 מיקצועית ״אגודה של העגום התפקיד את

 כ- והפועלת למעביד המכורה צהובה,״
 של והסיגנון ההתנהגות מישטרת־עובדים.

 החלטתה שערורייה. הם ההסתדרות ראשי
 מציבור המיקצועית״ ההגנה את ״להסיר

 לימים ההסתדרות את מחזירה חבריה של
אל יוסף כאשר חושיסטאן, של האפלים

 את בכוח שבר ההסתדרות, בשם מוגי,
׳.50ה־ שנות בראשית הימאים שביתת

שבוי! ל
לשבור!

ה בעזרת הימאים, שכיתת יכוי
 הרם זרים, ומפירי-שביתה מישטרה !

 לאיתנו חזר לא והוא הימאים ציבור את
 כמוהו מאין יקר אנושי נכס היום. עד

 רודפי-קאריירה, פוליטיקאים בידי נהרס
 חברת־ תיקוות על גם הגולל נסתם ובכך

 עתה בריא. יוף להיות הלאומית הספנות
 חברת- על גם עצמו גורל אותו מאיים

הלאומית. התעופה
 עומד מישרד־התחבורה שבראש העובדה

חשי חדור שיקול־דעת, חסר עסקן־שחצן
פי-כמה. העימות את מחמירה עצמו, בות

ווזנמן :111*1011
 בן־ארי בין בעימות־המוות שיתערבו תחת

 ויחזירו ירגיעו הרוחות, את יצננו לרוזנמן,
 אל־טל, לענייני. שפיות-דעת של מידה

המצב. את וההסתדרות הממשלה החריפו
ה משני שאחד ייתכן הסוף? יהיה מה

 המכירים רבים, לדעת אך יישבר. צדדים
 של בסופו יהיה, לא לאשורו, המצב את

המנ משני אחד כל מפשרה. מנוס דבר,
 שאינו העובדה עם להשלים יצטרך היגים
 בינתיים אך השני. הצד את לשבור יכול

ה את ישלם והציבור החברה, מידרדרת
כתמיד. — מחיר


