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השוטרים יצאו ההסתדרות, סירות על רכובים
השובתים את לשבור כדי לים החמושים

י נ ח ג י א ו ו ב ה
 השובתים. לראשי מעל צרורות ירתה מישטרה ך*

 שלא העובדים מן הגנתו״ את ״הסיר אירגון־העובדים 1 1
ב״מרותו״. הכירו

 השובתים. של ״בגידתם״ על מיליונרים נאמו בפרלמנט
 המעביד, ״לימין״ הממשלה התייצבה רישמית בהחלטה

צי־המילהמה. של אדמירל-בדימוס שהוא
 למיבצע־ גוייסו מישמר־הגבול ואנשי שוטרים מאות

 חשובתים־המחבלים. את ללכוד כדי מטוסים, סיוע תוך ענק,
צבא. כוחות להפעיל האפשרות נדונה

 דלתות על שוטרים הקישו הבוקר של הקטנות בשעות
 שופטים לכלא. אותם והשליכו העובדים, של בתיהם

 ארוכה. תקופה במעצר אותם להחזיק החליטו חמורי־סבר
ה כל ר ז י כ ז . מ ו משה

 (שהתפשט האיטלקי הפאשיזם של הזוהר ימי ך•
 שיטה הומצאה אחרות), ולארצות לספרד לאחר־מכן ■1

ועובדים. מעבידים ביו היחסים בעיית לפיתרון חדשה
 (מלשון ה״קורסורמיכית״ השיטה זו היתה

גוף.) ״קורפוס׳/
 גופי־ענק שלושה של קיומם על בנוייה היתד. היא

 ואירגון־העובדים. אירגוךהמעבידים הממשלה, — מקבילים
לא. ומה לעובדים, מגיע מה במשותף קבעו אלה שלושה

אחרת. זה בפרקטיקה מאוד. יפה היה זה בתיאוריה
 המיפלגה כמובן, שלטה, המנגנונים שלושת בכל כי

דמוקר חלילה, היתה, לא מיפלגה שאותה ומכיוון האחת.
 של קטנה בגופייה בידי מרוכז כולו השילטון היה טית,

 מבין המנגנונים שלושת כל ראשי את מינו אלד. בוסים.
מדיניותם. את גם קבעו הם אנשי־שלומם.

שלו ראשי שהחליט. מה החליט השילטון
 במועל-יד הצדיעו דום, עמדו המנגנונים שת

 בדרך־ היתה, ההחלטה ההחלטה. את וביצעו
המדי של הקשה הביטחוני המצב שלאור בלל,

העוב על האומה, של הנשגבות והשאיפות נה
 של רמת-המחייה חגורותיהם. את להדק דים

עדתה. המיפעדים, כעלי ושד עצמם, הבוסים
 כמחבלים. הוגדרו המרות,״ את ״קיבלו שלא העובדים,

 הקאראביניירים חסותו. את מהם הסיר אירגון־העובדים
 בתיהם, דלתות על הבוקר של הקטנות בשעות הקישו
 חומר־הדין בכל שתטפל הכריזה הממשלה אותם. ועצרו

 הגנראל המדינה. אוייבי את המשרתים בוגדניים, ביסודות
 שעובדיו הצהיר המיפעל את שניהל האדמירל או

 ובשעת חם, נשק נגדם הפעילה המישטרה פושעים. הם
השופ הציבורי״. הסדר את ״להבטיח הצבא נקרא הצורך

 להביע שהעז מי לבתי־הסוהר. השובתים את שלחו טים
 על-ידי נתפס לשובתים, אהדה — בלחש גם ולוא —

המרכזית. בכיכר שמן־קיק לשתות והוכרח המיפלגה בריוני
 סיכסוכי- היו לא שביתות. היו לא מאד. יפה פעל זה

 גמורה, הרמוניה שררה ובנמלים בבתי-החרושת עבודה.
 המנוון, הליברלי במערב המעבידים קינאת את שעוררה

. כאוית־נפשם• לשבות לפועלים מותר היה שם . . . . . .  עובדים של קכוצח לבדה אחד שיום עד
 ותלתה בכדורים גופו את ניקבה חדוצ׳ה, את
מילאנו. כעיר למעלה, כשרגליה הגופה, את

 חזרה הבזוייה הדמוקרטיה גן־עדן. אותו נגמר כך
רשימת־השביתות. בראש עומדת היא ומאז לאיטליה,

 חברות- של אינטרסים בה שמעורבים רק ידוע באמת.
הבינלאומיות. הנפט

 תחזיותיו להדהים. עד וחסר־כישרון כושל כולו המיפעל
 נרכשו חובבניים. היו הכלכליים חישוביו מופרכות, היו

 עשרות מובטלות. עומדות והן במחירי־שיא, מיכליות
 אותם ישלם דבר של ובסופו במצולות, שקעו מיליונים

מכיסו. הישראלי האזרח
 כד-בך שהוא אדם עומד המיפעל כראש

 המציא באילו נראה בי עד לתפקידו, מתאים
 מין כשר־ודם, אמיתי, אדמירל — סופר אותו

איטלקי. מעביד של קאריקטורה
 הדביקו בחיל־הים שחבריו בוצר, אברהם (מיל.) האלוף

 קצין היה המפורסם, הקוף שם על ״צ׳יטה״ הכינוי את לו
כשזה חיל־הים על פיקד הוא מאד. ואפור מאד בינוני

ערכי- על המבוסס ייחודי, מישטר קיים ישראל
והדמו הליברליזם הסוציאליזם, הציונות, של היסוד

 בין כלשהו דימיון להתקיים שיכול המחשבה עצם קרטיה.
לחלוטין. מגוחך האיטלקי, הפאשיזם לבין זה מישטר

 הנאומים, הסיסמות, מבחינת — ואבן
דימיון. שום אין הקיר על והתמונות הדגלים
 למעשה הסיסמאות. מן המציאות שונה כאן שגם אלא

 המזכיר קורפורטיבי, מישטר רבות, שנים מזה בארץ, קיים
______ המקורית. הדוגמה את למדי

 עוכדי-הים של המיוחדת־במינה שביתתם
 לפתע. שנדלק בזרקור-ענק, פעלה באשקלון

המציאות. את האירה אלומת־האור
 גופים, שלושה בין איטלקית הרמוניה קיימת במציאות

אחד. היו כאילו בצוותא הפועלים
 הראשים: שלישיית את לראות היה אפשר בטלווייזה

והשוטר. המזכ״ל האדמירל,

 מנותק כימעט גוף צה״ל, של אחות־חודגת מעין היה
בצינעה. חייו את לו שחי  את להכניס בדי הכישורים כד היו דכוצד

לבוץ. החכרה
 גרוע אדמירל שמתייחס כמו לעובדים התייחס הוא

 בסיגנון בזילזול, בגסות, — בחדר־המכונות למלחים
 לסיכסוכי- לגרום מוכרח היה כזה איש פיקוד. של שחצני
אינסופיים. עבודה

 אין כמרכזו אופיינית. הסיכסוד מהות גם
 על עובדים שד קלאסי מאבק זהו דרישות-שבר.

כמשמעו. פשוטו מקומות-עכודתם,
 חלוקת- ומשול״. ״הפרד של בשיטה דוגל האדמירל

 יצרה פרטיים קבלנים ובין עובדי־המיפעל בין העבודה
 כאשר הראש״. את לעובדים ״להוריד כדי נוח מצב

 אותותיו, את לתת החברה של חוסר-הכישרון התחיל
 הקבלנים את לסלק !העובדים דרשו העבודה, והתמעטה
 זאת, לעומת בוצר, להם. העבודה כל את ולמסור הפרטיים

 ולהשאיר מחלקת-הים, של העובדים מרבית את לפטר דרש
כנו. על הקבלן את

 מיסתורית, חברה היא אילת־אשקלון הנפט ו־צינור ■י
שייכת היא למי לגמרי ברור לא בחינות. מכמה /)

מנו שבד עימות — העימות נודד כך

 הגוף לתמונה נכנם שלו, את עשה שהמעביד אחרי
ההסתדרות. — השני־

 כמו ישראל עובדי את מייצגת הכללית ההסתדרות
 האסירים לא תושביו. את מייצג ברמלה שבית־הסוהר

בהסתדרות. שולטים העובדים ולא בבית־הסוהד, שולטים
 בבולה, רובה מורכבת, ההסתדרות צמרת

מיקצועיים. מעסקני־מיפדגה
 הם !השלטת. המיפלגה על-ידי לתפקידיהם מונו רובם

 תלוי בכך וכי השילטון, את לשרת הוא שתפקידם יודעים
 שייכים שהם־עצמם מאחר הקאריירה. בסולם קידומם

 אוטומטית הבנה להם יש המימסד, של לשיכבת־העילית
 השייכים ואנשי-השילטון, מנהלי*החברו!ת ־של לסיגנונם

שיכבה. לאותה
 הסירר■ עובדי־הים, של הראשונה השביתה פרצה כאשר

 שתי ב״מרותה״. להכיר ותבעה ״הגנתה״ את ההסתדרות
 הן — ההסתדרותי במילון מילוודהמפתח האלה, המילים
עמוקה. משמעות בעלות

״מרות״, עליהם להטיל יכול אינו עובדים המייצג אירגון
 מרות את מקבל הוא — להיפך אלא פיאודלי, דוכס כמו

 ״להסיר יכול אינו כזה אירגון של עסקן־המנגנון חבריו.
 המקבל משרתם, אלא שאינו מכיוון מחבריו, הגנתו״ את

למענם. לפעול כדי משכורת מהם
 מסוג אירגון-עוכדים אינה ההסתדרות אכל

איטלקית. קורפורציה היא זה.
 ועדה. ההסתדרות מינתה הראשונה השביתה אחרי
 למעביד. עמוקה הבנה המגלות מסקנות, הסיקה הוועדה

 האדמירל של האמיתיות לדרישותיו בדיוק התאימו הן
 כעמדת- הציג שהוא המופרכות התביעות הסרת (אחרי

 חבוייה היתד, ריקות, ומליצות מלל של ים תחת מיקוח).
במקום, נשארים הפרטיים הקבלנים הנוקשה: התוצאה

יפוטר. העובדים מן ניכר וחלק
חידוש את מראש הבטיחה הזאת המסקנה

 ההסתדרות שוב, התלקחה השביתה הסיבסוך.
למיש־ הזמנה זאת היתה ״הגנתה״. את הסירה

שלה. את לעשות טרה
 הס־ חברה כולו: המצב את המאפיין דבר קרה ואז

 צבי (אלוף גנרל עומד שבראשה בונה) (סולל תדרותית
 השוטרים סירותיה. את המישטרה לרשות העמידה זמיר)

ההסתדרות. סירות על רכבו החמושים

מנגנון־

 עם לעימות נכנס הוא האדמירל, של צערו מרבה ךי
 שגדלו זקופי־גו, אנשים במינה, מיוחדת קבוצת־עובדים /

 האדמירל צד,״ל. של מובחרות ביחידות וששירתו בארץ
 הכירוהו מהם שרבים מה־גם — רושם שוט עליהם עשה לא

מחיל־הים. עוד

אותו. מונע היה כתפיו, על כוכבים ללא פיקח,
בישראל. המישטר במהות מאלף שיעור היווה ההמשך

 השלישית לקורפורציה מובן היה בל
כוחו. במלוא הופיע הוא השילטון. 1 1

 המזכ״ל ואחרי עובדיו, את שהשמיץ האדמירל אחרי
 השוטר, הטלוויזיה מסך על הופיע הגנתו, את מהם שהסיר
פקודת־הדיכוי. את לבצע עצמו על שקיבל

 שבד-בד קצין כארץ למצוא היה קל לא
 איב־ אריה סגן־ניצב במו זה, לתפקיד התאים

סופר. על-ידי הומצא באילו הוא גם צן.
 היה לא הוא תל-אביב״. את ש״סגר האיש הוא איבצן

 שהטיל בעיר, התחתון העולם את לחסל כדי כישרוני די
 מסוגל בהחלט היה הוא אבל חיי-הלילה, על מוראו את

 עד המועדונים, הטרדת על־ידי המלאכה את להשלים
 בעיר, מתפקידו שהורחק לפני זה. אחר בזה שנסגרו

פתח־תיקווה. של לסניף תל־אביב את להפוך הצליח הוא
ה חוכמות, כדי נוקשה, שוטר כקיצור,

ימי להסתכל מכדי אותן ומבצע פקודות מקבל
מסויימים. כסרטים כמו שמאלה, או נה

 פתחו שוטרים תהילתו. לשיא איבצן הגיע באשקלון
 ־שובתים קומץ על-ידי בלב-ים מוגרו סירות־מישטרה באש,

 נקישות ויבשתי, ימי מצור ממעל, מטוסים בלתי־מזויינים.
 ישנים שובתים הלילה, של הקטנות בשעות דלתות על

בסרטים. כמו הבוכים. ילדיהם לעיני ממיטותיהם שנגררו
 שישלימו חוקים לחוקק האחרון בעשור דאג השילטון

 מראש שהוכנו לעבודה, מייוחדים בתי־דין — התמונה את
 שובתים, לעצור שביתות, בשבירת תפקיד למלא כדי

 והרימו תפקידם את מילאו בכנסת עסקני־המיפלגוח ועוד.
 חבוי בדיוק מה ביודעם אלה, חוקים לאישור ידיהם את

בהר זאת להם להסביר שדאגו הח״כים בין (הייתי בהם
 מכונתו את התופס ששובת, מכיוון ההצבעה). לפני חבה,
 ״מסיג הוא מפירי־שביתה. לידי מסירתה את למנוע כדי

הפלילי. החוק את גם נגדו להפעיל בישראל ניתן גבול״,
 גנב מחבל, בוגד, הוא השובת הקורפורטיבי, במישטר

 השילטון זרועות שכל ומנודה, נאלח פלילי פושע — ופורע
 ובתי-המישפט, המישטרה — אחת במנה עליו יורדות

הקוא מיפלגות והעיתונות, הטלוויזיה והכנסת, ההסתדרות
והאופוזיציה. ליציה

 וה• ה״ליכרליות״ המחלצות נשרו לפתע
 הקמוץ אגרוף-חברזד ונתגלה ״סוציאליסטיות״,

הקורפורטיכי. המימסד של
השנה. ימות בכל קיים הוא השבוע. נוצר לא הוא

 של עבות לשכבות מתחת בדרדכלל חבוי הוא אבל
והתחסדות. צביעות

 כאשקלון האמיצים הבחורים של לזכותם
המסווה. את קרעו שהם יירשם
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