
ואומ בידידשלו. בשביתה הטיפול את ניח
 ביקשה השבוע בתחילת בישיבתה נם׳

 משר- קרי מהממשלה, המנהלים מועצת
 ב* העיקרית כבעלת־המניות — התחבורה

 הטיפול אח עצמה על לקחת — אל־על
ובחברה. בשביתה
 יעקובי של למדיגיוודהיד״הקשה האות

המבו צווי־קריאה, האחרונה. בשבת ניתן
 דבר של הבריטיים חוקי־החירום על ססים
 מ־ בהרבה חמורים שהם במועצתו, המלך

 משתעשע יעקובי היה בהם צווי־חריתוק
 בתי־המלא־ עובדי 17 כנגד הוצאו כה, עד
כה.

 דמות ״אגי
,,ממלכתית!

) יט פועלי מנהיג אמיר, ז׳אק ״כ ך
 בבקשה השובתים פנו שאליו המלח, 1 ו

 התקשר ההנהלה, לביו ביניהם שיקשר
 להיפגש ממנו וביקש יעקובי, אל טלפונית

 של תשובתו השובתים. חברי־הוועד עם
 ולא ממלכתית, דמות ״אני :היתה יעקובי
 רוצים, הם אם בסיכסוכי-עבודה. מתעסק
מתשו שנדהם אמיר, להסתדרות!״ שיפנו

 התבטא אף יעקובי, של המתנשאת בתו
בערבית. בקללות נגדו

 חזרו אמיר, של נסיודהתיווד כשנכשל
 אמיר, של ביתו שם מדימונה, חברי־הוועד

 לעובדים הורו הם בלוד. לנמל־התעופה
 לעבודה, להתייצב צווי-קריאה שקיבלו

 עובדי ״אני שלטים: צווארם על ותלו
 לשאר חברי־הוועד הורו בד-בבד !״כפייה

 באותה ששהו 600 מתוך 300כ־ הפועלים׳
 חבריהם, של דרכם את לחסום הנמל, עת

 להם להניח ולא הכלים, אל עובדי־הכפייה,
לעבוד.

 בחודשים שביתות של הקבוע התסריט
 הוראת על־פי בלוד. גם גיראח האחרונים

 שליד לשטח מישמר־הגבול הוזמן יעקובי
 15 העובדים. התקבצו שם בתי״המלאכה,

 עמוסים ומשאיות שיריוניות קומנדקרים.
ו־ חמושים הגבול מישמר שוטרי במאות

ד פ׳׳ מנ דווידאי ס
7 יירש הוא האס

 התייצבו גדולים, כלבי-זאב 20בכ- מלווים
 עסק שעה אותה בתי־המלאכה. ליד באיום

המכ כתבי־התחבורה, לכל בחיוג דווידאי
 שעה ״תוך :להם והודיע השביתה, את סים

!״מחדש אל־על תופעל
 ולראות למקום, להגיע שניסו לעיתונאים

להת ניתן לא מחדש, החברה תופעל איך
 (״שוקי״) ישעיהו צה״ל, גלי כתב קרב.

 קודם־ עוד שהיה וצוות-הטלוויזיה גלאון,
 מפקדי על־ידי בגסות גורשו במקום, לכן

מישמר-הגבול.
מולי לאן הבין אטינגר עמי עלה. המתח

 בפני התחנן הוא נייד ברמקול הדברים. כים
 יגיעו השוטרים ״אם הפועלים: חבריו
 בהם, לגעת לא יד, עליהם להדים לא הנה,

 אם אפילו יגידו, שהם מה לכל להישמע
השביתה.״ שבירת יחייב זה

 רוצה אל־על הנהלת כי ברור היה לעמי
 קצא״א הנהלת ־שנקטו השיטה את לנקוט

 הגמליס רשות והנהלת אשקלון, בשביתת
 בץ עימות לידי להביא אשדוד: בשביתת

 עימות — המישטרה לבין שובתים פועלים
האמי הסיבות מן דעת־הקהל את המסיט

 הציבור את והמסית השביתה, של תיות
השובתים. נגד

 להביא בידו יעלה לא כי דווידאי כשהבין
 הוא בפלילים, הסתבכות לידי השובתים את

פוזרה. והמישטרה ליעקובי, כך על דיווח

 מצור שיטות
ושיסוי

 בעצה דווידאי, מחליט רגע אותו ץ*
 השובתים את להכניע יעקובי, עם חת (■/

 להגיע צוו שהם למרות המצור. בשיטת
מה נשללה עבודת־מישמרות, לעבודתם,

 מיסעדת שלהם. הקבועה ההסעה עובדים
 כששאר בפניהם, נסגרה על אל• עובדי
 מקבלים שובתים, שאינם החברה, עובדי

 ניתנו שלא חדשים, מיוחדים תלושי־מזון
 ביותר הגדולות הבעיות אחת לשובתים.

 ושתייה מזון להביא היא השובתים של
הלילה. בשעות השובתים, לחבריהם

 שכתוצאה על, באל־ בהפיכה ברוד יהיה
הנה ותמונה הנוכחית ההנהלה תועף ממנה

 עובדי ועד חברי ייכנעו אם גם אחרת. לה
 בלחץ, לעמוד יצליחו ולא בתי־המלאכה

ש אחדות שביתות עוד באל־על צפויות
חמי לפחות לחוד, אחד כל יכריזו, עליהן

בחברה. הקיימים הוועדים מתישעה שה
 קשה גם יהיה בתי־המאלכה עובדי לוועד
 הוכרזה היא השביתה. סיום על להכריז

כולם. העובדים בין מישאל אחרי רק
 במוסך קלפי הוצב האחרון הרביעי ביום
 600נד 400כ־ הצביעו ובו שבנמל, הגדול
 דרשו מהם אחוזים 93 בתי־המלאכה. עובדי

מיידית. שביתה על להכריז מהוועד

!■■■■■■■*■■■י■■■■■■•■■■■■■■•■■■״•■״■■ שיעיפו ר״העיק
אותם!״

 משביתת דומות תמונות ונישנו חזרו שוב
 משלם מי יודע אינו שאיש צלמים, אשדוד.

הפוע את ללא־הרף צילמו עבודתם, עבור
התמו הוגשו היום למחרת המתכנסים. לים
 הנהלת כאשר בנמל, המישטרה לתחנת נות

ב* המופיעים על מצביעה אל־עד חברת

 שלהם הוועד על היקשו העדכדים ף
 הוועד כי נאמר בהחלטה יותר. עוד

 דעת על השביתה את להפסיק רשאי אינו
 חייב יהיה הוא להפסיקה, ירצה אם עצמו.
ענד את ולקבוע שוב המישאל את לערוך

מכ״ל גו־ארד ג
7 יסולק הוא האס

 הציבורי הסדר את שהפריעו כמי תמונות
פליליות. תלונות נגדם ומגישה

ש הרב הכסף שלמרות הוא המגוחך
ב על אל• מנהלי טעו בצילומים, הושקע

ש העובדים מתישעה שניים לפחות זיהוי
 נמצאו לא אלה שניים תלונות. הוגשו נגדם
האחרונה. במוצאי-השבת בלוד כלל

 המתח כי גם הבינו דווידאי-אודיעקובי
 עולה, שבוע, כבר השובתים העובדים, אצל

 הם גוברת. מישפחותיהם לעתיד ודאגתם
 את שיחפשו מגהלי-עבודה, שולחים החלו

או ויטרידו צווי-קריאה, שקיבלו העובדים
 על־גבי המנהלים את להסיע בדרישה תם

 אחד מצד הנמל של הקטנים הטרקטורים
 גלויה התגרות האחר. לצידו המסלול של
 צווי- ולהפרת להתפרצות להביא נועדה זו

 היו זה בעניין הוועד הוראות הקריאה.
 מנהלי של הוראה לכל ״להישמע :פסקניות

העבודה.״
 השובתים הפועלים נמצאו עת אותה כל

ומשועמ מתבטלים בתי-המלאכה, בשטח
 שיחקו אחרים דומינו, שיחק חלקם מים.

 הגיעו כאשר הקיר. לעבר מטבעות בהטלת
 הפועלים עליהם התנפלו עיתוני־הצהריים,

 לקרוא כדי פינתו, את אחד כל ותפסו
 עם פגישות קיימו חברי־הוועד פיסת-עיתון.

 ללא וניסו עיתונאים, עם אחרים, ועדים
 סיום לידי יביאו אשר שליחים למצוא הרף

 הי- לדווידאי שהועברה הצעתם השביתה.
 של תשובתו זבל״א. בוררות •קיום תה:

 שום ייכנס לא לחברה ״אצלי דוידאי:
בורר.״
 נראה לא השביתה של החמישי ביום

 קצת שבקי מי לכל באופק. השביתה סיום
השביתה סיום כי ברור, על אל־ בענייני

החדש. המישאל של תוצאותיו לפי דתו
 הם המישאל, את העובדים כשערכו

 שהקלפי אחר-כך אותם יאשימו כי חששו
 ואומנם, מפוברק. היה המישאל וכי זוייף,
 מזכיר-ההסתד- לממלא־מקום נודע כאשר

 הוא המישאל על וושצ׳ינה, יהושע רות,
 מוסמכים ממקורות לו ידוע כי מייד טען

הק העובדים אך מזוייף. היה שהמישאל
 עיתונאים ביקשו חם למכה• תרופה דימו
 כמשקיפים, לשמש במקום נוכחים שהיו

הקולות. את ולספור
 תיק על גם הממונה וושצ׳יגה, של יחסו
לעוב מובן אינו המרכזת, בוועדה אד־על

 תומך שהוא ממנו מיכתבים לנו ״יש דים.
 אטינגר. עמי מספר שלנו,״ ובדרישות בנו

 ביותר החריף היריב הפך הוא ״פתאום
 וקיבלנו ההסתדרות, לתמיכת קיווינו שלנו.
לשע חיל-האוויר איש עמי, בעיטה.״ ממנה

 בבתי-המלא- העובדים חבריו כמרבית בר,
 ושכח הישראלית, בפוליטיקה בקי אינו כה,
 אחדות- חבר־מיפלגת הוא וושצ׳ינה כי

 ממד יושב־ראש של הקרוב וידידו העבודה,
 שר־ד,תחבורה אל־על, של צת־המנהלים

מיפלגה. אותה חבר כרמל, משה לשעבר

 בתי-המלאכה עובדי שביתת כי ספק אין
 שפיצה ביותר החמורה היא על אל־ של

ה שהנהלת העובדה קומה. מאז בחברה
והעבי בשביתה, מהטיפול הסתלקה חברה

 של והבלתי־חכמה הנוקשה לידו אותו רה
 לחומרתה המאפיינים אחד רק היא יעקובי׳
 חוקי- על-פי הוצאת־צווי-הקריאה, הרמה.
 והחנק הריגול שיטוח ביטחוניים, חירום

 להחכיר האיום הפועלים, נגד המופעלות
 לחברות־תעופה בזול אל־על מטוסי את

מעידים, בשביתה המישטרה והפעלת זרות

יער,זכי •טר
יילוז הוא האס

 ושר־התחבורה הממשלה החליטו הפעם כי
הסוף. עד ללכת
 עובדי-המלאכה ששביתת גם ספק אין

תו שהיא האחרות הנוספות השביתות או
 החלש בן־ארי של להעפתו יביאו ליד,

כולה. ההנהלה של ואולי והמשל,
 השובתים: ממנהיגי אחד השבוע סיכם

התח את בשיטתיות מחסל יעקובי ״גד
 התחבורה הרוסים׳ הנמלים בארץ. בורה

 ועכשיו מפולת בפני עומדת היבשתית
יש של האווירי הקשר של תורו הגיע
 את מצרפים אלה כשלכל העולם. עם ראל

הפרובוק אל־על, מנהלי של השיגיונות
 מקבלים שר־התחבורה ושל שלהם ציות

 שהיינו זו כמו ומזיקה מכאיבה שביתה
עליה.״ להבריז צריכים


