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הממשלה
כרגיל עסקים

 כשרים ודך3 אין
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לתפקד תמשיך
 שער את לפחת הממשלה החליטה כאשר

 ולהעלות חדשים, מיסים להטיל הלירה,
 מיצרכים, של שלימה שורה מחיר את

 בר־ חיים והתעשייה המיסחר שר שהה
 לנכון מצא לא הוא בארצות־הברית. לב

לי כדי לארץ לחזור ביקורו, את להפסיק
 ולהשתלט הכלכליים בדיונים חלק טול
בתחו שהשתררה הזמנית האנרכיה על

מישרדו. ממונה עליהם מים
 לא זנבר, משה בנק-ישראל, נגיד גם
 הוא לו. נוגעים זה מסוג שעניינים סבר

בספרד. חופשה בילה
 פסולי־החי־ רשימות משבר פרץ כאשר

 לא מישרד־הדתות, בהשראת שנערכו תון,
יצ שר־הדתות בארץ. הפרשה גיבור היה
 רשמי לביקור כביכול שיצא רפאל, חק

ה מישרד־הדתות הזמנת פי על ברומניה,
בתפ הרשמית נסיעתו את ניצל רומני,

 הוא םרטית. חופשה בילוי לשם גם קיד
שב לוגאנו אגם חופי על להינפש יצא

לשי ניפגש גם הזדמנות באותה שוויץ.
 טיבור הד״ר עם ידידות או עסקים חת

ש בעבר, הפיננסי פטרונו רוזנבוים,
מיל במאות נזקים וגרם בעסקיו הסתבך

לישראל. ל״י יוני
 בשליחות שנסע אלון, יגאל שר-החוץ,

 ניצל המאוחדות, האומות לעצרת רשמית
ב פרטיים. לצרכים נסיעתו את הוא גם

לבי בלונדון, התעכב לארץ חזרה דרכו
 והמת־ שם המתגורר בנו אצל סרטי קור
לסב. בקרוב אותו להפוך עתד

 שבועיים לפני פרצה כאשר כך, משום
 מנהיג על שנגזר גזר־הדין סביב הסערה

 והנמל פרץ, יהושע נמל־אשדוד, פועלי
 היה גמורה, השבתה בפני ועמד נסגר

 המופקד שר־התחבורה, שגם טבעי רק זה
 יעקובי גד מהארץ. ייעדר הנמלים על

 אר־ ברחבי רשמי ביקור של בעיצומו היה
 כי בדעתו כלל העלה ולא צות־הברית,

מ בשעת-משבר בישראל דרושה נוכחותו
זח. עין

ה מהשרים אחד לכל ;לעם• דוגמא
סי היו העולם ברחבי ונופשים מטיילים

 חיוניות את להצדיק כדי טובות בות
לי כמובן. נאלצו, כולם מהארץ. העדרם

 ומפרכות קשות שליחויות עצמם על טול
והמדינה. העם לטובת

 נטל משל, ירוחם ההסתדרות, מזכיר
שבי כאשר השבוע, מהשרים. נאה דוגמא

השבי על אד־ של בתי־המלאכה פועלי תת
 משרד־הביטחון כאשר החברה, את תה

 התע- במיפעלי עובדים 4000 לפטר איים
 אגד וכאשר והצבאית, האווירית שיה

 לא שכירים, עובדים מאות לפטר איימה
בארץ. משל היה

ה העבודה ממשברי אחד של בעיצומו
היש המשק את שפקדו ביותר חמורים

 — משל טייל האחרונות, בשנים ראלי
 ברחבי — כמובן ההסתדרות בשליחות

ל הבוערות הבעיות את השאיר העולם,
 וושצ׳י־ יהושע ב׳, מדרג ׳עסקן של טיפולו

לנמשל. הפך משל נץ.
 והמשק המדינה מנהיגי של היעדרותם

 מת- הסמויה האבטלה מכת כי הוכיחה
היה לא כי הסתבר בצמרת. ח<ה

במדינה
ה של פעילותם או בנוכחותם צורך כל

בל גם לכאורה תיפקדה הממשלה שרים.
ול להמשיך יכולה היא זו בדרך עדיהם.
 יתפזרו הממשלה שרי כל אם גם תפקד

 ובילויים נופש וישלבו העולם, רחבי לכל
 לעם חיה כדוגמא ממלכתיים, בסיורים

 החגורה את להדק יום מדי הנקרא במצור
קורבנות. ולהקריב

 בשביל אז היתה: שהתבקשה השאלה
בכללי אותם צריך מה

ההסתדרות
!תחכנלר. הבה

 ההסתדרות שר זכותח
 גגד ?הילחס

מדוכזך״ ;,טריק
הממשלה שד

ההס של הוועדה־המרכזת של החלטתה
ול פרץ יהושע מאחורי להתייצב תדרות
 גזר- כנגד במאבקו סעד־מישפטי לו העניק
 שופט־השלום ידי על עליו שנגזר הדין,

 רק לא היתר. ששון, אברהם אשדוד, של
הדרו בעיר־הנמל הרוחות לארגעת תרומה

 חשאי הסכם בבחינת היתר. לא היא מית.
הח אלא פרץ, יהושע עם לשולחן מתחת

 פועלי לכלל שנגעה וחשובה אמיצה לטה
ישראל.
 המערך ח״כ כולל פועלים. מנהיגי אותם

 של זו החלטה בגנות שיצאו שחל, משה
 הסיוע- את לבטל תבעו ואף ההסתדרות

למש כלל מודעים היו לא לפרץ, המישפטי
 - ולהשלכות פסק־הדין של המזעזעת מעותו

 סיכסוכי- לגבי בעתיד לו להיות שעלולות
במדינה. העבודה

 את יותר מנתחים שהמישסטנים ככל
ה יותר נחשפת הסערה, מחולל פסק־הדין

 פרץ, ליהושע רק לא בו שניטמנה מלכודת
בישראל. המישפם למוסד אלא

ההח לכלא. פועל להשליך אסור
 יהושע את להעמיד בממשלה שנפלה לטה
 שלו, הנמל סגירת מעשה בגין לדין פרץ
 היתד. לא בחוק-הפלילי, 105 סעיף פי על

 לממשלה היועץ־המישפטי מקרית. החלטה
בכתב- זה סעיף להכללת אישורו את שנתן

משד מזכ״ל
ונמשל משל

 לעובדה מודע להיות חייב היה האישום,
 מקביל אחר׳ סעיף בחוק־הפלילי שקיים
 על לדין לתבוע נוהגים פיו על ,105 לסעיף
 סעיף זהו פרץ. יהושע שעשה כמו מעשים

האומר: הפלילי בחוק 142
 שעושה מתוך חוק כל בזדון הממרה כל

 שנמנע או לעשותו, אוסר שהחוק מעשה
וה לעשותו, דורש שהחוק מעשה מעשות

 הציבור, מן חלק לכל או לציבור נוגע
 שנתיים למאסר צפוי ויהיה בעוון... ייאשם

ל״י. 1500 של לקנס או
סעיף פי על לדין הועמד לא פרץ אם

 הדרקוני,* 105 סעיף פי על אלא 142
 פעמים מיספר קבע העליון שבית־המישפט

 סעיף קיים עוד כל בו להשתמש אין כי
 לדין, עליו להעמיד שניתן בחוק אחר

 זדונית כוונה זה מעשה מאחורי הסתתרה
מפורשת.

המחו הרשות חוקקה 1972 בשנת שכן,
 ישוב- בחוק מפורש תיקון הכנסת, קקת,

 מחיר בכל למנוע שנועד סיכסוכי-עבודה,
 מאבק בגין לבית־סוהר פועלים הכנסת

כלשהו. מקצועי
 הופיע (שלא בחוק התיקון של 9 סעיף

 אומר הממשלה) של המקורית בהצעת־החוק
 סעיפים לפי מאסר יוטל לא כדלהלן:

 לפי או הפלילי, החוק לפקודת 143 או 142
 או בתי־המישפט, ביזיון לפקודת 6 סעיף

 בשל ההוצאה־לפועל, לחוק 70 סעיף לפי
 הוראת־ או צו החלטה, פסק־דין, הפרת
בשביתה. השתתפות שעניינם חיקוק

 כוונה מיתגלה זה סעיף פי על כלומר,
פוע השלכת למנוע המחוקק של ברורה

 אפילו מיקצועי. מאבק בגין לכלא לים
 על עובר עבודה, סיכסוך בשעת פועל, אם

 בית־מישפט של צו מפר הפלילי, החוק
 או אותו לקנוס ניתן אחר, צו כל או

 בית־ לא רק — אחר עונש כל עליו להטיל
סוהר.

 החליט כאשר המלוכלך״. ״הטריק
 שר- עם התייעצות תוך היועץ־המישפטי,

 מהממשלה, הסכמה קבלת ותוך המישפטים
 ,142 סעיף פי על פרץ את לתבוע שלא
 שאפילו ברורה ידיעה מתוך זאת עשה הוא
 ניתן לא זה, סעיף פי על פרץ יורשע אם

 זאת אוסר החוק לכלא. אותו לשלוח יהיה
מ העלה לא בכנסת איש אבל במפורש.

 סי על פועלים יאשימו כי דעתו על עולם
 דבר אותו את האומר הדרקוני, 105 סעיף

 ניכלל לא כך משום .142 סעיף שאומר
 פיהם שעל החוקים ברשימת 105 סעיף
לכלא. פועלים לשלוח אסור

 לדין פרץ יהושע את להעמיד החלטה
 היתד, )105( הציבורי״ ״ההיזק סעיף פי על

 את לעקוף כדי הממשלה של התחכמות
 הנקרא טכסיס המחוקק, רצון ואת החוק

 מלוכלך.״ ״טריק המישפט בלשון
להר חייב היה באשדוד שופט־השלום

 כיוון בחוק, זה סעיף פי על פרץ את שיע
 היה אילו באשמה. הודה פרץ שיהושע
 שעשה מה כי בפסק־דינו טוען השופט
 שאין טהור, פלילי מעשה הוא פרץ יהושע

 עבודה סיכסוך או מקצועי מאבק לבין בינו
 גזר- את להבין עוד היה ניתן קשר, כל

 לא כי אם פרץ, על שגזר החמור הדין
 דבר עשה ששון השופט אבל להצדיקו.

 כהחלטה גזר־דינו את הציג הוא הפוך.
 סיכסוכי־העמדה, בנושא שקופה עקרונית

פשוט. פלילי בעניין כפסק־דין ולא
 דצפוני בגזר־הדין: במפורש אמר ששון

 פעם כי אותי מדריכים והשקפת־עולסי'
 ידי ועל ידו את להכביד בית־המישפט צריך

ב הגובל במצב מה שיפור יחול אולי כך
 שביתות הנאשם דבא־כוח ואליבא הפקרות,

מ חולים. לפטירת שהביאו בבתי־חוליס
 הפעם עלי שומה האחרים הרתעת בחינת

 יתן מי כי הייחול תוך ידי את להכביד
ב לתפנית יביא זה נאשם של וקורבנו
 אותם מכוונת שידם אלה אצל מחשבה

 שיש צעדים מנקיטת שיירתעו למעשים,
לציבור... ונזק טירדה משום בהם

 במלכודת נפל אשדוד של שופט־השלום
 ש- והיועץ־המישפטי, הממשלה לו שהניחו
 פרץ את לשלוח בכוונתם היה אילוליא

 סעיף פי על אותו מאשימים היו לכלא,
142.

שב דבר הזה, פסק-הדין ישונה לא אם
 בסיוע-המישפטי לעשות ההסתדרות כוונת
 יהיה פרץ, ליהושע להגיש עומדת שהיא
 החוק עקיפת תוך מסוכן. תקדים בכך

פוע להאשים בעתיד גם הממשלה תוכל
 ,105 סעיף פי על עבודה סיכסוך בכל לים

ל בניגוד לכלא, אותם להשליך ולנסות
המחוקק. המוסד רצון

 ננקט זה מעין מלוכלך שטריק העובדה
סוציאליס ממשלת־פועלים ידי על דווקא
 ההסתדרות של חובתה את מחזקת רק טית,

עיוות־הדין. נגד להילחם

 כדלהלן; אומר הפלילי בחוק 105 סעיף •
 לידי להביא העלול מעשה העושה ״כל

 זה סעיף פי על בעוון. ייאשם ציבורי היזק
 מעשה, בכד כמעט אדם כל להרשיע ניתן
שגרם.״ נזק כל להוכיח מבלי

 היוושה חמת יד מ
 גדשה בחיבה
אינהימ״ס ונסים

 במרכז רון קפה הופך הערב שעות ך*
פסנ מופיעים שבו לפיאנו־בר, הכרמל ■■י
 לצעירי הערב את ומנעימים וזמרת, תרן

 הוא רון קפה היום, במשך אולם חיפה.
 של עתידה נקבע שבהם מבתי־הקפה אחד

הפוליטית. מהבחינה עיר־הנמל
 באחד רון בקפה שנשמעו הצעקות אך
המלצ את גם הדהימו שעבר, השבוע מימי
לוויכו הרגילים הקפה, של הוותיקים רים
 חשובים, אישים בין קולניים פוליטיים חים

אצלם. דווקא הנערכים
בית־הקפה, בגינת פינתי שולחן ליד
 מרצה וייס, שבח פרופסור שניים: ישבו

מ מועצת־העיר וחבר חיפה באוניברסיטת
 בפירסום זכה אשר ,מיפלגת־ז־,עבודה טעם

 ובפירסום חידונאי, היה שבה בתקופה רב
 החברתיות הדמויות כאחת יותר עוד גדול

 אורי היה השני בעיר. ביותר המקובלות
 מיפלגת־ של חיפה מחוז מזכיר אגמי,

 ועושי־ מנאמניו כאחד שידוע ומי העבודה,
אלמוגי. יוסף ראש־העיר, של דברו

 של- עד התלהט, השניים בין הוויכוח
 יחבוט גדל־הגוף שאגמי היה נדמה מלצרים

 בהרבה. הצנום כוויים, דבר של בסופו
 דבר, שום שווה לא שצייזל יודע ״אני

 הוא ושוורטמן לחיפה אסון הוא שמולק
 שבח אתה, אבל ראש־עיר, בתור בדיחה

 קרא לתפקיד!״ תיבחר לא פעם אף וייס,
וייס. לעבר אגמי

 לא ״אני בצלחת: ידו טמן לא וייס
 קרא שלא מאדם כאלה דברים לשמוע מוכן

 ״אתה לאגמי. השיב ספר,״ בחייו פעם אף
 עם נשוי לא שאני שצריך, למי תודיע י

קתולית.״ בחתונה העבודה מיפלגת
ה אחד היוותה רון בקפה הסצינה

 בחיפה, עתה המתרחשת בדרמה שיאים
ראש־ של כיסאו על במילחמת־ד,ירושה

 כי ברור לכל אשר אלמוגי, יוסף העיר,
 חודשים. מיספר בעוד להתפנות עתיד הוא

 תפקיד המיידית, הירושה על המילחמה
 בעוד שייערכו הבחירות עד ראש־העיר,

 אש על המתבשל מאבק היא לשנתיים, קרוב
 הבאות. לקראת כללית חזרה מעין קטנה,

מוע־ תפקיד על היא האמיתית המילחמה

ורטמן מועמד
בצהרים מסיבה
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