
כן־ארי מנכ״ל
נשרפה הסובסידיה

במדינה
העם

עליהום,
הט״סים והפעם:

 רכשו ההיסטריה כלי
 כולה והמדינה שוב,

 במהומה•??• עסקה
לאי־מאומה

 צורך ך.יד, שככו. הקודמים גלי־ההיסטריה
 להסתערות׳ חדש אובייקט במהרה למצוא
!״״עליהום בנוסח

 צרכני-ההיסטדיה ושאר כלי־התיקשורת
 האובייקט רב. זמן להמתין צריכים היו לא

אל־על, טייסי בדבמקום: נמצא
 אובייקט לתאר קשה האבוד. ההלוס

 הטיי־ מאשר יותר המונית לשינאה מתאים
 חביבי' הם אגד נהגי עליהם, בהשוואה סים.

הקהל.
ה כללית. קינאה מעוררים הטייסים כי

עוב של במושגים עצומה, שלהם משכורת
 להם מביאה שלהם התעסוקה רגילים. דים

 ביותר הנשגב חלומו של יומיומית הגשמה
 בשעה לחו״ל. נסיעה :המצוי הישראלי של

 מיסי־ את יותר עוד העלתה שהממשלה
 עוד לחו״ל הטיול את והרחיקה הנסיעה,

 נראה ההגון, השכיר של מהישג־ידו יותר
שבעתיים. קוסם זה חלום

 זוחל, פיחות של בעידן כן, על יתר
 היקר המיצרך את אנשי־האוויר מקבלים

 שאר כל אצל זר. מטבע — במדינה ביותר
 המשכורת. את הפיחות אוכל העובדים,
 את לטייסים חוסך זר במטבע התשלום
משכרם. ניכר חלק לגבי הזאת הזחילה
 הבעייה כי השבוע נתברר כאשר לכן,

 ״בעייה יוצרת שכר-הטייסים של הסבוכה
 ההיסטריה גלי במהרה גברו 'עקרונית,״
 שוב עלו הטונים המפוברקת, הציבורית

הרגי ההצגה ביותר. הגבוהות לאוקטאבות
 בשצף־ הסתערו ח״כים :מחדש נפתחה לה

 זעם התמלאו הטלוויזיה מריאייני קצף,
הש ׳קדושה, הימה מלאו הפרשנים מוסרי,

״עמי תבעו העיתונים ונסוגו, החליטו רים
ורתח. זעם בציון והעם עקרונות,״ על דה

 הבעייה היתד, למעשה ,האימה. שכר
 בכל צורך כל היה ולא בתכלית, פשוטה

המהומה.
 במושגים גבוה, שכר מקבלים הטייסים
 הצדקתו על להתווכח אפשר ישראליים.

 בינלאומית. בעייה זוהי אך זה, שכר של
 מופלג, שכר הטייסים מקבלים העולם בכל

 אפוף־ מיקצוע זה היה -שבה מתקופה שריד
 שכר- זה היה והרפתקני. מסוכן הילה,

האימה.
 קרה לא עוד זה. שכר קיים כיום אולם

ה את לקבוצת־עובדים ׳•שהורידו בישראל
בהח צדקו הטייסים שרירותי. באופן שכר

 בילעדי. חריג לשמש סירבו כאשר לט
גדעון(״גי הקברניט הטייסים, מנהיג אמר
להד אפשר לכולם, יורידו ״אם :ארבל די״)

ארגל קברניט
גועשת ההיסטריה

 לנו!״ גם יורידו לא לא, אם לנו. גם ריד
 קבוע שהוא כפי שכר-הנסז, הפיכת

 שכר הורדת היא לשכר־ברוטו, בחוזה,
 הסייסים את המוריד קיצוץ זהו חמורה.
 נמוכה דרגה אל השכיר הציבור מצמרת
בהרבה.
 ויגרום בשקט, יעבור לא שהדבר ברור
 את לנתק העלולה חסרת־תקדים, מהומה

 ארוכה, תקופת למשך העולם מן המדינה
 הישראלית התעופה את ללא־תקנה ולהרוס
יכולה.
 כל כי הטייסים, את בכך להאשים אין

 באותה מגיב היה בארץ יאחר ציבור-עובדים
 באופן לפתע שכרו הורד אילו בדיוק, צורה

דראסטי.
 אפשרויות שתי נותרו כיס. !אל מכיס

 הסייסים, עבור מיוחד חוק לחוקק :אחרות
השכר. את לגלם או

 משכר־ חלק שתשחרר המיוחדת, החקיקה
 לב את מאוד מושכת ממס־אמת, הטייסים
 את פותרת הייתה היא כי על, אד־ הנהלת

 היה חלש־האופי שר־ד,תחבורה בעייתה.
 בדה הוא אך בכך, פעולה לשתף מוכן
יעו שהדבר נופח כאשר המערכה מן מייד

 בהתנגדות ייתקל הציבור, זעם את רר
 לח״כים הזדמנות־פז ויספק הפרופסורים

 בהתקפות־זעם כותרות לצוד מובטלים
מאולתרות.

המע שאר •שכל פשוט, פיתרון נותר
 בעיקבות בו, ללכת נאלצו במדינה בידים

 אח לגלם בן־שחר: חיים של הרפורמה
 שכר־הברוטו, את להגדיל כלומר: השכר.

הרפור לפני שהיה כפי יישאר שד,נטו כך
מה.

 זאת לעשות נאלצו המעבידים שאר כל
 מחיר הגדלת על־ידי עצמי, סיכון תוך

 זיו ומבחינה ההפסד. ׳ספיגת או תוצרתם
 יותר. הרבה מאושר במצב על אל־ גמצאת
 ממלכתית, חברה למעשה, •שהיא, מכיוון
 המדינה. על־חשבון זאת לעשות יכלה

 כסף־נייד להעביר צורך היה בסד־הכל
שני. לכיס המדינה של אחד מכים

 ומצטמצם בתכלית, פשוט הוא התהליך
החב :גרידא פיקטיבית חשבונית בפעולה

 יכריח הדבר עובדיה. •שכר את תגלם רה
 יותר לירות מיליון 50כ־ להוציא אותה
 אלא לטייסים, ישולמו •שלא — נדשנה
 את תיקח .המדינה מס־ההכנסה. לקופת
 לאל־על אותו ותחזיר ממס-ההכנסה הכסף

׳סובסידיה. בצורת
יש במדינת אולם המערכות. טירוף

 טירוף־המערכות, של מצב שורר שבה ראל,
נו תיסבוכת־ כזאת פשוטה פעולה גורמת
המונית. בהיסטריה הכרוכה ראה,

 שהיא ברבים שייוודע רצתה לא אל־על
 מלו המסובך המצב סובסידיה. מקבלת

 הציבור. את לרמות כדי מלכתחילה נוצר
 את לחברה לחסוך כדי שולם, שכר־הנטו

 כאילו פנים להעמיד יכלה כך המם, תשלום
 בעוד וריווחית, יעילה חברה היא על אל־

 גדולים. הפסדים צוברת היא שלמעשה
 שכר־ במקום שכר־נטו, ל-שלם הדשות מתן

 אלא הטייסים, לטובת היה לא ברוטו,
מוס סובסידיה זאת היתד, החברה. לטובת

ווית.
מעונ בן-ארי, מרדכי המנכ״ל, אין עתה

סוב תהפוך המוסווית הסובסידיה כי יין
 יעקובי גד מנקרת־עיניים. גלוייה, סידיה

 כל-כולה היא השאלה ניבוי. לו נותן
מעשי. מתוכן הריק יוקרה, של עניין

 כושלת, הנהלה של זו עקרה יוקרה למען
— הממשלה שרי של חולשת־האופי וביגלל

ממ למשבר להיכנס מדינית־ישראל עלולה
 לערוך יהיה אפשר שבמהלכו — ויקר איר

 לסיפוק הטייסים, על התנפלות של אורגיה
שוחרי־ד,היסטריה. כל של תאוותם

דיעות
מאה מיושר ה

 מיכשר פירשום 8?
 שלום למען המועצה

 דף נפתח ישראלי־פלסטיכי,
מחנה־חשמס בתולדות חדש

 של ביותר המרשים המיפגן זה היה
 רבות. שנים מזה הישראליים כוחות־השלום

של הסופי הנוסח על החותמים מאה
 שלום למען הישראלית המועצה מינשר

מב מרשים מיטגן היוו ישראלי־פלסטיני
 והמיק־ המיפלגתי המוצא ההשקפות, חינת

צועות.
אלי (לובה חברי-כנסת שלושה כללו הם

 מיל. אלוף פרידמן), ומרשה פעיל מאיר אב,
פרו של מפוארת ושורה פלד) (מתתיהו

ומ פ (חתן האוניברסיטות מכל פסורים
 אופנהיימר חנן הפרום' לחקלאות, ישראל

 דן מושקאט, מדיון הפרופסורים !מרחובות
 שארל מירון, דן גראב, ולסר רברבי,

 גלו- אריה פוקס, ג׳י מרגלית, אלקנא בלוד,
 צבי צמח, עדי מתל־אביב! ואחרים ברזון

 מרגלית, אבישי סח׳ יוסי שנית, דן לם,
 מירושלים! ואחרים קיס נעמי מלצר, יהודה

 גילת, גידעון קימן, צ׳ארלס פרידמן, ביל
מחיפה.) ואחרים בית־הלחמי בנימין
 האמנות מעולם בולטות דמויות לצד
גר רוט, חנה לביא, אריק אלמגור, (גילה

 קרוון, דני קדר, דן דיין, אסי פלוטקין, שון
 הופיעו ואחרים) שלום רות אגמון, יעקוב

 עוז, עמוס יהושע, (יבב. ידועים סופרים
 טרס־ קנייוק, יורם קריץ, ראובן קינן, עמום

 ואשתו עצמה בזכות סופרת שהיא לווין, קה
 לווין), מאיר היהודי־אמריקאי הסופר של

 ויקשור יריב, זיווה עברון, (בועז עיתונאים
 ואחדים). בכר אהרון תבור, אלי ציגלמן,

 (מנהל סימון אריה ד״ר כמו דגול מחנך
 איש־טלוויזיה לצד בדישמן) סוסד־הנוער

 ראש ניקוי צוות חצי שגריר, מיכה כמו
 והרופא-קולנוען סידון) ואפריים מיכאל (ב.

נאמן. (״ג׳אד״) יהודה
 ברגמן, ארתור (ד״ר וכלכלנים בנקאים

 הופיעו נפתלי) עלי ארנון, יעקוב ד״ר
 מגבולות, אמיתי (יוסי קיבוצניקים לצד
 ממגן, ברונשטיין אריק מדביר, ברוש אילן

 משער- כהן אחרון משריה יונתן צפירה
 רחמן מיכה מגן־שמואל, כהן רן העמקים,

׳מכרם־שלום.) אחרים ושניים
 שחם (דרד ממפא״י שמוצאם אנשים

 שמוצאם אנשים לצד הופיע אליאב) ולרבה
 שי״ח טייטלבאום), ראול צבו, ממק״י(יאיר

 נחמן ברגמן, (ארתור ל״ע לניר) (ניבה
 זיכרוני, (אמנון הזה העולם תנועת פוזנד),

 של המדינית הוועדה וחבר מסים), אלכם
ברגל). (אלי מפ״ם
 שלא רק״ח, אנשי :ברשימה הופיעו לא

זה. בשלב הוזמנו
 חתמו שעליו המינשר, וציונות. אש״ף

 ומדוקדקת. ממושכת עריכה עבר המאה,
ה של הבלתי־מיתפשרים הניסוחים לעומת
 שמונה לפני שפורסמה הראשונה, טיוטה

שלו בחתימת )1971 הזה (הטולס חודשים
אמיתי, יוסי אבנרי, (אורי יוזמים שה.

 ביטוי הסופי הנוסח משמש קינן) עמוס
 עם וגמור מנוי היה יותר. רחב למיגוון

 יכל של הצטרפותם את לאפשר המנסחים
לעקרונות־היסוד. המסכימים האישים

 ממשלת- על כי הסופי הנוסח אומר כך
מו ״׳נציגות עם משא־ומתן לנהל ישראל

 הפלסטיני, הערבי העם של ומוסמכת כרת
 על אש״ף, עם למשא-ומתן לסרב מבלי
מלק נמנע זה נוסח הדדית.״ הכרה בסיס
ה הנציג הוא אש״ף אם במפורש בוע

לאו. או הפלסטיני, העם של י ד ע ל י ב
 לגבי מסמרות קובע אינו גם הנוסח
 תקום הפלסטינית המדינה אם השאלה

 המערבית בגדה או הירדן, עברי משני
 זאת משאיר הוא בילבד. וברצועת־עזה

 בציון ומסתפק עצמם, הפלסטינים להחלטת
 גבול מדינת־ישראל. ובין בינה הגבול

 כפי שביתודהנשק, קווי על ״יתבסס זה
 בשינויים ,1967 יוני מילחמת לפני שהיו

 הסדר ולאחר הצדדים, בין עליהם שיוסכם
ירושלים.״ בעיית
 .״בירת־הנצח שהיא נאמר ירדשלים על

 ״כיחידת־ מאוחדת שתישאר ישראל,״ של
 הערבי ושד,חלק מ־שותפת,״ עירונית גג

הפלסטי המדינה בירת לשמש יוכל שלה
נית.

 :המקורית הטיוטה לגבי אחר שינוי
 זיקתה על תשמור ישראל שמדינת נאמר

 לצומות, גם אלא היהודי, לעם רק לא
זי על תשמור הפלסטינית המדינה בעוד
הערבי.* לעולם קתה

 שבהם החודשיים במשך יריב. עצומת
והור המינשר של הסופית הגירסה נוסחה

פעלה לא החותמים, מאה רשימת כבה

פלד מתי יו״ר
חתמו 100

 סערות במרכז עמדה היא אך — המועצה
בלתי-פוסקות.

 מיפלגת־יעד, לפירוק עילה שימשה היא
 העדה של הפנימיים למאבקים שורבבה

 אלישי אליהו של יריביו כאישר הספרדית,
 כנשיא- בחירתו על אותו לנגח ביקשו
 סעדה התפתחה זדשבוע המועצה. של כבוד

במו חבריה תמיכת ביגלל במפ״ם חדשה
להלן). (ראה עצה

ובינ לאומית לפעולה המועצה תצא עתה
 השבוע שהושמעו תוכניותיה, בין לאומית.

:רבת-משתתפים במיסיבת-עיתונאים
 המועצה של חבר־פעילים אירגון !•
בארץ. מקומות־היישוב בכל
 על המונית לחתימה מיבצע פתיחת י•

 מחנה של הקונסנזוס את שתבטא עצומה,
 יריב אהרון נוסחת סמך על ביותר, רחב

 המכיר פלסטיני גורם יכל עם (״׳משא-ומתן
 עימד,״). לשלום והחותר במדינית-ישראל,

 הפרופסיר לאחרונה תמכו יזו מעין בנוסחה
 (״פטי״) יהושפט הפרופסור אבינרי, שלמה
שם־טוב. ויקטור והשר הרכבי

 גורמים עם גלוי לדו־שיח חתירה <•
בעולם. פלסטינים
ועד־הפעי־ יו״ר פלד, מתי נשאל כאשר

 מועצה עדיין קמה לא מדוע הזמני, לה
 חד-מש- הודיע הפלסטינים, בקרב מקבילה
 חופש־ ממשלת-ישראל תעניק ״אם מעית:
 לתושבי פוליטי פעולה וחופש ביטוי

הפלס המועצה תקום המוחזקים, השטחים
 למחרת פלסטיני־ישראלי שלוס למען טינית
היום.״

 ראה —המינשר של המלא הנוסח *
.15 בעמוד מודעה
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