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המנ חלקי כל את כמעט הקיפו כלליות,

 יעקובי גד השירותים. ומשק הציבורי גנון
 מכל יותר לכך אחראי שהיה האיש היה
במדינה. אחר בודד אדם

הלהבה. את שהצית הוא זה היה
 עובדי־ של דעתם את להפיס בניסיונו

ש למשרדו, הכפופים התעופה־האזרחית,
 שלהם הייחודיות התוספות ביטול על זעמו

 מצא בישראל, התעופה את להשבית ואיימו
 היתה לא כאילו גאוני. פתרון יעקובי

 המציא, במדינה, ובשכר במיסים רפורמה
 לתו־ חדש שם עליו, הטובה הדמיון כיד

 את להרגיע במטרה מוסווית, ספת־שכר
עובדי־התעופה־האזרחית.

 בסך משכורת העלאת להם הבטיח הוא
 ״מיק- בשם כינה אותה לחודש, ל״י 350

החד השר שכר־עידוד״. חשבון על דמות
 תדמית לעצמו ליצור המנסה כביכול, שן,

 לתיק־האוצר עיניו את והנושא רעננה
 את להחזיר שמנסה כמי התגלה בממשלה,

 מתחת המתן שיטות אל אחורנית, הגלגל
מוסווים. וכינויים בשמות לשולחן

 שהוא רק לומר יש יעקובי של לזכותו
 יהושע שר־האוצר, של אישורו את קיבל

 השכילו לא שניהם זה. לתרגיל רבינוביץ׳
 בצינור שריפה לכבות מנסים הם כי להבין

דלק. של
 השר בעוד יותר. לקבל כדי לוותר

ל כבר זכה הסומבררו (שבזכות יעקובי
 — למכסיקו דרכו עושה ״יעקובע״) תואר
ויצ בטיסת־חינם שזכו עתונאים מוקף

״אובייקטי באופן לדווח אחר־כך טרכו
 התעופה, בתחום סיכסוכי־העבודה על בי״

 כל בישראל. הסכרים כל נפרצו — למשל
 תבעו הייחודיים־לשעבר, העובדים קבוצות

האזר התעופה עובדי אל להיצמד הם גם
 שכר־ חשבון על ״במיקדמות לזכות חית,

עידוד.״
הכת באמצעות יעקובי, שיגר ממכסיקו,

 ודב־ מנופחות מחשבות אליו הנלווים בים
 לפתור כיצד לעיתונות, נבובים רי־הגות

נא במציאות הישראלי. המשק בעיות את
 על להתגבר ברעם משה שר-העבודה לץ

 עליו היה את'המשק. לשתק שאיים המשבר
 עבור הלהבה מן הערמונים את להוציא
המכסיקאית. בפייסטה החוגג יעקובי

 את לנתק כדי ברירה. היתה לא לברעם
 עובדי־ את לשכנע עליו היה השדים מחול

ש התוספת על לוותר התעופה־האזרחית
 היה יכול הוא חתום. בחוזה להם הובטחה

 להם לתת הבטחה תמורת רק זאת להשיג
התחיי להם שניתנה אחרי ואומנם, יותר.

 שתהיה רשות־תעופה־אזרחית, להקים בות
 עובדי- לשכר כפוף שאינו עצמאי, תאגיד

 על לוותר עובדי־התעופה הסכימו המדינה,
 ״בטעות״, להם, לתת יעקובי שהתחייב מה
ורבינוביץ׳. ברעם זאת שהסבירו כפי

הבעיות, את פותר הוא בכך כי שסבר מי

לתבי הזמנה זו היתה מרה. טעות טעה
אח עובדים איגודי שכן חדש. מסוג עות
 משרד־התיק- או המיסים עובדי כמו רים,

 התביעה על לוותר הם גם הסכימו שורת,
ל שכר־עידוד. חשבון על מיקדמה לקבל
 עבורם גם להקים תבעו הם זאת עומת

 את להעלות שיוכלו עצמאיים, תאגידים
 כל על לשמור זאת ועם 80ס/סבכ־ שכרם

כעובדי־מדינה. זכויותיהם
 שהפעם, אלא עצמה. על חזרה הטעות

 ניסו בבנזין, השריפה את לכבות במקום
בסולר. לכבותה

האח השרים היו מתוקנת מדינה בכל
ש זה, מסוג ■ומחדלים ל״טעויות״ ראים
 יחסי בתחום האחרונים בשבועות נעשו

 מהממשלה. מיד להתפטר נאלצים העבודה,
הו רבינוביץ׳ יהושע וגם יעקובי גד גם

 והאומץ הידע הכישרון, להם אין כי כיחו
 שהם הבעיות עם להתמודד המינימאלי

 להודות מוכנים היו הם עליהם. הופקדו
המסקנות. את להסיק לא אבל בטעויותיהם

 כתוצאה ודאי יכתוב עוד יעקובי גד
 ונועז,״ מקורי ״מפוכח, חדש, ספר מכך
 והוציא־לאור, שהגה הקודמים הספרים כמו

ב להצליח איך לאחרים עצות הגדושים
 ככישלון עצמו הוא היתגלה בהם מצבים

מונומנטאלי.
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.32 בן אני ...1976ב- נולדתי
שר יותר, שלו יותר, עירני נעשיתי מחדש, ״נולדתי יותר. מצליח יותר, מאו

ה טכניקת את לתרגל התחלתי טצי ת׳ המדי סנדנטלי הטרנ
ה תוכנית ת המדיטצי ת טכניקה מציעה הטרנסנדנטלי שג  עמוקה מנוחה לה

חה והרוח. הגוף של אה זו מנו ת מבי  מלא לפיתוח ובכך עמוק מושרש מתח להפג
ת פשוטה מנטלית טכניקה זוהי הפרט. של הפוטנציאל של תנ ת ללמידה הני  ובקלות. במהירו

ת שפעו ה טכניקת ה טצי ת המדי ת הוכחו הטרנסנדנטלי  אי מדעיים מחקרים במאו
ת שנערכו מוסדו  ופורסמו העולם ברחבי רבים מחקר באוניברסיטאות״ו

ם אלה מחקרים רציניים. מדעיים עת בכתבי שרי  כי ספק לכל מעבר מא
ה טכניקת את המתרגל ם הטרנסנדנטלית המדיטצי מחדש״. ״נולד אמנ

ת אותך מזמינים אנו ה תוכנית על מבוא להרצא טצי הטרנסנדנטלית. המדי
77ני׳• יעוצב0 '
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