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מהירות) רכבות 2ו (כולל חיפה תל־אביב בקו רכבות (0 *
ולדימוגה). שבע לבאר־ (לירושלים, הדרום בקווי רכבות ו2 *
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שעה. כל חיפה־ ת־א בקו הרכבות תדירות
)20.30 לשעה (פרט מלאה שעה כל לחיפה: מתל־אביב

׳1כ1 8.00.7.00 .6.00 לחגסא:
 המלאות השעות בין השעה, במחצית לודא: בת-גלים מחיפה

בערב). 20.20-1 בבוקר 6.00 בשעה לרכבת (פרם
הרננת. תחנות בכל ־ זסנים ולוח מלאים פועים
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בקורס הורחבה פעילותנו

 בתונועה ..נשימה
ויציבה״ לבריאות

שי□ ם לו י ר ב ג ל ו
כדורים. ללא מתחים להפגת 36

והיציבה. המשקל שיווי לשיפור 36

 ולהרגשה הרגיעה להגברת 36
נינוחה.
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המנויים מחלקת
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אומנות כיצירת המעוצבים הטפטים

במדינה
העם

הוגדלו בהיכל עוול
 יתיהמישפט-הע?יון5 שופטי

 חסרת־תקדים כהתקפה יצאו
 ?7פ זדון מבזי — הפקהיס ע?

?פניהם שהובאה בעתירתם,
 !מופקרים !צד,״ל משמיצי !״מחבלים

מהכי אחדים רק היו אלה פורקי-עול!״
שופ שלושת שעבר בשבוע שהטיחו נויים

ש בפקחי־הטיסה, העליון בית־המישפט טי
לצדק. לבית-הדין־הגבוד. עתירה הגישו

 כהן חיים זוסמן, יואל הד״ר השופטים,
 חסרת״ בהתקפה מגידרם, יצאו מני, ואליהו
 שייצ־ עורך־הדין ועל הפקחים על תקדים

הנדון). מאמר גם (ראה אלפייה מאיר גם,
 שבוע לפני ראשון ביום הועברה העתירה

 החליט הוא אך כהן, חיים השופט לידי
 שלושה של הרכב בפני לדיון להעבירה
 פקחי־ אגודת על־ידי הוגשה היא שופטים.

 של הארצי הוועד על־ידי בישראל, הטיסה
 ו־ (פקח) פרנק צבי על־ידי פקחי־הטיסה,

 ועל- ,הפקחים של הארצי הוועד יושב־ראש
 הוועד וחבר (פקח) איצקוביץ אפרים ידי

 עורך־הדיו בא־כוחם על־ידי כולם, הארצי.
 ושר־ שר־הביטחון נגד — אלפייה מאיר

 צו־על־ למתן הוגשה העתירה התחבורה.
 מייד תבוטל לא מדוע טעם שיתן תנאי

 בן־ התעופה לנמל צבא להכניס ההוראה
 מתפקידם שיהושעו פקחי־הטיסה תחת גוריון
ה לאלתר תבוטל לי ומדוע כדין, שלא

 בכל פקחי־הטיסה כל את להשעות הוראה
מעבודתם. הארץ
'כעל־כית מי  של 1 מיספר באולם )

 ניסה בירושלים בית־המישפט־הגבוה־לצדק
 השופטים, את לשכנע אלפייה עורך־הדין

 את בהפעילה החוק על עברה המדינה כי
בסיכסוך־עבודה. הצבא

 את לסיים הספיק לא אלפייה עורך־הדין
 זוסמן השופט זינק וכבר הראשון, המישפט

אינכם אתם אדוני, כל, ״קודם :ורעם
 מפעילים איך !שדה־התעופה של בעלי־בית

 שאתם הרעיון הממשלה. קובעת השדה את
 פסול הוא בשדה־התעופה לשלוט יכולים

 איך להחליט כדי ממשלה יש לחלוטין.
 בעבודה, אתכם קיפחו אם אותו. מנהלים

 מ־ רוצים אתם מה !בית־דידלעבודד. יש
?״ איתנו

 עקרוני עניין פה ״יש :השיב אלפייה
המדינה.״ לגורל

 לא ״זה :מכיסאו התרומם זוסמן השופט
 תנהלו. אתם לא נמל־התעופה את !עיסקכם

ה את שיסגור משר־הביטחון תבקשו מחר
 אל לבית-הדידלעבודה, תלכו !הטובה גדר

בעייתכם.״ את ייפתרו שם אותנו. תטרידו
ל לחזור מוכנים אנחנו ״אבל :אלפייה

זה.״ ברגע עבודה
 נרעש מני, אליהו השופט התפרץ אז
 שבועות ״במשך :בפקחים והטיח כולו,
ש מתפלא אבי !לנוסעים איום סבל נגרם

 תקופה במשך כזה מצב סבלה הממשלה
 דווקא הידוע העליון, השופט ארוכה.״ כה

״מי בהתלהבותו: נסחף מופלג, כשתקן
 בידיים לבוא צריך זה לבית-דין שפונה
 לבוא חוצפה נקיות! איבן וידיכם נקיות,

ה את לרסן הזמן הגיע לבית־המישפט!
ונוס שיבושים כשגורמים הזו. השתוללות

 זד, שעות, שבע אווירון בתוך יושבים עים
ה דרישות שכל הטענה נקיון־כפיים! לא

 היא הציבור, בטיחות בנושאי הן פקחים
!״כוזבת

 השופט המשיך מצפצפים:״. ״אתם
 בית- של צו ניתן בפברואר ״באחד :זוסמן

ו תקינה לעבודה שתחזרו הדין־לעבודה
אותו.״ הפרתם אתם

 קיימה לא ״המדינה :אלפייה הפרקליט
 ומתן...״ למשא להיכנס צו־בית־הדין את

 בית־ על מצפצפים ״אתם :זוסמן השופט
!״הדין

 עמיתו: דיברי את קטע מני השופט
תגו את לשמוע צריך !במדינה ״חיבלתם

 לכאן יחזרו שלא שאמרו התיירים בות
 בתיירות. חיבלתם מסיגי־גבול. הייתם יותר.

 המשמיצים עלונים הפצתם בכל. חיבלתם
 בן- נמל־התעופה מנוהל שבד, הדרך את

 לבוא מצידכם נוראה עזות־מצח זו גוריון.
 שכף־רגלכם אסור סעד. ולבקש לבית־דין

פה!״ תדרוך
 בבית־המישפט שנפלה הרועמת הדממה

ה וקומץ אלפייה עורך־הדין הכל. אמרה
 השפילו הם המומים. נותרו שעימו, פקחים

לבקש לכאן באו הם במבוכה. מבטיהם
)36 בעמוד (המשך
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