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 המדיגה תנצח אם
 של בינלאומית. בתחרות

 ירקוד מסטיק, לעיסת
כרחובות דאש־הממשלה

 למקלטי־ צמודים ישבו האלפים :מאות
 לרווחה קרועות עיניהם באשר הטלוויזיה,

התרגשות. מרוב פעור ופיהם
ש ברגע לרחובות, פרצו אזרחים אלפי

 ונישקו חיבקו זירים ניצחה. ישראל כי נודע
 הריעו אוטובוסים, על טיפסו זה, את זה

).32—33 עמודים (ראה כמטורפים
 מ״בצע־ הצלחת את הזכירו המחזות

ה קבוצת ׳ניצחון :ואת באנטבה, ההצלה
 על בתחרות תל-אביב מכבי של כדורסל
 בסךיהכל גבעיו הם אך אירופה. אליפות

ב זבה ישראלי ששיר־בייחור העובדה מן
 הטלוויזיוני האיחוד בתחרות הראשון מקום

(״:אירו־ויזיוך). האירופי
 הדבר אירע אילו מרעיש. לא נחמד,
ב צופים רבים היו בוודאי בבריטניה,

 היותה היא ההצלחה. על ושמחים תחרות
 ונשכחת בעיתונים, ■נאות בסיקור זוכה

יום. כעבור
 אין זז. בצורה מגיב היה רגיל עם כל

 שיר־ כאשר הלאומית ההצלחה פיסיגית זו
 מיסחרית- בתחרות חסר־תוכן!מנצח בידור

 הוא אין אך נחמד, מאורע זה בידורית.
עולמות. מרעיש

 ? הסיפים אמות בארץ רעדו מדוע כן, אם
 גם שהקפיצה הלאומית, ההתעוררות מניין

 וראש-יעיריית־ירושלים, ראשיהממשלה את
? אזרחים אלפי מאות על לדבר שלא

 אלה אירועים כי !נדמה צבאי. מיבצע
 ומשמעות בעילת לאומית :תופעה מגילים
 : הסברים כמה לה יתכנו רבה.
 מד קודר, כה נראה הכללי המציב !•

 הציבור בי עד :ריבות, יכה הן הרעיות ידיעות
 הס־ תהיה משמחת, ידיעה יכל לקראת שש

 מעות ויוצא שתהיה, ככל רת־חשיב׳ות
שימחה. ׳מרוב
 כה היא הלאומי ׳אי-יהביטחוו :תחושת !•

 כל של בחשיבותו מפריזים כי עד עמוקה,
 של והצלחתה יכולתה את המאשר אירוע

בגיחוך. הגובלים ׳בשטחים אף ׳המדינה,
 עצמו את רואה המצוי הישראלי !•

 העולם, כל נגד מילחמה של במצב תמיד
 ל- כתחליף ליו נראה ״לאומי״ ניצחת יוכל

 ב־ מתרחש הוא אם גם — צבאי מיבצע
בסת־ביידור. על או מיגרש־ספורט

 ביחיד, האלה הגורמים כל השפיעו אולי
 הסיבה תהיה נוספים. גורמים יש !ואולי
 את הטיל א־ב־ני־בי השיר תהיה, כאשר
 מסיפורי יותר התשל״ח פסח על אורו

יציאת־ימצריים.

תעופה
הקוסם שוליית

 הגדול חצבאי המיבצע
 יהוד האלון! 7ש

 הוא אף חתמומט•
להתפטר מתכוון אינו

עובדים, אלפי המעסיק אזרחי, מיפעל
פקו המקבלת צבאית, לחטיבה דומה אינו

לדום. וקופצת דה
 שילמה החודש פשוטה. קביעה זוהי
במי לירות מיליון 500כ־ ישראל מדינת
עקי בנזקים לירות מיליוני ומאות שרין׳
זאת. ילמד אחד שתלמיד כדי פים,

 גבוה כה שכר־לימוד שולם לא מעולם
פשוט. כה לקח ללמוד כדי

 מרדכי (מיל.) האלוף '.5 חיל-אוויר
 חיל- של טוב מפקד היה הוד (״מוטי״)
 שבנה הכוח את לידיו קיבל הוא האוויר.

 בעת בראשו ועמד עליו פיקד וייצמן, עזר
 ששת- במילחמח וייצמן של תוכניתו ביצוע

הימים.
 על, אל הנהלת את לידיו קיבל כאשר

 להפוך פשוטה: משימה עיניו לנגד עמדה
 יחסי- אזרחי. חיל־אוויר למעין על אתי^ל
 אחרי המדרגה, בשפל היו בחברה העבודה

 וחוסר־יעילות הזנחה של ארוכות שנים
 לתקן החליט הוד כושלות. הנהלות של
המניב. את

 התשובה. את בדיוק ידע הוא איך?
 צריך בצבא. כמו מישמעת, להטיל צריכים
 ומי הפקודות, את נותן מי ברור שיהיה
אותן. מקבל

 אחד מולו עומד כי הבין הוד גם אמנם,
במ ביותר החזקים האזרחיים הציבורים

העצ האנושי החומר מן המורכב דינה׳
ה ולעובדי האוויר לצוותי ביותר, מאי

 מרמה הנובעת רבה, גאווה יש תחזוקה
 להופכם קל היה לא מעולה. מיקצועית
ולרב״טים. לטוראים

ב אולם ב׳אגפים. חינם כרטיסי־
 להוד היתד, כבר על, לאל שבא רגע

 בעלת תוכנית זאת היתד, ברורה. תוכנית
 לפטר על, אל את לסגור צבאי: אופי

 בעזרת המטוסים את להטיס העובדים, את
העוב את רק בחזרה לקבל זרים, צוותים

 :בקיצור ארבע. על בזחילה שיבואו דים
 שמנוי במחנד,-אימונים, רס״ר של תוכנית
 כדי האנשים את ״לשבור״ עימו וגמור

לבני־אדם״. אותם ״להפוך
 רק לא הוד השיג זו גאונית לתוכנית

 בן־ארי מרדכי קודמו, של אישורו את
 של המנהלים מועצת יו״ר כיום הפיקח,
 שיורשו לו איכפת היד, לא שאולי החברה,
 כבר והרגליים הראש את לעצמו ישבור

 והתחבורה האוצר שרי גם דרכו. בראשית
 על תמיד דיברו הם בהתלהבות. הסכימו
 חזקה״, ״יד ולהפעיל סדר״ ״לעשות הצורך

 האיש, נמצא שסוף־סוף שבעי־רצון והיו
מליצותיהם. את שיבצע אמיתי, גנרל
העי תמיכת מובטחים. היו האגפים גם

 הם על אל של שכרטיסי־החינם תונאים,
 היתד, ופיסגת־חלומותיהם, משאת־נפשם

התנאים. בכל מובטחת
 הוד ביוזמת כיחסי־עבודה. פוטש

ל כניסתו למחרת כימעט המיבצע בוצע
 לקרב שש לא סגן־מישנד, שום תפקיד.

כמוהו. רבה כה בחוסר־סבלנות
 בש- אסיפות קיום — הראשון התירוץ

 לתת כדי על־ידו נוצל — עות־העבודה
 קורקעו. החברה מטוסי אוודהזינוק. את

 לחופשה. יצאו ולא פוטרו לא העובדים
 השבתה, של קלאסית דוגמה זאת היתד,

כשביתה. בציבור שהוסווחד,
 ״סגירת של והאיום ההשבתה, רקע על

 זרד, לבעלות המטוסים והעברת החברה״
 זרים, מפירי־שביתד, באמצעות הטסתם או

אולטי דרישות ארבע לעובדיו הוד הציג
עיקריות: מטיביות

ש הקולקטיביים, הסנמי־העבודה •
 קשור מעתה ומבוטלים. בטלים פג, תוקפם

 עד אישי, בחווה באילו בחברה עובד כל
חדשים. הסכמים לחתימת

 מובן בארץ. ביחסי־העבודה פוטש זהו
ל ממשיך קיבוצי שהסכם־עבודה מאליו

ההס שנחתם עד סעיפיו, כל על התקיים,
 היא ההסכם של הקולקטיביות הבא. כם

 במיפעלים מישטר־ד,עבודה של אבן־יסוד
 לבדו מופקר עובד כל בלעדיה גדולים.

ההנהלה. לשרירות
 המכס־ לגבי בוררות־חובה תונהג •

הבא. העבודה
 בהסכמי- ביחסי־ד,עבודה. פוטש זהו גם

בו של סעיף כלל, בדרך קיים, העבודה
ב המתעוררים חילוקי־דיעות לגבי ררות

 בשום אולם ההסכם. של תוקפו תקופת
 לקביעת בוררות־חובה קיימת אינה מקום

 אופייני זה נוהל חדש. הסכם של סעיפיו
וקומוניסטיים. פאשיסטיים למישטרים

 בשכר הזר״ המטבע ״מרכיב יבוטל •
צוותי־האוויר.

 צוותי- על. באל המקובל לגבי פוטש זהו
 בחו״ל, מזמנם חלק במשך חיים האוויר

לב היכולת זר. במטבע שם ומשתמשים
 מגורמי- אחד היא בחו״ל ולקנות לות

המ והיא זה, במיקצוע העיקריים המשיכה
מעולה. חומר־אנושי לו ביאה

יפסיד, לא איש כי אמנם, הבטיח, הוד
 בלירות ישולם הנוכחי השכר מלוא וכי

 השלכות שתי לכך היו אך ישראליות.
הלי ערך ירידת עם הראשונה: חמורות.

 קורה זה צוותי-האוויר. משכורת תרד רה,
 להם, בניגוד אך בארץ, העובדים לשאר גם

 משכרם ניכר חלק צוותי־האוויר מוציאים
בחו״ל.

בלי השכר תשלום השניה: התוצאה
 גורמים היו עליו, המגיע חמס וגילום רות,
 כמיפלצ- ייראה צוותי-ד,אוויר ששכר לכך
העוב שאר אצל וקינאה זעם *ויעורר תי,

 ׳אופטית, אשלייה רבה במידה זוהי דים.
וה בחו״ל הכסף מן חלק הוצאת ביגלל

ונטו. ברוטו בין פער
 ועדי־העובדים של זכותם תבוטל •

בעלי־תפקידים. במינוי להתערב
לוודא כדי זו, יקרה זכות רכשו הוועדים

הראש על שמפניה בקבוק

 יכלו שלא בחברה, ותיקים עובדים כי
 מזכות- ייהנו מפרכת, בעבודה להמשיך

 קלים או גבוהים תפקידים בחלוקת בכורה
 זאת זה. נוהג לבטל רצתה ההנהלה יותר.
ביותר. הכאובות הנקודות אחת היתד,

אי רביעי: חשוב תנאי גם למוטי היה
 נציגות והקמת על באל ועדי־ד,עובדים חוד

 תנאי המשא־ומתן. את שתנהל מרכזית,
הנ שגם מפני מראש, נתקבל דווקא, זה,

 כמה מזה אליו שואפת ההסתדרות הגת
שנים.

 ימי-קירקוע 20 אחרי האדום״. ״הקו
 הוד? מוטי השיג מה נזקי-ענק, וגרימת

לא. דבר שום היא: הפשוטה התשובה
 ממשיכים הישנים הסכמי־העבודה •

 ההסכמים לחתימת עד בתוקף, להישאר
הבאים.

ההס לגבי בוררות על הוסכם לא •
 לגבי בוררות על רק הוסכם הבאים. כמים

במילא. המקובל דבר — הקיימים ההסכמים
 המטבע ״מרכיב על דבר הוסכם לא •

למשא־ומתן. הושאר הדבר הזר״.
 בעלי־ מינוי בעניין השתנה לא דבר •

תפקידים.
קרה? מה

 יכלה לא הממשלה צפוי. שהיד, מה קרה
 של התקיפה העמדה מול מעמד להחזיק

 השבתה כי שהבינה וההסתדרות, העובדים
 ״הקו את משל, ירוחם כדברי עוברת, זו

 מיקרה זה היה יחסי-ד,עבודה. של האדום״
 תפסת.״ לא — מרובה ״תפסת של קלאסי

 היתה לא ד,משוחדת, העיתונות למרות
 על. אל עובדי נגד ציבורית התקוממות

רבה. בהבנה אליהם התייחס הציבור
 הממשלה בין היחסים החריפו כאשר

 אולר. כמו שר-האוצר התקפל וההסתדרות,
 עימות־ לעצמו להרשות היה יכול לא הוא

 בשטחים כישלונותיו סידרת אחרי רבתי,
 חיסול את משל לו הציג כאשר אחרים.

 של כללי להסדר כתנאי באל־על ההשבתה
 הסכים וההסתדרות, הממשלה בין היחסים
ה שר־התחבורה בשימחה. ארליך שימחה
אחריו. נגרר אומלל

 הבנה בעל אדם להתקפל. פקודה
 מבין היד, מפותחת יותר כלכלית־פוליטית

 הוד מוטי אך לקרות. מוכרח שכך מראש
 פקודה שקיבל ברגע מתלמד. עדיין הוא

עורפו כי לדעת נוכה כאשר להתקפל,

ברי לו היתד, לא לגמרי, חשופים ואגפיו
התקפל. הוא רה.

 קאריי- של סוף זה היה אחרת, במדינה
מתפטר. היה המנכ״ל רה.

 משלם־המיסים במדינת־ישראל. כן לא
שוליית־ד,קו של שכר־ד,לימוד את שילם

בתפקידו. ממשיך והוא ,סם
 הבאה: ההלצה התהלכה העובדים בקרב

 על אל עובדי פתחו ההשבתה חיסול לרגל
 ראש על אותו וניפצו שמפניה בקבוק

המנכ״ל.

תנועות
(*לח><ה שד !גמיווווה

 צפוי כלתי הזדהות גל
 עכשיו״ — ״שלום תגועת את הופך

המונית מחאה לתגועת
 הומים הצהריים, אחרי בשעות יום, מדי

 בתל־אביב עכשיו שלוס תנועת משרדי
 האחרונים, בשבועות כהרגלם מאנשים.
 לשעות עד במקום התנועה פעילי נשארים
וחד ותיקים מתנדבים הלילה. של הקטנות

ועוז הרבות הטלפון לשיחות עונים שים
 והחתימות התמיכה מכתבי את למיין רים
ההזדהות. עצומות על

 עיניים תכולת סטודנטית נוימן, זהבית
ההח מדוכן למטה מגיעה מרמת־השרון,

 שבידיה הגלויות חבילת בתל-אביב. תמה
 נערמו שכבר הגלויות אלף 57ל־ מצטרפת

 היא בדוכנים,״ המון יושבת ״אני במטה.
כ ויש לחתום מוסיפים ״אנשים מספרת,

 וטוענים לוויכוחים איתנו שנכנסים אלה
 לי. איכפת לא שלום־בטוח. בעד שהם

ש היא הבעיה דיעה. להם שיש העיקר
 מתנגדים לא הם אדישים. עדיין רבים

 אותם. מעניין לא פשוט זד, אבל לרעיון,
 אעשה לא אם בה. חיה שאני החברה זו

 אחרים אל לבוא אוכל לא לשיפורה,
בטענות.״
ש המתנדבים ממאות אחת היא זהבית
 לפני בתנועה. קבועה לפעילות הצטרפו

 של ההמונים עצרת נערכה כאשר חודש,
בתל-אביב, ישראל מלכי בכיכר התנועה,
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