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 ישירה זוקה־ה עגבדי־סתח ועד סשואיים
 ■תוספת מייד יקבל לא אם !בשביתה, לפתוח

הוד. מוטי ■נבהל למשבורת, !אחוזים 15 ■של
 מיאדליך !שקיבל המיקלחת את זכר הוא

 איתן ולעמוד החליט והפעם !אפריל, בחודש
העובדים. ■דרישות מול

ה־ בין ■מפתיעה התקרבות חלה לאחרונה
מ׳ועצות־המינה־ יושב־חאש לבין הוד סנכ״ל

ל עד !בן־וארי. מרדכי החברה, של לים
 מכן, לאחר חודשים !ובמה הוד, של מינויו
 על מדבר האחד את לשמוע היה קשה
 ידידים הם עתה מילותיגנאי. ללא השני
 וזה בן־וארי עם התייעץ הוד !ובנפש. בלב
 מועצת־ גי&וי את לו !והבטיח קו קבע

 עד להם, ■תתן ״!אל :החברה של המנהלים
בךארי ואחד.״ ■ועד על יסכימו לא שהם ן

■שה לפני עוד ■לעיתונות הגיעו שהעתק״ו
 ארליך אמר במיכתב !להוד. הגיע מקור
 מנעת שלא ;בכך להברה נזק ״גרמת :להוד

 ■שהשביתה לקבוע לי ■צר השביתה. את
 ד נזק וגרסת לחלוטין, מיותרת היתד.

 ולממשלה.״ אל־על להנהלת אובדן־יוקרה
 השביתה כי ארליך טען מיבוובו ■בהמשך

 :סיבות ,שתי ■בגלל ■נגרמה כולה
 המדיניות על מושג היה לא להוד >•

הממשלה. של הכלכלית
 אותו, להכניס כלל טרח לא הוד ■•

לתמונה. ארליך,
 ביותר ■החריפים סהמיכתבים זה היה
למקו ציבורי. לפקיד שר אי־׳פעם ששלח

לדעת רוצה ״!אני וארליך: ■אמר רביו
 ה־ אחרי להתפטר שלא הוא יכול איך

■שלי הבאה הפגישה ■אליו. שלי מייפתב

..........

מפורקים) ״איירכום״(חלקים מטוס
לכנפיים מתחת יצאה הרוח

 ״הוועדים ■המצב: את הוד באוזני ניתח
 !אהד. ועד ■שיוקם ההסתדרות, ואיתם חתמו,
 האחוזים, 15 את ■ניתן אנחנו הזה לוועד

 ■בנפרד.״ ■ועד לבל לא אבל
 העמוד ההסתדרות כי הבטיח אף בן־ארי

 אופק, רחביה נציגה, חתום ושעליו בהסכם
 שינקוט ועד .מכל חסותה ■את תסיר ושהיא

 ועד לכינון עד שישבות, או בסנקציות
אל־על. עובדי בל של אחיד

 מגכ״ל-לשעבר
בדיך_______

 הוד הודיע בן־ארי •טל עידודו ף*
 מוכן אינו כי התחזוקה עובדי •■לוועד

לטשסודתם. להוסיף
 הגירסות ■שתי ■בין פער יש והלאה מכאן

 כי טוען ■ארליך הוד. ושל ארליך של —
 לאנשי־ הוד שנתן התשובה שזו ידע לא

 על ידע ־ארליך כי טוען ■והוא התחזוקה,
 •ו״ בשביתה ■פרצו התיחזוקנים היטב. כך

אל־על. את חשיבותו
ש בסיכסוך, התערב ליא עדיין ארליך

 ליום. דולר ■ממיליון יותר לדבריו, עליה,
 לצאת להסתדרות ״ניתן אמר: למקורביו
 אולם תנהג.״ היא איך ונראה מהעניין,

 ״!ניתן :היתד. ארליך ושל האמיתית כוונתו
 הוא איך ונראה מהעניין, ■לצאת להוד

ינהג.״ 1
 עם לשבת ■ומיהר מהשביתה, .נבהל הוד

 את להם הציע הוא אנשי-התיחזוקה. ועד
 חשבון על סמיקדמה האחוזים 15 אותם

ישכר. כתוספת ולא משכורתם,
 על ■עט הוא ■ארליך, ■כך על כששמע

 הממשלה של ■ העכשווית מדיניותה הוד.
 לעובדי־ מיקדמות סלל לתת •שלא היא

הח פלומין, יחזקאל וסגנו, ■ארליך מדינה.
ה שביתת בל-יעבור. חוק יהיה שזה ליטו

 הוסשת .אחרי הסתם מן ושתתחחש מורים,
 לעומת זה. עניין ביגלל רק פרצה סוכות,

 מתוספת־ להרוג הממשלה מובנה זאת
 מסויי־ בסקטורים ישלה המוצהרת היוקר

ש כמו בדיוק אחוז, 15 עד ■ולהגיע מים,
התחזוקנים• דרשו

 מיהר הוד, במוטי ארליך נזף כאשר
ה 15 את התחזוקה לאנשי לתת הוד

 בכך בינתיים. הופלה ■והשביתה אחוזים,
 באוזני הסתיימה. הפרשה כי הוד חשב

 היה כי אומנם טען אליו הקרובים ידידים
 עצות לו ונתן אותו, ■שסיבך בן־ארי זה

 הוד, חשב כך הציבור, כלפי אך גרועות,
 שפרצה שבותו! לחסל ושהצליח כמי ייזכר
!אחת. יממה ■תוך על, באל־

 תום עד ליהנות החליט ■ארליך ■אולם
מיכתב, לו שיגר הוא הוד. של משגיאתו
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לש על אל־ מנכ״ול הוד, מוטי עם תהיה
עבר.״

לבזות
הסוף עד

לעיתו להגיב. מיהר לא עצמו ח* ^  לען קודם צריך ״אני אמר: נאים 1 ן
 לאחר ורק לשר, להשיב ■אחר־כך במיכתב,

אפר שלי מיכתב־התשובה את יקרא שהשר
 את שנתן עשה, שהשר כפי ולא אותו, סם

אלי.״ הגיע שהוא לפני לעיתונאים המיכתב
הת לא ארליך, ישל לציפיותיו בניגוד

 מיכתב־תשובד.. שלח לא גם הוא הוד. פטר
 וזו ארליך, עם פגיישה ביקש זאת תחת

יום־הכיפודים. לערב נקבעה
 הסוף. עד הוד את ■לבזות החליט ■ארליך

 של מזכירתו הודייעד. הפגישה למועד סמוך
■נער והפגישה עסוק, הוא כי ■להוד ארליך

מכן. לאחר יומיים רק כה
הח כשבלבו הוד הגיע פגישה !אותה אל
 את לקחת מארליד לדרוש נחושה: לטה

 ולא כימעט ■ארליך ■אולם בחזרה. מיכיתבו
ב יצא הוא הפה. ■את לפתוח להוד נתן

 כשהוא על, אל־ מגכ״ל על מוחצת התקפה
 יכול לא ״אתה שיתפטר. רצונו על רומז

 ה־ אחרי שלד הברים מאחורי להסתתר
 מערכת־ כל את ומוטט שכימעט בזיון

 כשהוא !להוד, !אדליד אמיר במשק,״ השביר
 לדברי לווייצמן. הוד ביו ליחסים רומז

 עובדי־התחדוקה ועד הוד. אילו ארליך,
 היה הוד, של המיקדמות הצעת את מקבל
 במשק, מערכת־השכר כל את ממוטט הדבר
 להעתר צריסד. הממשלה היתה ■שאז משום

ו אחוזים 15 בנות למיקדטות לדרישות
רבים. ■נוספים סקטורים של יותר

■פולי אד ■אמיץ, ׳אלוף הוא הוד מוטי
הו עליו !ארליך של התקפתו זוטר. טיקאי
 למה הסכים הוא מכנפיו. הרוח ,את ציאה

ל אולם ״הצעת־פשרה״, כינה שארליד
 מבזה: הצעד. זיו היתה דבר של אמיתו
 אולם בחזרה, מיכתבו !את ייקח לא ארליך
 בלשון !שייכתב ■נוסף, מיכתב להוד ישלח
 הוד שמוטי מאחר :הזו ברוח אך נקיה

 מעתד, ולהישמע טוב ילד להיות החליט
הס את !ארליך מקבל לארליד, בכל ז׳אילד
האחרונה. ,השביתו ■לגבי הוד של בריו

 ׳נגע גם הוא ארליך. ויתר לא ■בכך ■אולם
 סוג־ את בזכרו האיירבום. מטוסי בנושא
 גבו מאחורי על אל־ טייסי עם שערך הבית

 מהוד להוצקא ארליך הצליח מנכ״לם, שיל
 מחדש תשקול אל־על הנהלת בי הבטחה

הנושא. את
 סוד :ההבטחה של האמיתית המשמעות

 אל־על וחברת זה, בנושא גם התקפל
איירבוס. מטופי את תרכוש לא

במדינה
)37 מעמוד (המשן
 יוחנן בשכנות. נבנה חול של ארמון

 מארצות־הברית ■איירין התל־אביבי!וחברתו
 ■שלא מלאכתם, ■על ■כד כל שקודים היו

 את להרוס ■שאיים גדול בגל השגיחו
 לתפוס ■כדי לים ״באנו שלהם. ארמיון־החול

אנ מייני ״יוכל יוחנן, יטען פרטיות,״ קצת
■מטו שאלות אותנו ■ושואלים ■באים שים

פשות.״
 — ■המסטול עמרם גם ■נימצא החוף על

 כלבתו ,בלוויית — עצמו !את הציג כך
העו עמרם, גם גרמני. זיאב מגזע לינדה,

 יום־כיפור, בכל לים בא בשיוקיהכרמל, בד
ה ■של בסוסה החבר׳ה, את לראות ״כדי

 לא הוא יאחד.״ אף ■מצאתי לא אבל מציל.
 לי ותנו אצום ״!אם הכיפורים. בוום צם
שאל. ■המיליון?״ את

 בת תיירת מגרמניה. ביסלהוף גלינרה
 לקרני העליון גופה חלק ■את ■חשפה ,22

 סש־ לטרניזיסטור. מאזינה בעודה השמש,
 החלק את ללבוש ■מיהרה הצלם, ■את ראתך.

 לא שהיום ״׳חשבתי הביקיני. של העליון
 ״אבל גלינדה, אמרה בים,״ אנשים יהיו

 ומבלבלים בחורים ■אלי ניגשים הזמן בל
 !ומטדידים, שואלות !שואלים המוח. ■את לי

ו חזיר !אוכלת !איני ■ואם יהודיה !אני אם
!לבד.״ היה אני ואם גרד. אני איפה

 יום־הכיפורים ■ניויפשי החלו ערב לעת
 גוררים למלונו. ■או לביתו ואקש ■איש לחזור,

 מצניעים המי,זדונים, ■ואת השמיכות את
בתי הסיגריות ■ואת הטרנזיסטורים את

 ולובשים בקפידה השיער את סורקים קים•
 יום־הכופורים, זהו הסל ■אחרי הבגדים• את
ה יגידו ומה כמוהו, מאין קדוש יום

י שכנים

מישטו״ה
ה מ עלו ף ת ת ר מ עצריםהמ ב

 מעצר זהאריד כדי
 ■העבירה חשוק 7ש

זעיר מעיר המישטרה אותו
נר היה רובינשטיין מנחם עורך־הדין

 היד, מוצניק, ליאון מלקוחותיו, אחד גש•
 לדיון המעצרים, לאולם מובא להיות אמור

 מעצרו. את להאריך המישטרה בבקשת
 אותו של הדיונים כל כשנסתיימו והנה,
 נתן השופט של המעצרים באולם היום,

נע שמוצניק לרובינשטיין, התברר עמית,
לם.

 העצירים. ליווי שוטרי אל מיהר 'הוא
 בית- של המעצרים במרתף בדקו אלה

 נמצא. לא מוצניק העציר אך המישפט׳
 לשופט פנה השתהה, לא רובינשטיין

והס עבודתו, את סיים שזה לפני עמיף,
הבעיה. את לו ביר

התער לאחר רק הגג. על לשיזוף
 חקר שרובינשטיין ולאחר השופט של בותו
 התעלומה. נפתרה הליווי, שוטרי כל בין

 לבית- הובא אכן מוצניק שהחשוד התברר
מה הועלה בטרם אך בתל־אביב, המישפט

 איש הגיע המעצרים, אולם אל מרתף
 (קריית־אונו), מסובים מתחנת מישטרה

לר אותו וקיבל מוצניק העציר על חתם
 לתחנת מוצניק נלקח מקריית-אונו שותו•

 מעת־ היו שם בראשון־לציון, המישטרה
 כבר עצור שהיה מאחר אד לחקרו. יינים

 שוטרי אותו לקחו המישטרה, בידי יום 18
ב השלום בית־מישפט אל ראשון־לציון

נוספת. פעם מעצרו להארכת רחובות,
 תמוהה לי נראית המישטרה ״התנהגות

 השופט פפק הסבר,״ ודורשת דנן במיקרה
 כש- זה, בשלב ״אולם במקום, בו עמית

 כבר אינו המעצר וצו בפני, איננו העציר
שיחרורו.״ על מצווה אני כלפיו, בתוקף

 הוא מנוה-מונוסון )20( מוצניק ליאון
 המישטרה מברית־המועצות. חדש עולה
 דירות. לארבע שפרץ בחשד אותו עצרה

 באיזור הבניינים, אחד גג על נתפס הוא
מע שם. שהשתזף להגנתו וטען הפריצה.

פעמיים. בבית־המישפט הוארך צרו
חש שנתגלו המישטרה טענה פעם בכל

 לפריצות אותו שקושרים נוספים, דות
 שהוא היה נראה כאשר לבסוף, נוספות.

 מוצ- נחטף מהמעצר, משוחרר להיות עומד
המישטרה. על-ידי ניק

 שיח- על אומנם ציווה עמית השופט
שה לכד ערובה כל היתד, לא אד רורו.
פרק ללא ■נלקח הוא לשם ברחובות, שופט
מעצרו. את יאריך לא ליטו,

 התל־אבי- שופט־השלום של בצו מצוייר
 השלום לבית־מישפט עורד־הדין מיהר בי,

החטוף. לקוחו את ולאתר לנסות ברחובות

 ומתחז־ הולכת שבו מקום דנמרק, ך
 לא האשה, לשיחרור התנועה קת *■

נו דווקא הם בצלחת. ידם הגברים טומנים
 י־ יותר, הנשיים במיקצועות לעסוק טים

 בוחרים זו בארץ הגברים מן רבים לראייה
ילדים. כגננות לעבוד

 — דנית קבוצה לישראל הגיעה השבוע
 מורה בלוויית אחד, ובחור בחורות חמש

 שיטות על מקרוב לעמוד כדי — לגננות
בארץ. בגני־הילדים הלימוד

 בגני- ביקורים תכלול הסיורים תוכנית
מו עם ופגישות ובקיבוצים בערים ילדים

 בני מתעתדים כן ניסיון. בעלי וגננות רים
ב מנוחה של ימים כמה לתפוס הקבוצה
ים־סוף. חופי על הארץ, של דרומה

 לעצמאות חינוך
ולשילוב

 מכיתה חלק שהיא הקבוצה, ףל״ייד
גב כעשרה (מהם תלמידים 25 בת י■!

 הוא בדנמרק, נשארו שמרביתם רים),
 .35ה־ בן דולרה ביינקה יפה־תואר בחור

 בעל וכחול־העיניים, גבה־הקומה ביינקה
 כאל נראה הדבש, בגון ושיער אתלטי גוף

יווני.
 אוניברסיטה בוגר ״אני ביינקה: סיפר

 בדנמרק. תיאורטי וחינוך בפסיכולוגיה
 יותר בו והשתלטתי המיקצוע את למדתי
 הרבה אהבתי בגלל אחר־כך, שנים. מעשר

של קבוצות להדריך החלטתי לילדים,

 נוהגת ברה, ברידההצולרנית
החו בזמנה לרדת

 היא לימודיה לפני ולצלול. הים אל פשי
בגן־ילדים. כגננת מכן ולאחר כאחות עבדה

 בגני-ילדים. לעבוד המעוניינים סטודנטים
 של שנים, שלוש הוא הלימודים משך

ומעשיים. תיאורטיים לימודים
 בדנמרק המורים אצל החדשה ״המגמה

 לילדים, מיוחדת בתוכנית להתחיל היא
יב שהילדים כלומר אצלכם, בקיבוץ כמו

 בדנמרק, בגן־הילדים. הזמן מרבית את לו
 ועל מאד חזקה האשה לשיחרור התנועה

 רבות נשים יש המחיה, יוקר ובגלל כן,
 היכן להן ואין לעבודות־חוץ היוצאות
ילדיהן. את להשאיר

 להכשיר מעוניינים המורים, ״אנחנו,
 בית- לקראת רך מגיל כבר הילדים את

 אסור לכך. מתנגדת הממשלה אולם הספר.
 לאמן או לקרוא הילדים את ללמד לנו

השי ולכן בבתי־ספר, הם כאילו אותם
 היא הילדים את מלמדים אנו שבה טה

 חמש ועד שנתיים מגיל — שיטת־ביניים
 נורמלי, בגן־ילדים הילדים לומדים שנים

 שבע שש, ועד המוקדמות הבוקר משעות
 שנת להם נותנים אנחנו שש מגיל בערב.
 לנו, אסור לבתי־הספר. מוקדמת הכנה

לע לנו מותר אבל אותם, ללמד אומנם,
למ שואלים, הם אם שאלותיהם. על נות
להם. מסבירים אנחנו זו, אות איזו של•

 ספרים הילדים בפני קוראים ״אנחנו
 סיס־ אלא סיפורי־ילדים, סתם לא רבים,

 לוקחים אנחנו חמש בגיל כבר רי-לימוד.
 במים־ ■לכיבוי-אש, בתחנות לסיורים אותם
 מועדונים, ספריות, במוזיאונים, עדות,

 בארץ. ולסיורים וליער לים אותם לוקחים
ומז- בסכין לאכול אותם מלמדים אנחנו




