
אוי, מרדכי אל־על, של לשעבר המנהלים מועצת יושב־ראש ניסה בן־
מיליונים ולהרוויח אדעל של 707 בואינג שני מבירת בעיסקת לתווך
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 של המנהלים מועצת שיושב־ראש 1 1
מש שביט, (״בוטה״) אברהם החברה,

ב גידול על המורים מיספרים בין תחל
 לשיפור הבטחות מבטיח החברה, גירעון

 ששת אחרי בהן, מאמינים מעטים שרק
 הביז- ממשיד לו, שניתנו חודשי־החסד

בחברה. להשתולל בוז
 שהי- מי היא החדשה להתפרצות העילה

 שקיבלה וולק, לובה החברה, מזכירת תה
 במשך אל־על. סמנכ״ל של תואר אחר־כך

ה של שנואת־נפשם וולק היתה שנים
 מנכ״ל שהיה מי של ובת־חסותו עובדים
 מועצת- יושב־ראש ואחר־כך אל־על,

 שבן- לפני בן־ארי. מרדכי שלה, המנהלים
 שהוא בחברה נודע מתפקידו, סולק ארי

 סניף של ניהולו את וולק ללובה הבטיח
בלונדון. על אל־

 בכירים רב. היד. זו הבטחה על הכעס
 עוב- צוותי-אוויר, אנשי עם יחד בחברה,

ההח על מחו ואנשי־קרקע, די־תחזוקה
 וולק של כישוריה כי טענו הם לטה.

 לה ושאין בן־ארי, על ביחסיה מסתכמים
 ידע היא חסרה בעיקר תעופתי. ידע כל

 אחד בראש לעמוד שמתעתד למי חיוני
אל־על. של החשובים הסניפים
 לכל היה נדמה מאל־על, בן־ארי כשעף
ש האיש הסתיימה. וולק לובה שפרשת

 היתה לכן בחברה. עוד איננו ביקרה חפץ
 בשבוע כשנודע רבה, העובדים תדהמת
 ללונדון, נוסעת אינה אמנם שלובה שעבר

 של המיסחרית כמנהלת מונתה היא אך
בארצות־הברית. אל־על

 גלוי מיכתב לשלוח מיהר ועד־העובדים
לדברי המינוי. על מחה שבו להנהלה,

 לארצות־ לשלוח אי-אפשר הוועד, אנשי
 בנושאי כישורים לו שאין אדם הברית
חסו בן שהיה משום רק ומיסחר, תעופה

ש בשעה זה כל הקודם. המנכ״ל של תו
וקור המועסקים, מיספר לצימצום פועלים

ולחיסכון. החגורה להידוק אים
 באד- וולק לובה תעלה כמה כשנודע

משכור התסיסה. גברה עוד צות־הברית,
 מיליון רבע לכדי תגיע החודשית תה

נו לירות. אלף 264 דיוק: ליתר לירות.
 על דירה לעצמה שכרה כבר כך על סף

 דולר 2400 של בסכום החברה חשבון
ישראליות. לירות אלף 115 שהם לחודש,

 סגירתם בעיקבות כי טוענים העובדים
 ארצות- ברחבי אל־על סניפי שבעה של

 ה־ מדיניות במיסגרת היה, אפשר הברית,
 וגם המישרה, את כליל לבטל צימצומים,

 מקום- לניו־יורק, לשלוח צורך היה לא, אם
 שיש אדם המיסחרי, המנהל של מושבו

 מופקד. הוא שעליהם בנושאים ידע לו
 כשנודע גברה העובדים של חמת־זעמם

לו של לבעלה סידרה אף שאל־על להם
עבו במיקצועו, מהנדס וולק, אריה בה׳
 נוסע הוא שאליה בארצות־הברית, דה

 שכר- העובדים, לדברי אשתו. עם יחד
 הקודם המיסחרי הנציג שהוציא הדירה

 יפה, (״מוסיק״) משה ק, בניו־יור על אל־ של
 כ- לובה של הקודם המינוי את שקיבל
 משכר- חצי היה לונדון, סניף מנכ״ל
וולק. שמוציאה הדירה

 אם בסנקציות, מאיימים אל־על עובדי
תמי קיבלו הם לניו־יורק. וולק תיסע אכן
 מבקר־המדינה נציג :בלתי-צפוי ממקור כה

 שמע בן־יהודה, משה באל־על, קבע היושב
)56 בעמוד (המשך
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אשתו) <עם שכיט המנהלים מועצת ראש יושב־
לחו״ל הנסיעות שיגעון


