
ש הגדולה, השביתה לקראת לית
חמי כעבור לפרוץ היתד׳ עתידה

 הקטנה״ ״השביתה חודשים... שה
האונ כל לשיאה. בינתיים הגיעה

 מושבתות. היו בחיפה שעגנו יות
 בחלל ניסרה אלימות של ואווירה
האוויר.
 משה כי ידיעות, אלי הגיעו

 בא מפ״ם, מראשי עדיין אז סנה.
 עם להיפגש כדי לטיבעון במיוחד
פגי על גם לי ׳נודע אשל. נימרוד

 אסתר עם המורדים שקיימו שות
מק״י. ממנהיגות וילנסקה,

 של ״אלטלגה #
השמאל״

של מישמרת העמידו המורדים

 וביקשו חריפותה, במלוא הבעייה
 מוע- ועל עלי להטיל מבךגוריון

 הפעלת תפקיד את צת־פועלי־חיפה
 הפגישה את סיכם בן־גוריון הצי...

 להבטיח כולנו על שחובה בקבעו
 בין הימי הקשר של תקינותו את

 עלינו ושומה והעולם, המדינה
זו... מטרה להשגת במשותף לעבוד

והת לחיפה, חזרתי כבד ...בלב
 שאנקוט הצעדים את לשקול חלתי

רש תקבע המרכזת שהוועדה עד
המחלו בנושאי עמדתה את מית
 אהיה לי: הצפוי את ידעתי קת.

במדי ביותר המושמץ האיש ודאי
״מחר ״בוס״, אותי יכנו שוב נה.
 הקאפיטא־ ״משרת מילחמד,״, חר

מאלה. גרועים וכינויי־גנאי ליזם״
ל אמרתי שניה במחשבה אולם

ירצו 1 יהלוך ממני מה : עצמי

הפרשה כימי אלמוגי
וסטודנטים,..״ הזה העולם ״אנשי

 ולא מישרד־האגודה, בפתח ימאים
 לכלל הגעתי להיכנס. לאיש הניחו

 עתה להתכונן עלינו כי מסקנה,
טי מצד ממש של למעשי-אלימות

 ה־ הצבת אשר מפוקפקים, פוסים
תע מישרד־האגודה בפתח מישמר

מדומה. תחושת־כוח להם ניק
ה של זה חדש בשלב ראיתי

ה של ״אלטלנה מעין סיכסוך (
 על להשתלט הרסני מאמץ שמאל״,

ההס מן הימאים את ולנתק הצי
 פינחס אז הדגיש בדין תדרות.

 הסיב־ שבועות כל במשך כי לבון
 הימאים של מגע היה לא סוך

 או חברות־הספנות עם המורדים
 כלשהי, תביעה על ההסתדרות עם

 לתנאי-עבודה. או לשכר הנוגעת
 ״נעשה כי קבע, בן־גוריון ואילו
לש המדינה אוייבי על־ידי ׳נסיון

העברי.״ הצי את תק
הסבי פנים־אל־פנים ...בשיחות

 להם אין כי ראשי־המורדים, רו
 עם אלא המעסיקים, עם סיכסוך

 אינם הימאים שכן ההסתדרות,
תקנון־עבודה... בלי להפליג יכולים

 לשביתה הקרקע את הכשירו כך
 היום, למחרת שהחלה הגדולה,
12.11.51.

התפטרותם, על הודיעו הימאים
כו לא אומנם האוניות. מן וירדו

 ירדו שלא ימאים היו כן. עשו לם
בספי בעבודתם ושהמשיכו לחוף
משו הצי היה למעשה אולם נות,
 ד׳אכס- לשיא הגיעו המהפכנים תק.

 סיסמות מפריחים כשהם טאזה,
 את פיזר ״בךגוריון כגון לוהטות,
!״אותו נפזר ואנו — הפלמ״ח

ב הגישושים את חידשו בבד בד
 חזית ליצירת עובדי־הנמל קרב

 ״הסוציאל־דימוקרא- נגד משותפת
הרכרוכיים.״ טים

 בן־גור- עם להיפגש ...ביקשנו
את הציגו המישלחת חברי יון...

שח ובילבד ישמיצו, — להשמיץ
מחדש! יופעל צי

 שישי ״יום #
השחור״

 אחד של בערבו התגודדו ...כך
גדו אדם גושי שני השביתה מימי
חיפה. ברחובות לים

 מובטלים ימאים — אחד בגוש
 ואנשי בני־נוער רובם ותומכיהם,

 — השני ובגוש לשעבר, * פלי״ם
 בעיקר לקריאתנו, שנענו פועלים

 שהוזעקו החשמל, חברת פועלי
 יעקב, חושי, אבא של אחיו על־ידי

ה כמזכיר עת אותה כיהן אשר
אלי התנגשות של מחשש וועד...

 בכל למנוע רציתי שאותה מה,
 אכן העימות לשימחתינו, מחיר.

נמנע...
 תיגרה פרצה בנובמבר 22...ב־

 האוניה של השובת הצוות בין
 עליה. שעלו המתנדבים ובין גלילה

 והד להתערב. נאלצה המישטרה
 היה הספינה. מן הורדו שובתים

המתוכ ה״קרבות״ בין הראשון זה
 האוניות על שפרצו היטב, ננים

אר כעבור חיפה. לנמל בהגיען
לקבו צווי־גיוס נמסרו ימים בעה
 לגייסם, החליט שצה״ל ימאים, צת

 חיוני בתפקיד שירתו ולא הואיל
הדב הגיעו שניבאתי, כמו בים.
ו הלך והמצב אלימות, לידי רים

החריף...
ה תוכניות לנו נודעו ...כאשר

 מן להורדתם להתנגד שובתים
 עדיין שהופעלה האחרונה האונייה
חת הימאים, כינוס תומכי על-ידי

 היחי אחת הימית, הפלוגה *
הפלמ״ח. של המהוללות דות

 המארגנת, הוועדה חברי כנסנו,
 וטיכסנו בחיפה, אפינגר במלון

 המיש־ של הכללי המפקח עם עצה
שעמ הבעייה נחמיאם. יוסף טרה,

באו לסייע אם היתד׳ לפנינו דה
 שכוחותיה למישטרה, פעיל רח

 במיקרה להספיק שלא היו עלולים
 תוכנית לפי — יפרצו שהימאים
 ויצ-״ הנמל שער את — המורדים

 בעוד השוטרים, עם למאבק טרפו
האוניה... צוות עם נאבקים הללו

 שהוכתר ,14.12.51 שישי, ביום
הש שישי ״יום בכינוי כן אחרי
 תל־אביב האונייה הגיעה חור״•
 מוטות מזדקרים שמדפנותיה לנמל,
 מיתרסים ומאחורי ועץ, ברזל

 מתבצרים סיפונה על מאולתרים
 סירבו שהללו לאחר אנשי־הצוות.

 המישטרה, דרישת פי על לרדת
סו להציב המישטרתי הכוח החל

לע כדי האוניה דפנות על למות
 עליה. ולהשתלט סיפונה על לות

 השוטרים פני את קידמו הימאים
 כמה משהצליחו בסילוני־מים.

הת הסיפון, על לעלות שוטרים
 אנשי- ובין ביניהם תגרות פתחו

 ימאים לחצו שעה אותה הצוות.
 כשהם הנמל, שער על שובתים

 מולם בעוד פנימה, לפרוץ מנסים
ה פועלי־נמל, של חומד׳ ניצבת
כניסתם... את מונעים

 פורמלית, נמשכה, ...השביתה
 אחרי אולם נוספים, ימים עשרה

 המתח. ירד השחור״ שישי ״יום
 מאמצי־תיווך אחרי בדצמבר, 21ב־

 רבי־ בכללם שונים, גורמים של
נתכנ ההסתדרות, וראשי חובלים

יו כעבור לאסיפה... הימאים סו
רשמית... השביתה נסתיימה מיים
ה סיום עם שימחה חשתי לא

לש נעים תפקיד זה אין שביתה.
ה זו היתד, אם אף שביתה, בור

 שידעה ביותר הפרועה שביתה
שהו לי היד׳ צר אז. עד המדינה

 צעירים בבחורים להיאבק עלי טל
 נכנסה רוח־שטות אשר ונחמדים,

אותם... כיוונה לא־טהורה ויד בהם
להכיר ״המסרמים •

הביולוגי״ בשעון
 ישראל למדינת העשור שנת

הפני בחזית גם קשה שנד׳ היתה
 גרמה יהודי״ ״מיהו פרשת מית.

ואי הדתיים, עם ממשלתי למשבר
 הר- ביקור על הסוד הדלפת לו

 משבר חוללה בגרמניה מטכ״ל
 מפא״י בתוך אחדות־העבודה. עם

 ה״צעי- חוגי בין המאבק החריף
וה והוותיקים, ה״גוש״ ובין רים״

 ב־ משבר סף אל הגיעו דברים
מיפלגה.

(שהת ה״צעירים״ בין הבולטים
 פרס, שימעון היו בינתיים), בגרו

 אברהם אבריאל, אהוד רמז, אהרון
 ידלין, אשר הלל, שלמה עופר,

ושו גולומב דויד מלכין, אהוביה
 שסיים דיין, משד׳ אלוני. למית
 כרמטכ״ל תפקידו את שנה אותה

 מיבצע תהילת עטור מצליח,
אליהם. הצטרף ״קדש״,
 חברי ניצבו ה.,צעירים״ ...מול
 של הוותיקה והצמרת ה״גוש״
 של בראשותו ה״גוש״, מפא״י.
 מחלקת־התברואד. עובד נצר, שרגא

 היד׳ שלא תל-אביב, עיריית של
 המיפלג- בפעילותו בפרנסתו תלוי
לח קרדום אותה עשה ולא תית
 מזכירי רוב את הקיף בו, פור

 ראשי את המיפלגה. של הסניפים
מ המקומיות והרשויות העיריות

מפא״י. טעם
הצעי בין היחסים ...משנתחדדו

 בן־גוריון, על-ידי שנתמכו רים,
ה על-ידי שנתמך ה״גוש״, ובין

 לבן- שרגא הציע הוותיקה, צמרת
 העומס. את עליו להקל גוריון

בענ ורק אך ״תטפל אמר, ״אתר״״
 המיפלגד׳ ענייני את המדינה. ייני

לי...״ השאר
 נשאו, לא ה,׳סולחה״ ...פגישות

 המיפ־ בתוך היחסים פרי. איפוא,
 כש־ כשהיו, עכורים נשארו לגה

שאי את מסתירים אינם הצעירים
 ותיקי־מפא״י, את להחליף פתם

 הביולו- בשעון להכיר ״המסרבים
)68 בעמוד (המשך
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