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והתפרעות
ר עוו ה ם י נ
ב לבושים חלקם עובדים, אות *ך
 אל לילה בשעת פרצו לבנים, ברדסים י■•
ההאנג ליד על. אל־ חברת מישרדי תוך
 חבריהם. להם המתינו כבר הגדולים רים

 את חילק מגאפון, בידו אוחז רוזנמן, איתן
משימות. והטיל לקבוצות העובדים

חו מיגדל־הפיקוח. לעבר פנו העובדים
 חוליה המיגדל, על השתלטה אחת ליה

 המישרדים ועל אולם־הנוסעים על אחרת
המם־ על למסלול. יצאה שלישית וחוליה

רוזנמן) איתן ״אל־על״(משמאל של התחזוקה עובדי
המסלול? על ״בואינג״ ישרף האם

שביט ר ויו״ הורביץ לשעבר שר־אוצר
הסכמים? מקיים לא מי

 לופט־ חברת של בואינג מטוס עמד לול
 המטוס הוצת דלק פחיות בעזרת הנזה.
המסלול. על ארוכה שעה ובער

 היה וניכר במהירות, נעשתה הפעולה
 של הקטן הכוח היטב. מתכוננת שהיא

 בנמל־ קבע דרך המוצב מישטרת־ישראל,
לפול להתנגד כלל ניסה לא התעופה,

 ומיש־ מישטרה תגבורת שהגיעה עד שים.
 מושלמת. המשימה כבר היתד, מר־הגבול,

 ובכל המסלול, על בער הבואינג מטוס
 בן־גוריון בנמל־התעופה המפתח נקודות

העובדים. התבצרו

בלי
דשות

רא לכותרות זכתה ישראל של מי י י בנמל־הבינלאו* שקרה מה על ידיעה ך•
 ברחבי-העו- אמצעי-התיקשורת בכל שיות

ה חברות הודיעו השניה אחר אחת לם.
 לטוס מוכנות אינן שהן הזרות תעופה

את להשיג הצליחו העובדים לישראל. יותר

חב את סגרה שהממשלה אחרי שרצו. מה
ה כל את לשתק הצליחו הם אל־על, רת

וממנה. לישראל האזרחית תעופה
 רבים לדעת הוא זה דימיוני תיאור

מישרד־ד,תחבו מנכ״ל ביותר. ממשי
לשע יורד גרוסברד, (״קנגורו״) אריה ,רה
ממש על־ידי והוחזר בקנדה שהסתבך בר
 חבר שהיה משום לישראל, הליכוד לת

 ממש בפאניקה ד,דביקץל הצליח אצ״ל,
 ובמישרד־האו־ במישרדו בכירים פקידים

 ממקורות לו שידוע טען גרוסברד צר.
 עובדי תגובת להיות עומדת שכזו מהימנים

החברה. את שיסגרו במיקרה על אל־
 רגע. בכל להיסגר עלולה אל־על חברת

 צעד יאהב שהציבור טוענים הליכוד עסקני
 מנדט עוד לליכוד להוסיף העשוי כזה
 אמנם שביט (״בומה״) אברהם שניים. או

 אבל העובדים, כנגד שרירים לעשות ניסה
 זו שלו האמיתית שהיריבה יודע שביט

ההב הסכם על חתמו העובדים הממשלה.
עצו שכר ויתורי שכלל אל־על, של ראה
 להכיר מסרבת הממשלה אך מצידם, מים

ה כהסכם בומה, על־ידי שנוסח בהסכם,

ל כספים מעבירה ואינה *אותה, מחייב
האח השביתה פרצה זה רקע על על. אל

מרו עצמם שחשו העובדים בחברה. רונה
 הפוגעים הסעיפים את שרק כך על מים,
 סירבה הממשלה בעוד קויימו, בהסכם בהם

בהסכם. חלקה את למלא

מדי את תשנה לא אם ההסתדרות, גם
 אל־ בסגירת תעזור העובדים, לגבי ניותה

 ישראל ההסתדרות, מזכ״ל ממלא־מקום על.
 בוועד־הפו־ החזק האיש היום הוא קיסר,

הפ פרס שימעון עם קיסר של קשריו על.
 במישור גם מפתח עמדת לבעל אותו כו

המדיני. במישור וגם ההסתדרותי
ב קיסר השתתף האחרון השישי ביום

ב ותקף -באל־על הנעשה על פנימי דיון
נב קיסר עובדי־ד,תחזוקה. ועד את חריפות

13ש־ ומהעובדה הוועד חברי מכות הל

שנדר מנכ״ל
— טיס זכויות

 ועדי מאחרי התייצבו הגדולים הוועדים
 הוועד- רשות את לקבל מבלי על, אל־

הפועל.
להש מוכן היה שהוא קיסר רמז בדיון

ו עובדי־התחזוקה, ועד חברי את עות
 שביט, בומה עם כך על להסכם להגיע
 אנשי פיטורי בומה, של הפזיז צעדו אולם

 כינה קיסר הקלפים. את לקיסר טרף הוועד,
 ותקף ״אוונטוריסטים״ וחבריו: רוזנמן את
חב אמנם ״הם הגדולים: הוועדים 13 את
 היתה זכות איזו אבל שלי, התנועה רי

קראו הם אל־על? בעניין להתערב להם

גרוסברד מנכ״ל
צבאי ובסיס —

עוב כמה לראות רוצה הייתי לשביתה?
לקריאתם.״ נענים היו דים

 את להסית
החקלאים

 גרוסברד, אריה הצליח כזה מצג ף*
 שר־התח־ האחרונים בחודשים שהוא ■י*

 לנדאו חיים והשר מאחר למעשה, בורה
 שר־האוצר, שהיה מי את לשכנע מאושפז,

 שתכין סודית ועדה להקים הורביץ, יגאל
 אל־על. סגירת של למקרה פעולה תכנית

המר האנשים כששלושת הוקמה הוועדה
איש גיבעוני, אהרון(״דוני״) הם בה כזיים

)42 בעמוד (המשך

—  515


