
במדינה — מתפלל טאדאת
)35 מעמוד המשך

 ה״ תנועת גוש־אמונים, מצד ק
 אחרות קיקיוניות ותנועות ;חייה

 ניתן כך על הקיצוני. הימין ול
התגבר.

 אם לגמרי שונה יהיה המצב •
הממ בראש פרם שימעון נמוד
 באופוזיציה, אז יהיה הליכוד ולח.

 עם יתאחדו שלו גדולים ־!לקים
ה את לסכל כדי הקיצוני ימין

 למצוא עלול עצמו בגין חזרה.
 לממ־ להתנגד כדי כלשהו ;ירוץ
ולה.

 וקיים חזק, אדם אינו פרם >•
ב התנהגותו לגבי מאוד רב ופק
 גוש־אמונים כאשר משבר, ועת
ה מזויינת. בהתנגדות עליו איים

 הוא שפרם היא הכללית ורגשה
!הדן.

 המתייצבת המערך, בצמרת !•
 של מאוד גדול אחוז יש :בחירות,

 ב־ השני במקום קיצוניים. יצים
 ארבלי- שושנה עומדת ישימה

 זה בעניין שדיעותיד, :למוזלינו,
 ב־ כהן. גאולה של כדיעותיה ,ן

 קבוצה לקום עלולה ועת-משבר
 ישראל כמו אישים שתכלול זקה,1

 הקיבוץ ראשי רוזוליו, דני לילי,
 ולש- ותנועת־המושבים, ומאוחד

 ממשלת־ של מהלכיה את ̂ש
[מער!־•
 אין אחרים כנושאים גם
 נוחה אל־סאדאוז שד 'עתו

פרס. שימעון של !מעשיו
 מלך חסן עם פגישתו בעיקבות

 סעו־ על מדבר פרס החל ארוקו,
 — מצריים של .יריבתה — יה
 אחרי הערבי. העולם מרכז על

 המצרי המנהיג את הרגיז ופרם
 ״האד על בדיבוריו רב זמן משך
ב לצנינים שהיא הירדנית״, ציה
 חד את השונא אל־סאדאת, יני
 הסעודית״ ״האופציה באה יין,

 רואה בגין ואילו נוספת. הרגזה
חזות־הכל. המצרית אופציה

 לאל־ מפריע היה שפרם יתכן
לפ מציע, היה אילו פחות אדאת

 הפלסטינית לבעייה פיתרון ות,
 דווקא אך אש״ף. כלפי זתיחות

 ה־ בין הבדל כל אין זה עניין
 הלאווים ארבעת והמערך. יכוד

לח (לא הלאומי״ ״הקונסנזוס ול
 את לשנות לא ,1967 לגבולות ד

 המיזרחית, ירושלים של סיפוח
ל פלסטינית למדינה להסכים א
 משא־ומתן לנהל לא ישראל, ד
 בהם דבק שהמערך אש״ף), מ

 את חזיתי באופן נוגדים קנאות,
אל־סאדאת. של המוצהרת פיסתו

בידנד .ומכרים
חוש המצרית מנהיגות *  לתזוזה לצפות אין כי שת ו

 בגין כאשר האוטונומיה, ענייני
בשילטון. וא

 ככגין. לתמוך הוחלט אם
 של שהנושא דכי •טל ;ידושו
 כ־ נראה צפון־סיני ;חזרת
 או. — יותר בחיטוב ;אהיר
 — יותר כדחוף פחות,
 הקמת של הנושא ;איטר

■אוטונומיה.
 שבגין נוספת: אפשרות ישנה

 אלא כמתנה, הפגישה את קיבל א
 בנושא גם מחיר עבורה שילם

 מזמן טוען שרון אריק אוטונומיה.
 להקשיב, שמוכן מי כל אוזני
 האוטונומיה עניין את יקדם הוא

 כשר- יתמנה אם רבה, מידה
 יתכן זה. לנושא האחראי ביטחון

ה לנשיא גם זה מסר העביר
 ביר־ את נתן בגין מנחם וכי גרי,

לכך. זו
 שימעון עד — כך או כך
 נוספת. מהלומה ירדה רם
 אד־סאדאת ייפגשו שכו יום
מנ ייסחרו כאופירה, בגין
 בכורפת־הכחי■ המערך ות־
 ״מוכרים של כסימן ■ת

ילכד״.

חסי ה י ד בו ע
ה ט על שכת ה גמ

 השתררה שכוע לפני
 רהכי ככל החשיכה

 היום ועד — המדינה
 יודע איש אין

לכך הסיכה את
 בדרך־כלל המגלים אנשים גם

יצ שובתים פועלים כלפי סובלנות
 את לגנות כדי מגידרם, הפעם או

 בתחנות־הכוח המישמרות עובדי
 מתג שבהורדת חברת־החשמל, של

 רחבי־המדינה, בכל עלטה השליטו
 הסדיר. החיים מהלך את ושישבו
 וראש־הממשלה ההסתדרות מזכ״ל

מערכת למרות — הפעם התלכדו

ה את גינו ושניהם — הבחירות
 —■ הידועים הביטויים שובתים.

 ו״בוג־ ״סחטנים״ ״טירוריסטים״,
עצמם. על חזרו — דים״
 דומה אך — סערה המדינה כל

 בדיוק. מדוע, יודע אינו שאיש
השוב נימוקי את שאפפה העלטה

 מהע־ פחות .לא עמוקה היתה תים
 השתיקה קשר השליטו. שהם לטה
מושלם. היה

 חברת־ של המישמרות עובדי
 לקיצבות־ זקוקים אינם החשמל

 בעמדת־המפתח העובדים 500 סעד.
 רבות, נוספות שעות עובדים הזאת

בערבים ובחגים, בשבת עובדים

יפה. משתכרים אך — ובלילות
מו עיוות ביגלל פרצה השביתה

 המישמרות. עובדי בין הקיים זר
 על־פי שכר מקבלים אלה עובדים

 שכר :שונים שכר סולמות שני
 והמנהלים הפקידים (גם ״פועלים״

על שכר מקבלים מהנדסים שאינם
״מיקצועיים״ ושכר זו) טבלה פי
 טכנאים. מהנדסים, לגבי התקף —
 של בתפקיד המשמשים עובדים או

 המיק־ של השכר טבלת טכנאים.
הפועלים של זו על עדיפה צועיים

המיקרים. בכל לא אך —
 בתחנות־ ביותר נפוץ מיקרה

 לדרגת מגיע שפועל הוא, הכוח
 שמורה זו דרגה מישמרת. תורן

לתפ המגיע פועל ולכן לטכנאים,
 על־פי שכר לקבל מתחיל זה, קיד

 במקום אולם, ״מיקצועיים״. דירוג
ב העליה בעיקבות יעלה ששכרו
הוא שכן שכרו, יורד — תפקיד

ב יחסית, נמוכה, בדרגה מתחיל
המיקצועיים. של השכר סולם
 המקבל עובד שכאשר קורה, כך
״הפוע של 14 דרגה על־פי שכר

 שכר כתורן בתפקידו מקבל לים״,
 — ״מיקצועיים״ 7 דרגה פי על

 בטבלת 12 לדרגה בערך השווה
 גם בכך, די לא אם ה״פועלים״.

ל בהרבה. איטי בדרגות הקידום
 עד 13 מדרגה לעלות כדי דוגמה:

 צורך יש הפועלים בדירוג 18 דרגה
 לעלות כדי ואילו שנים, ,בשמונה
 ה־ בדירוג 13 •דרגה עד 8 מדרגה

שנים. 16ב־ צורך יש מיקצועיים
 המישמרות עובדי להם. נמאס

המאלץ זה, משונה שהסדר סברו

 עם שונה לסולם־שכר לעבור אותם
 פחות, ולהשתכר בדרגה, עלייתם

 בחברת־החשמל אך להיפסק. צריך
 שלח הוועד קשבת. אוזן מצאו לא

 שלחה וההנהלה להנהלה, אותם
החלי להם, כשנמאס לוועד. אותם

לשבות. טו
 ה־ על זועמים המישמרות עובדי
 בכלי־התק־ שניתן המטעה פירסום

 ולא שכרם, לגובה באשר שורת
 ניתן שלא העובדה על מכך פחות
ה העבירה לדבריהם, להגיב. להם

 של תלוש־שכר לעיתונאים הנהלה
 חד- תוספות הכולל מאי, חודש

 שנתית הבראה על־חשבון פעמיות
 תלוש־ את שניפחו קיץ, וביגוד

 בגלו־ אחוזים. בעשרות המשכורת
 עובדי של המשכורת תלוש פת

מסתכ כאן, המופיעה מישמרות
 ל״י 59,000ב־ אלה תוספות מות

> בברוטו.
הקיצו הצעד את להצדיק קשה

 יתכן המישמרות. עובדי שנקטו ני
 מבחינתם. גם נבון היה שלא מאוד

 להם שמורה שעדיין ספק אין אך
 זכות גירסתם. את להציג הזכות

 ל״טירוריסטים״, אפילו ניתנת זאת
ו״בוגדים״. ״סחטנים״

ט פ ש מי
ך ר ב ^ל א! ד 1< ל|ק

 רצוח7 שמאיים מי
משוגע? כנין את

 אחד דראי יצחק היה 1977ב־
 של ביותר הגדולים ממעריציו

 כאשר בגין. מנחם ראש־הממשלה,
 באותה בלבו ראש־הממשלה לקה

 לעודד ואשתו דראי מיהרו שנה,
 היר־ שלא מכיוון החולה. בגין את
הש החולה, לחדר להיכנס לו שו

 איחולי- ובו מיכתב, המעריץ איר
 אחר־ אחדים ימים ואמנם, החלמה.

 מיכתב־ דראי של לביתו הגיע כך
 בגין. על־ידי אישית חתום תודה,

 לכם תודה אסיר ״הריני לשונו:
 דבריכם אלי. מיכתב־הברכה על

 לי יקרים הטובים ואיחוליכם
 נגעה לבריאותי דאגתכם מאוד.
 גם לאכזב לא מקווה ואני ללבי,

זה.״ בעניין
 הבחירות שנים, כמה חלפו
ה חוגגת בעולם בשער, עומדות
 במנהיגים ההתנקשויות אלימות,

 השבוע שכיחות. הפכו ואנשי־שם
 דויד השופט לפני לדין דראי עמד
 אמר הדיבור שבלהט על ולך

 שהוא מבני־ברק סוציאלית לעובדת
ראש״הממשלה. את יהרוג

 בעיקבות מסוכן? מעריץ
 שמעולם דראי, נשלח זו פליטת־פה

 כלשהי, ממחלת־נפש סבל לא
 ימים כמה בילה הוא להסתכלות.

 שם־ עד אברבנאל, בבית־החולים
 אותו שיחרר שהם, יוסף ניגודו,
משם.

 מבית- ביקש המישטרתי התובע
המ המעריץ את לעצור המישפט

 במשך למעצר נשלח והוא סוכן,
 שהם שהגיש בערר רק יום. 15

המעצר. בוטל ולך לשופט
 מאות כי לשופט הסביר שהם
בל נזהרים אינם במדינה אנשים
 את אומרים לפעם ומפעם שונם,

במע דראי יושב שבגללן המילים
 ברצינות להתייחס צורך אין צר.

הסני אמר בעלמא, למילים כזאת
 את בית־המישפט לפני והביא גור,

 בגין ששלח מיכתב־התודה תצלום
.1977ב־ לדראי

 אין אכן כי התרשם ולך השופט
 עד ולכן, החשוד, את לעצור מקום

הפסי הבדיקות תוצאות שיגיעו
 למעצר־ דראי נשלח כיאטריות,

 נדרשה לא ערבות אפילו בית.
עבורו.

 שוחרר מכן לאחר ימים ארבעה
כליל. דראי

איש־מישמרת של ה״לוקש״
נטו ל״י 111,340
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