
אוכרקוכיץ ורונית חן יורם
הזזלשה..." ההסתדרות לעומת החזקה, הזרוע הם הוועדים 13״

בחוץ. או בפנים — להחליט
 כחברת כסיכסוך מעורה היית #

 התערבותו על דעתך מה ״אל־עד״.
! כפרשה לוי דויד השר על

לח ניסיתי אישי. באופן מעורה הייתי
 היתד. הפערים. על לגשר דרכים פש

 נכונות והיתד. ההסתדרות מצד נכונות
 לרדת היה אפשר שר־התחבורה. מצד

 סיפקה לא הזו הנכונות אבל מהעצים.
 בינם המתיחות על. באל־ חברי־ועדים כמה
 של לממדים הגיעה שביט בומה ובין

ממש. עיוורת שינאה
 בואו ואמרה: התערבה, הממשלה, באה
 מכיוון פוליטית. מבחינה לעצמנו נעזור
 הם על באל־ ועדים יושבי־ראש שכמה
 לוי השר לתביעת נענו הם ליכוד. חברי

בפרשה. להתערב
 אמר: לוי ז שלי תסריט לשמוע רוצה
 לא שאני למרות הסיכסוך את אפתור
 רוצה אני בתמורה ישירות. בו קשור

 חברי־הוועדים שביט. ממה של ראשו את
בחברת השקט לדעתי היה. וכך הסכימו,

 להכיר מונן יא קיסר
הוועדים. 131

מווה נחר מחד הוא

 הזאת, התוכנית כל ריגעי. הוא אל־על
תת או תתעכב הבראה, תוכנית הנקראת

מאוד. הקרוב בעתיד בטל
 לחברי מאפשרים אינכם מדוע •

ו־13ה־ אל להצטרף אחרים ועדים
ההס את להחליף כוונה לנו אין כי

 אכסקלוסי־ להישאר החלטנו לכן תדרות.
אחד. אף לקבל ולא ביים ש כית־שאן״, ״כיתן פועלי •

 13 המתקרא כגוף חברים אינם
 מה לעזרתכם, זקוקים היו הוועדים,
! למענם עשיתם

 בינתיים אבל לעזרה אלינו פנו הם
פיתרון. להם נמצא
 מה פיתרון, מצאו אילמלא +

ו למענם עושים הייתם
 כמו מרץ. ביתר לפעול מנסים היינו

 שסגירת יודע אני העתיד, את חוזה שאני
 אבטלה, ירידה, לעוני, גורמת מיפעלים
 שיקרה מה זה במוראל. וירידה תיסכול
 מי נגיע. לאן יודע ואולוהים בעתיד
 צריך לו, יקר ללידיו בונה שהוא שהבית
לנו. הצפוי העתיד זהו כי חרד להיות
ש העובדה על דעתך מה •

 במעסיק גם מתפקדת ההסתדרות
ו עובדים כנציג וגם

 מיפ- פיזרה ההסתדרות אותה. בנו כך
 פית- למצוא כדי הארץ חלקי בכל עלים

תעסוקה. רונות
 ניגוד כאן שיש חושב אינך •

ו אינטרסים
לא! בהחלט לא,
 הנקרא לגוף נחזור ברשותך, •

 לגוף יאה האם הוועדים. 13
 אבסקלוסי• להיות עובדים המייצג

ו כי
 להיות יכול חדש, ועד לקבלת פתח כל
להס שנגרום סכנה יש ההסתדרות. נגד

 מעוניינים לא ואנו מכוחה, לאבד תדרות
בזה.
 הפועלים, כשם מדבר אתה •
 נחשבים אנשי-חכרת-החשמל אבד

משכורות־ענק. המרוויחים לאנשים
הצ בשכבות בעיקר מסויים, רובד עד

 בחברת- העובדים משכורות מצב עירות,
 להמשיך יתכן לא להשתפר. חייב החשמל

ככה.
 שאתם האגרה מאין כך, אם •

כל־כך! גבוה שכר מרוויחים
אגדה. רק זוהי
כמצי כיסום יש אגדה לכל •
. אות . .
 העובדים המישמרות, מעובדי בא זה
 ועובדים לשעון, מסביב ולילות, ימים

 מגיע שכרם לכן אחד. בחודש חודשיים
 חברת־החש־ עובדי אם מבוטל. לא לסכום

 הספר, לפי ביום, שעות שמונה יעבדו מל
אל שלושת עוד להעסיק החברה תצטרך

עובדים, פים
■ ■י ■י

ו עצמך על לי ספר •
 פתח־תיקווה, יליד וחצי, 43 בן אני
 אני בנים. לשלושה ואב לרונית נשוי
 הפועל, וחניך המאוחדת התנועה חניך
 נבחרת ומאמן וכדוריד כדורסל שחקן

 בית־הספר בוגר אני בכדוריד• ישראל
מד הייתי בצבא חיל-האוויר. של הטכני

 גם זד. את עושה גופני,.ואני אימון ריך
קרבית. ביחידה שרות עם יחד במילואים,

 כהכרת לעכור התחלת מתי •
ו החשמל

עב מהצבא. שהשתחררתי אחרי מיד
 הכוח תחנת בהקמת ייצור כפועל דתי

מה עברתי מסויים בשלב בי״ת. אשדוד
 במים־ הפקידותי. לסקטור הפועלי סקטור

 מזכיר לתפקיד עד התקדמתי זו גרת
 חשוב תפקיד שהוא המיכרזים, מחלקת
 מיקרית, בשיחה שנים, שש לפני מאוד.

 אם ושאל הוועד יושב־ראש אלי פנה
ציבורית. לפעילות להכנס ברצוני
הו את אוהב אתה • ז
 שהוא עבודה שעושה אדם מכיר לא
אוהב. אינו
טית• ״ביתן של הייצור פועלי •

.שאן״ . .
עוב שהם מאמין אני מאמין. לא אני

שלהם. המיפעל את ואוהבים קשה דים
רץ! אתה לאן •
ההתאח כיושב־ראש היום מכהן אני

 שלי, הראשונה האהבה זוהי לכדוריד. דות
בת אני בסך־הכל והילדים. האשה אחרי
 כשאתה שלנו, כמו במדינה דרכי. חילת

 מודעות בעל ואתה ציבורית עוסק.בעבודה
 אי־ההצלחה או ההצלחה גבוהה, פוליטית

 לעצמי נותן אני דק. חבל תלויות'על
עצמי. את לבחון שנתיים של תקופה
 כניסוחים מאוד זהיר אתה •

שלך.
 בעוד אלי חזרי הדדך. בתחילת רק אני

 הרבה אהיה לך, מבטיח אני אז, שנתיים.
שלי. בקביעות חד יותר
 עובד אתה מדוע זאת, וככל •

 מטרתך מהי כיממה! שעות 24
ו הסופית
 את חברי־הכנסת. רשימת על הסתכלי

 חושבת את אחד? פועלים נציג שם רואה
 את המייצג בכנסת מישהו כיום שיש

 מתאים שאני מאמין אני הפועלים? ציבור
 יכול שאני מאמין אני הזה. לתפקיד

שה בקצב דברים. ולהזיז בכנסת לשבת
הב שבקדנציה מאמין אני קורים, דברים

 המטרה בעצם, זוהי, בכנסת. אהיה אני אה
שלי.

.... 7 <י 1

תיקווה כפתח• כביתו אוכרקוכיץ
!״טוטליטארי מישטר למנוע מנסים ״אנחנו

!׳הדשא על דיכרו
 חברת- דואר־הנדסה, הנמלים, הימאים,

ה עובדי אל־על שדות־התעופה, חשמל,
ורשות־השידור. רנטגן
 שאין לי אמר קיסר ישראל •

 זרק שמישהו טוען הוא ועדים. 13
נקלט. והמיספר מיספר,

 הוא .13ב־ להכיר מוכן לא קיסר
פחד־מוות. פוחד הוא הזה. לגוף מתנגד
ו קיימת לעובדה הפכתם איך •

שעם תשכחי אל להתארגן. התחלנו
 הקשת גווני מכל חברים נמנים 13ד,־

הפוליטית.
משתייך! אתה לאן •
בן־גור־ אני העבודה. מיפלגת חבר אני

יוניסט.
ל שקבעתם הכללים היו מה •

ו עצמכם
ההס נגד הולכים לא שאנחנו קבענו
 שנהיה אבל ההסתדרות. עם אלא תדרות,

נת ולא למאבקים, ונצא חוצפנים יותר
 שביתה על הכרזנו ההסתדרות. כמו פשר
 כולם .13ה־ חברי של שעות 24 בת

 שהיא האווירית, מהתעשייה לבד שבתו,
מלאה. היתה ההיענות ביטחוני. מיפעל
ו שכתתם מה על י•
 ותחילת ארליך תקופת סוף היתד. זו

ביוד שלא או ביודעין הורוביץ. ןופת71ו
ומ הילדים מקיצבות האוצר התעלם עין

המם. מדרגות
 להוכיח בדי תירוץ חיפשתם •

ו קיימים שאתם
 היוו הילדים קיצבות שכן. חושב אני
 האוצר גדולה, צעקה קמה מצויין. טרמפ
 כבולה היתד. ההסתדרות להתעלם, ניסה

 עם פגישה קבענו עליו. שחתמה בהסכם
 הפגישה, מיום ימים חודש ותוך הורוביץ

 ההסתדרות ראשי עם שר־האוצר ישב
בנושא. סיכומים והושגו

מ חוששת ההסתדרות מדוע •
ו הוועדים 13 הנקרא הגוף
 מבין שאני למרות מוצדק, לא פחד זהו

ללחץ. אנשים מיני כל מכניסים שאנחנו
לחץ! סוג איזה •

 ששר- פוחדת שההסתדרות מאוד יתכן
 שלו המדיניות את ליישם ינסה האוצר

 נגד בנו וישתמש הוועדים 13 באמצעות
ההסתדרות.

ו האומנם •
 בין התנגשות תהיה שכאשר יודע אני

תפ נשחק אנחנו וההסתדרות. הממשלה
הפחד. נובע מכאן חשוב. קיד

 בדור להפוך רוצים אתם האם •
ו הפוליטיקאים כידי מישחק
 מקווה אני על־מיפלגתי. גוף אנחנו

 אס בנו. תכרסם לא שהפוליטיקה מאוד
 זכות-קיום. לנו אין יד,יה, כך אומנם

 הגוף, את לפרק כדי דבר כל אעשה אני
 זו לא עליו. תשתלט הפוליטיקה אם

 נכון הגוף. את כשהקמנו הכוונה היתד,
ה במערכת משתנים שהדברים אומנם,

 הופכים שאנחנו אראה אם אבל זאת,
קץ. לזה אשים מישחק, כדור
שלך. כקאריירה יפגע זה י•

 חברת־החשמל עובדי אירגון יושב־ראש
החיים. לכל תפקיד לא זה

 עד שאמרת מה בל למרות •
 ״אל־על״ כפרשת כי נראה עכשיו,

 הנקרא כגוף פוליטי כירסום היה
הוועדים. 13

 מיקרי. סימפטום היה שזה להיות יכול
אצטרך חדשה, דרך של תחילתה זוהי אם

ל השאיפה — בהן שניחון החזקות שיות
 אומר שהוא וכפי בפוליטיקה, המשיך
לכנשת. ללכת :בעצמו

 יושב- מפתח־תיקווה, העסקן כי דומה
 וחבר לכדוריד הישראלי האיגוד ראש
 האיגוד חבר בעירו, העבודה מיפלגת סניף

 וחבר העבודה מיפלגת של המיקצועי
 הסתג- ההסתדרות, של המרכזת הוועדה

ש הטלוויזיה זרקורי מאורות מעט וור
 לכנסת לרוץ שלו השאיפה אליו. הופנו
 תהליך היא הפועלים את שם ולייצג

זכה. שבו הרב הפירסום בעיקבות שבא
מה הוא אוברקוביץ׳ יורם כך, או כך

 יש אמצעי־התיקשורת. גיבור והלאה יום
לעי בסלון אצלנו אותו שנראה להניח

 במישרדו, לכך• מודע הוא מזומנות. תים
ב חברת״החשמל, עובדי אירגון שבבנין

ל מוכן הוא בתל־אביב, לבונטין רחוב
 על יודע והוא רשימות לו יש ראיון•

תמו מתוייקות האישי בתיקו לדבר. מה
הראשונה. מהמעלה אישי״ציבור עם נותיו

העי רוצה מה יודע אוברקוביץ׳ יורם
בניסו זהיר הוא ולשמוע. לראות תונות
 כמו אחרים, פועלים כמנהיגי שלא חים.

 זועם, לא מתפרץ, לא הוא פרץ, יהושוע
 להיות מנסה הוא משמיץ. ולא דורש לא

 אוברקוביץ׳ יורם צריך. כשלא גם ״בסדר״
העתיד. על חושב
 13 הקרוי הגוף נוסד כיצד <•

ו הוועדים
 של גרועה הכי בתקופה ,1979 באמצע
 ניסתה ארליך, של הכלכלית המדיניות

הממ כללית. לשביתה לקרוא ההסתדרות
 לבתי-מישפט ההסתדרות את גררה שלה

 התפשרה שההסתדרות בזה נגמר והעסק
 ראינו עובדים, כנציגי אסיפת־מחאה. על

 נסיון זה היה ביותר• חמור עניין בזה
 ציבור בידי שיש האחד הנשק את לחסל

העובדים.
לקר ניסתה הממשלה אחרות, במילים

 מישפטיים, באמצעים ההסתדרות את קע
 כדי צעד שום עשתה לא וההסתדרות

הקירקוע. את למנוע
הפו הוועד בית של הדשא על ישבנו

 רא- כמה היינו אסיפת־המחאה. לפני על,
 המצב על לשוחח התחלנו שי־ועדים.

 אמרנו, השיחה במהלך הגענו. שאליו
 חוק יישום של התחלה הוא שקורה שמה

 בכל לו מתנגדים שאנו חובה, בוררות
 משא־ומתן כל יעביר כזה חוק כי תוקף,

ו לבתי־המישפט, ומעסיקים עובדים בין
יחסי על הממונים יהיו ישראל שופטי

טו במישטר הנהוג מצב זהו ך,עבודה.
טליטארי.

 .-!וועדים שחברי מכינה אני <•
 העידית היו הדשא, עד שנפגשו

 כיניבם היו דא התעשייה. שד
 טכסטיד, מיפעדי שד ועדים נציגי

שחורים. כמיפעדים שמוגדר מה או
 שהחל עובדים, של שכבות בארץ ישנן

 לתבוע קשה מעוני. סף על נמצאים 1977ב־
 למאבקים. לצאת כזה עובדים מציבור
 אי-אפשר פרנסה. בעיות יש אלה לאנשים
לרחו ויהלומים טכסטיל פועלי להוציא

 :אמרנו שלו. המישפחה יש אחד לכל בות.
 דברים על שילך גוף נקים בואו, חבר׳ה,
 לא העובדים. ציבור את וייצג כלליים
 להביא יש אך אומנם, ההסתדרות, במקום

 עלינו ולכן נחלשת, שההסתדרות בחשבון
 ציבור של החזקה הזרוע להיות לנסות

העובדים.
ש־ הוועדים חכרי היו מי #




