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 לביטול יפעל שהוא למשל, הציע, הוא

 השבת. עניין על נוותר אם הצ׳ארטרים,
 שמדיניות למרות עלינו, מקובל לא זה

ב פגעה הממשלה של הפתוחים השמיים
 בכבוד, בשוק מתחרה על אל־ כיום על. אל

 להגיע מסוגלת תהיה שנתיים־שלוש ותוך
 לפגוע עניין שום לנו אין כלכלי. לאיזון

לה עניין שום לנו אין הנוסעים. בציבור
 חבר״ עם במיסחר ולעסוק סוחרים יות

 להציע נסיונות עוד היו שפירא. הכנסת
 לא אנחנו ומשונות. שונות הצעות לגו

וה בשבת תטוס על אל־ לפשרה. מוכנים
יפוטרו. לא עובדים

 למנוע ההכרעה נפדה איך •
המטוסים? עד לעדות סחרדים

 לזה קוראים אנחנו ספונטני• היה זה
 בראש. השיגעון לחברה נכנס ״זרזה״.

 יצאו והחבר׳ה בשטח, התגלגלו הצעות
 כדי הכל עשינו לפעול. והתחילו לשדה
 היה זה — לי ותאמיני יד, הרסת למנוע
 זה גם מכות. שם שילכו אפשרי כמעט

 מה לך מספר הייתי אם בשטח. הסתובב
 ה־ מה לך מספר הייתי אם לנו, מציעים
שזרקו אלה נגד לעשות רוצים חבר׳ה

 אסור? לנו למה אז קפטין, של וכובע טה
 כולבו •שמהיום שועק בן־מאיר עכשיו
לע מנסים הם מה !שטריימל עם יהודים

 היתד, שהכוונה מבינים לא הם ? שות
י סמלית
 מוסד! פעולת כי סכור אינך •
מה דעת־הקהל את מסיחה הזה

 כד את והופכת העיקרית בעיה
? לקוריוז העניין

 פירסמו בניו־יורק כך. סבור איני לא,
 בפיאות. משכנו כאילו כתבות מיני כל
 נדחפה שנפלה האשה ו מה יודעת את

 להרים רץ לא מהם ואיש בנה, על־ידי
 אותה נשא צבאי, חובש שלנו, איש אותה•

 קוריוז? איזה עזרה. לה ונתן כפיים על
 מול הפגנו ברמות, הפגנו רציניים. אנחנו
הפעי אח נחדד אנחנו שפירא. של ביתו
 המונעים אלה נגד ורק אך שלנו לות

בשבת. לטוס מאיתנו
גרימ האחרונה לפני כשכת •
דווקא ענק פקק כירושלים תם

 ההפגנות באחת פגשתי בדקתי. לא נכון.
 שאלתי שמו• יענקל׳ה ,21 בן בחור שלנו
אסר לא. לי אמר ? בצבא שירתת :אותו

 להיות חלמתי ,18 בן כשהייתי תיראה, : תי
 לצבא. כולם כמו הלכתי אבל מהנדס.
 לתמוך כסף היה לא שלי לאבא אחר־כך

 !אותך ותראה לעבודה, לצאת נאלצי בי.
הלי את משלם אני על־ידי. ממומן אתה

 מה זה כי תורה לומד אתה שלך• מודים
 על זה את עושה ואתה רוצה, שאתה

הצי בין חמורה אפליה פה יש חשבוני.
 הם מה ובכלל, והחילוני. הדתי־חרדי בור

 האגודה? אנשי המדינה, לטובת עושים
בניו־יורק. הגדול ברובם יושבים הם

 את תוקפים אתם מדוע •
 תוקפים אינכם מדוע ? האגודה

לנ להם המאפשרת הממשלה את
נוהגים? שהם כפי הוג

 הממשלה. את תוקפים לא שאנחנו לא
 היא שהממשלה חושבים לא חלילה, אנחנו,
לממ־ גרמו הם אבל תכלת• שכולה טלית

 ? אופן כאיזה +
 מהרעיונות כמה נקח אולי לפרט. קשה

 זה בהם. ונשתמש בני־ברק, עיתון של
 אחרת. דרך לנו אין טוב. להיות יכול
 סגירת את למנוע חייבים אנחנו מוצא. אין
 מיש- להם שיש באנשים פה מדובר על. אד־

פחות•

״אל־על״ מטוסי
מוסרית הצדקה אין כלכלית, הצדקה אין

 יום כל מתכנסים אתם האם •
? תנקטו צעדים כאילו לקבוע כדי
יום. כל כן,

ה כאלה ביניכם יש האם *
דראסטיות? לפעולגת מתנגדים

 נשים. בעיקר מתנגדים, יש ציבור בכל
אחרת. דרך שאין שוכנעו המתנגדים אך

. המצבות מטנפי נגד ברמות, אבנים . .
בל עיתון יוצא שבבני־ברק יודעת את

 מרכזי במאמר בני־ברק. הקרוי תלוי, תי
מתכ על אל־ ״מתפרעי :כתב הוא שלו
 יבואו בבני־ברק. רבתי התפרעות ננים
במכונ ויסעו בספטמבר 1ה־ אחרי לכאן

 יודעת את ושוב.״ הלוך בשבת יותיהם
 לי, תאמיני אבל !צודק העיתון ? מה

 עדינה הכי הפעולה זו במכוניות נסיעה
 העיתון אמר איך החבר׳ה. פה שמתכננים
 מהמשאיות הגיבורים ״יירדו ? מבני־ברק

 את הכואבים באותם מכותיהם ויפליאו
השבת.״ כאב
 לא זו אומרים. שהם מד, יודעים הם
 שלנו, החבר׳ה עם לבוא בשבילנו בעיה

 החבר׳ה את ולהכות צבא, יוצאי שכולם
ברמות. אבנים המיידים האלה של כהאנגרים האווירה איך •

? ״אל־על״
 עם דיבר שפירא וחשש. פחד אווירת

 שוטרים בשטח מסתובבים וכעת בורג,
 ומטרידים, שמצלמים באזרחית, לבושים
מפ עובדים, על לוחצים שאלות, שואלים
 של ביתו ליד עצרו עצמי אותי חידים.
 אותי. שיחררו לעשות, מה אבל שפירא.

ואלנסה. לך להיות צ׳אנם לי נתנו לא

ז למבזי !נתנו ר  ושימת שלה •המג ראש מ
 היוס שעונויס לשעבר, עובדי..אל־ער של

׳מזועזע היה והוא בקנדה

 לא אני חסרת־אונים. להיות שלת־ישראל
 אני מיפלגה. לאף מצביע לא פוליטי. איש

כו הדתיים אבל אל־על, למיפלגת שייך
הממשלה. על דעתם פים

 יתכן דתי* אדם הוא כגין •
 ל״אל־עד״ שאסור מאמין שהוא
? השכת את לחלל
 הוא דתי. בגין ממתי יודע לא אני
 בשבת, מחלונו מציץ הוא שכאשר טוען
 ישראל דגל עם על אל־ מטוס רואה והוא

 הוא כעת אז לו. מפריע זה בשמיים, טס
ב טס הגרמני הדגל את שבת כל יראה

 שני על לא אחד, מטוס על לא שמיים•
 זוהי אם !מטוסים שישה על — מטוסים
 שיהיה אז ראש־ד,ממשלה, של שאיפתו

 הוא שלנו ושר־התחבורה לבריאות. לו
 הוא מה יודעת את נפלא. בן־אדם בכלל
לע יכול ואני מנדט, ״קיבלתי לי? אמר
 אמר שהוא מה זה רוצה.״ שאני מה שות

בתחבורה. שמבין שר־תחבורה עוד !לי
 להיצמד מתכוונים אתם האם •

 מתכוונים שאתם או להפגנות
המאבק? את לחדד

 לקיר. דבוקים אנחנו אחורה. דרך אין
 בכל נלחם האלה, בדרכים יעזור לא אם

? תוכניזתיכם מה •אפשרית. דרך
אגודת״ישראל. את. להטריד

 גם ? לא זכותנו, המונ< פיקניק תכננו
לקח לפיקניק. נוסעים בנק־לאומי עובדי

 שהייתי חושבת את ומישפחות. ילדים נו
 הלכנו ? אלים למאבק ילדיי את לוקח

 את לחדד כדי רמות, אנשי עם להזדהות
כוח. להם לתת כדי הדיון, נקודת

■ ■ ■
 הבעיה שצצה לפני עד •

 ד הטלוויזיה מול ישבתם שלכם,
 רמות אנשי של כמאבק צפיתם

 אצבע• לנקוף סבלי בדתיים
רו ואני בכך. מודים אנחנו כך. בדיוק

 מול כעת היושבים שאלה לך, להגיד צה
נוקפים ולא במאבקנו צופים הטלוויזיה,
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ה שאם להנהלה הודענו צחוק, בלי אבל
 ומהשדה, מההאנגרים יסולקו לא שוטרים

נסתלק. אנחנו הם. או אנחנו או זה
 שלא ההחלטה כי סבור אתה •

 לעלות קפוטות ללוכשי להרשות
 החלטה היתה ״אד־על״ מטוסי על

? טובה
אנ נגד כפייה של אקט היה האקט כן.
 שמנסים אגודת־ישראל, עם המזוהים שים

 כאלה היו בשבת. לטוס מאיתנו למנוע
ונא אנטי־שמים כמו מילים עלינו שטפלו

 האלה המונחים את הפך הזה המישטר צים.
 בהם משתמש הוא לסוחר• עובר למטבע

 אני כולם. נגד נגדנו, רק לא מדי. יותר
 מכדי מדי גדולות מילים שאלה חושב

וחמישי. שני כל בהן להשתמש
לס יכול טובה, בשעה ניצן, שלמה אם

קפו־ פיאות וללבוש על אל־ על בדיחה פר

 אני כי אנחנו• שעשינו מה עושים אצבע,
 יבואו אחרינו ההתחלה. רק שאנחנו מאמין

 לבלתי־ תהפוך הזאת המדינה היתר. כל
לדתית. נסבלת,

בלתי־נסבל. הוא רמות עם הזה העניין
 הבית. ליד לי שנוסעים נוח לא לי גם
אב אזרוק שאני ? מה אז רעש, עושה זה

 השבת שבשביל אומר פורוש הרב נים?
 הכביש עולה כמה יודעת את הכל. מותר

 שבת בכל שוטרים 30 עולים כמה ? העוקף
 לנסוע פתקים שמחלקים אלה עולים וכמה

 שעלה שבכסף יודעת את ? העוקף בכביש
 אל־ את לסבסד יכלו והשוטרים הכביש

? על
 שבגיו שפירא כנגד טענת •

? בצבא שירתו לא
 שהם תגובות קיבלתי אחר־כך אבל כן,

זה אם יודע לא אני בצד,״ל. שירתו כן

 משתפים צוותי־האוויר האם •
? צוותי־הקרקע עם פעולה
פעו איתנו שיתפו הם המאבק כל לאורך

המא של הזה, בשלב שמשום־מה. עד לה,
 יושב־ראש עופר, צוליק לנו הודיע בק,

 פסיביים. הם הזד, שבשלב ועד־הטייסים,
 אבל סיבות, לפרט מוכנים היו לא הם
ה לכל הצטרפו תמיד הם מודאג. לא אני

 את שיפטרו אחרי מאוחר. קצת מאבק
 צוליק את אשאל אני הראשונים, הטייסים

כשנאבקנו. היה הוא איפה
 ? פאסיביים הם לדעתך מדוע *
פאסיביים. הם הזה שבשלב אמר הוא

 תחשבי שלא אבל זכותו• שזו לו אמרתי
 הטייסים. דעת היא הוועד דעת כי בטעות
 אחרת חושבים טייסים שהרבה לי תאמיני
בהפ השתתפו מהם ורבים שלהם. מהוועד

גנות.
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זדצמן גבי
הרבה מרוויחים לא

 שהם הסיבה לדעתך מהי •
? פעולה לשתף רוצים אינם

 מרגישים שהטייסים בגלל אולי יודע. לא
מעל. קצת עצמם את

הצטר לא הדיילים גם •האם <•
? למאבק פו

 כולם. הצטרפו ומהנדסי־טיס, הדיילים
לטייסים. פרט

 מנחמן ■מרוצה אתה האם •
 מועצת־המנהלים יושב־ראש פרד,

״אל־עד״? של
 שהוא מאמינים אנחנו מאוד. נחמד אדם
 אלא יכולתו, ככל שלנו העניין למען עושה

מו הוא הכל, אחרי מוגבלת. שיכולתו
מיש ישראל. ממשלת על-ידי לתפקידו נה
 לא זה ישראל.״ ״עוכר ביתו על כתב הו

לו. הגיע
 מי שלכם, הנוכחי במאבק •
 יושב־ להיות יותר מתאים היה

 ,,אד־ של סועצת־המנהדים ראש
? פרל נחמן או שביט בוטה ? על״

 אל־טל, את לקצץ ניסה שבומה ברגע
 כושר לו היה מקובל. ללא בעיניי הפך הוא

 לשכנע יכול היה הוא בלתי־רגיל. רטורי
 הוא אבל בשבת, לים לנסוע אגודה איש
 עבורם. משלמים היום שעד נזקים, עשה

 לא שלו מהתוכניות גדול חלק למזלנו,
 פיטורי על פקד הזד, שהאיש ברגע בוצעו.

 לעובד, יחס כל לו שאין הבנתי עובדים,
לפועל.
 של בזמנו הבאתם אתם •

 אתם הממשלה♦ להתערבות כוסה
 יתערב לוי שהשד לכך גרמתם

ל פתחתם בכך ואודי בסיכסוך,
לע יכולה שהיא להבין ממשלה

שלה. כבתוך ב״אל־על״ שות
 מכיוון למערכה, בזמנו נרתם לוי השר

 היתד, שלא וכנראה עבודה, איש שהוא
אחרת. דרך לנו

מער אינכם כך, אם מדוע, •
כעת? בבעיה אותו בים

 איתו, להיפגש ביקשנו מיברק. לו שלחנו
ענה. לא והוא
? ענה לא הוא •מדוע •

לו. מאפשר לא שמצבו כנראה
? התנהגותו את מכין אתה •
קי אליו, פנינו לעשות? יכול אני מה
מאפ לא שמצבו חושב אני שיעזור. ווינו
 שאז תשכחי אל לטובתנו. להתערב לו שר
שר־ד,עבודה. סגן היה הוא

לדי ׳אנס צ תתנו זמן כסה •
ולשיחות? בורים

 אל מחוממים. ממש אנשים הרבה• לא
 לפרנס שצריכים באנשים שמדובר תשכחי

 אינו שלהם ושהמיקצוע שלהם, הילדים את
 עבודה', להם תהיה לא אם נדרש. מיקצוע

 אחר. מקום באף לעבוד יוכלו לא הם
 ראש- מישרד מנכ״ל לשמואלביץ׳, נתנו

 לשעבר, אל־על עובדי של רשימה הממשלה,
 ובארצות־ד׳ברית. בקנדה היום שעובדים

 שאנחנו רוצים, מה אז מזועזע. היה הוא
נלח אנשים לך, אומר אני מהארץ? נרד
 האוכל על שלהם, הפרנסה על פה מים

 זמן כמה יודע לא אני שלהם. לילדים
אלי בדרכי לנקוט מהם למנוע נצליח

יודע. לא אני מות,




