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 עם מפח־הנפש שאחרי בוקר ך*
 החל הבחירות, תוצאות היוודע ^

 כרגיל. יום־עבודתו את קיסר ישראל
 ובדיונים בפגישות חלק לקח לא הוא
 הוא עתה, הקואליציה. הקמת על

 כל את להקדיש סוף־סוף, התפנה
ההסתדרות. לענייני מירצו

 שלושה לפני קיסר, נבחר כאשר
 לתפקיד ארוכה, מהומה אחרי חודשים,
רוצה שהוא ברור לו היה המזכ״ל,

 מזו שונה אחרת, הסתדרות לראות
משל. ירוחם כיהן שבראשה

 היתה ההסתדרותית במערכת גם
 רוח־חיים ולהפחת לשינויים ציפיה
 הבחירות אבל הוועד־הפועל. בבניין

 להאיט קיסר את אילצו בשער שעמדו
 והריענון. השינויים קצב את מעט

 הוא מהמיגבלות. משוחרר הוא עכשיו
לדרר• יוצא

נעים־הליכות, איש הוא )53( קיסר

קיסר עם פרס
אבל... צחוק, צחוק

מיפלגת־העבודה במרכז קיסר
המיזרחיים קולות את שתציל עממית קיסרות

 הוא רצחני. הוא קצב־עבודתו
 ומנהל חבריו של לרחשי־ליבם מקשיב
 נדמה אבל דימוקרטי. באופן דיונים

 בינו לברו יכריע הוא דבר של שבסופו
 ראשי• עם מלהתייעץ נמנע הוא לבינו.

לבדו. למעשה ופועל האגפים,
קיסר? חותר לאן

 אחרי שלו הראשונה ההחלטה
 לתפקיד, הוועד־הפועל על־ידי שנבחר

 קיסר, סגן. לעצמו למנות שלא היתה
 בתקופת כיורש ממעמדו הסבל למוד
 מעט, לא בו והתעלל בו שרדה משל,
 סגן.לפחות לו למנות מתכוון אינו

 הוא' האחד מרה. מכך התאכזבו שניים
 בן־ גירעון המרכזת, הוועדה חבר

בתיקווה קיסר שכירכר.סביב ישראל,

 למועצת הבחירות כתאריך כלל, רחוק
ההסתדרות.

 במדור לראשונה שפורסם כפי
 שוקלים ),1.8.84 הזה תשקיף(העולם

 מועד את לדחות ראשי־העבודה
 בדיקת .1985 לחורף עד הבחירות,
 מעוררת למערך המצביעים התפלגות

 קולות אובדן מפני החשש את אצלם
דווקא. הפועלים בין רבים

 על דעתו את נתן לא עדיין קיסר
 הצעות שלל הוא זאת, לעומת כך.

 את לפרק המערך של השמאלי מהצד
 של סכנה למנוע כדי ההסתדרות,
 על לבן תכלת סיעת השתלטות

הוועד־הפועל.
המערך זכה הקודמות בבחירות

 הצביעו ,1965 בשנת בית־מישפט, של
 לאחרות־ בהסתדרות מפא״י מאוכזבי
 שמצביעי גורס, קיסר ולמפ״ם. העבודה
 ההסתדרות, מתוך באו לבן תכלת

ה את שינה כבר עצמו והליכוד
 אינו כבר הליכוד גם שלו. טקטיקה

 והפרדה ההסתדרות פירוק את דורש
 ובין ההסתדרותי משק־העובדים בין

המיקצועיים. האיגודים
הסתד והקמת ״פירוק, קיסר: אומר

 להילחם יש ריאליים. אינם נפרדת רות
 שימשיך כדי הבוחר של קולו על

■ז עבורנו." להצביע
 קורא קיסר זאתי עושים איך

 שלו את ותעוררו." ״תעירו לחבריו:
ועושה. אומר כבר הוא

 בטיפול קיסר מתרכז בתחילה
 אלף 277 המעסיק העובדים במשק

עובדים.
 להימנע החליט הוא ראשון בשלב
 הסביר, הוא פרסונאליים. מעזינויים

 בבכירים לפגוע כוונה כל לו שאין
 על וגם שלמה. לקאדנציה שנבחרו

 מעדיף הוא לקאדנציה, מונו שלא אלה
 להיראות מעוניין אינו הוא לגעת. שלא
 לעצמו ולהעמיד חשבונות שמחסל כמי

אישיים. יריבים
ב מעוניין קיסר אין לזאת, בנוסף
 לא במיוחד מהדחות, כתוצאה מהומות

בשנת־בחירות.
 ־ הטיב־ המועמדים במקום מכך: יותר

 אחרים רציניים כוחות אין להדחה עיים
 היכולים הפרטי או ההסתדרותי במשק

 לעשות שיסכימו או אותם, להחליף
זאת.

 יוצא הוא לכך, קשר כל ללא אבל
 מנקרת־ המנהלים שיכבת נגד חוצץ

 בשטח, המצב בדיקת אחרי העיניים.
 המנהלים למסקנה: אומנם הגיע הוא

 יותר עממיים הם העובדים בחברת
 הם כדבריו, לגינוני־הטקס. ובזים

 לדעתו, הפרטי. במשק מדומיהם שונים
 דוגמה לשמש חייב העובדים משק

 וצניעות, שכר בענייני הפרטי למשק
^ להיפך. ולא

אישית. דוגמה של בגישה דוגל הוא
 התנהגותי בדרך להראות משתדל ״אני

 להיות מבלי גדול מנהל להיות שאפשר
 לומר, קיסר נוהג גדול,״ רכב בעל

 האמריקאיות למכוניות מתכוון כשהוא
הבכי שיכבת־המנהלים של המפוארות

 נוהג עצמו קיסר לרוחו. שאינה רה,
 משנת־ייצור 131 פיאט במכונית

1979.
 - קיסר שהכניס החדשה הרוח

 כך זה, בכיוון גם תשפיע להסתדרות
 מש־ מהר יותר הרבה מעריך, הוא

חושבים.
ל זכה כבר בהסתדרות שילטונו

הוא זה שם עממית". ״קיסרות כינוי:
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 הבוחרים. מקולות אחוז 64 בכמעט
 ־] אחוז.-אבל 2 7 מ־ פחות קיבל הליכוד

 תומכי בקרב שחל לסחף מודעים הכל
 הפירוק עניין זאת, למרות המערך.

 גם הראשוניים, בדיונים עוד נדחה
 הכרוכים המישפטיים הקשיים בגלל
 שאז הפשוטה, העובדה בגלל וגם בכך
 חלקו את לליכוד לתת צורך יהיה

 אינו במערך איש לכך ברכוש. היחסי
מסכים.

 של בכוחו העליה את מסביר קיסר
 של בהבעת־מחאה בהסתדרות הליכוד

צו באמצעות לכניסתם, עד העובדים.

והת מתנשא אינו הוא וסובלני. חברי
 רגיש הוא וצנועה. פשוטה נהגותו

בעיתו המופיעה זו ובעיקר לביקורת
 להסתדרות שנוגע מה בכל אבל נות.
 בידיו, הנמצא הכוח מהו היטב יורע הוא
להסתד האורבות לסכנות מודע הוא
 מצליח, והוא העובדים, ולחברת רות

ה מרבית על להתגבר עתה, לעת
קשיים.

 אומרים לשווא. אך בתפקיד, לזכות
 פסה, נחום לתרבות, האגף ראש שגס

קיווה. הוא גם מאוכזב.
 בדק־בית לערוך קיסר מתפנה עתה

 ואותו — לשונו על השגור מושג —
 הענק באירגון ליישם מתכוון הוא

מופקד. הוא שעליו

 מגהלים
מגקדי-עימים

 המזכ״ל של בחדרו הלוח >ל
שאינו הבא, אפריל חודש מצויין

 אובדן מבני חוששים המעוך ואש■
 היקוות חורים הם ההסתדוות
הוא מה ★ קיסו שר ברמומות


