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 העוצמה ממוקדי כיום מנוטרל די והוא
בכור.

 בשנת בונה מסולל שנפרדה כור,
 חטיבות מתשע מורכבת ,1958

חברות. 280 של כולל ומסך וקבוצות,
 בקרוב יתבקש ההסתדרות מזכ״ל
 מהן: אחת בגורל יעלה מה להכריע

 לכור משותפת שהיא איסכור, חברת
 פלדה. בשיווק ולדרום־אפריקה

 יש רן, יצחק עומד שבראשה לחברה,
בקריית־גת. גם מיפעל

 חד־משמעי באופן מתבטא קיסר
 מסוגה מדינות עם כלשהם יחסים נגד
 מתכוון הוא דרום־אפריקה. של

להפסיקם.
 בקרוב יתבקש שהוא אחרת, בעיה

 מעמדו'של הוא הדעת, את עליה לתת
 השייך טלרד התיקשורת מיפעל
 הקומוניקציה בענק גם השולטת לכור.

 בתדיראן, שליטה יש לכור תדיראן.
 האמריקאית מהחברה שנרכש

גיי־טי־אי.
 נאמן, יגאל הוא שמנכ״לה תדיראן,

מייחסים בכור לבורסה. עתה יוצאת

 הגדה, עתיד על הפוליטיות לשאלות
 חייב בישראל שעובד שמי קיסר סבור

 גם ההסתדרות, על־ידי מיוצג להיות
בה. אם,א!נו.חבר

 מתקשר מהשטחים העובדים ענין
 של הפנסיה קרנות למצב מידיית

 אלף 603 מבוטחים שבהן ההסתדרות,
 שהן אחת, לא טען הליכוד איש.

 צרכי את לספק יוכלו ולא מתמוטטות
 שהקרנות גורס, קיסר המבוטחים.
 העובדים רוב שבהן אלה הן הבעייתיות

 שלהם הפנסיה וכספי מהשטחים, הם
 לקרנות־ ולא לקופת־הממשלה נכנסים

ההסתדרות.
 גם לטפל זמן בקרוב ימצא הוא

בכך.
 שטנגר, שלמה ההסתדרות, מבקר

 יוחלף הפרישה, גיל את מזמן שעבר
 הבחירות לפני שעוד יתכן בקרוב.

להסתדרות.
המרכ ועדת־הביקורת יושב־ראש

 של העליון בית־הדין ויושב״ראש זית
 לפרוש אולץ בכר, ניסים ההסתדרות,

 סערה אחרי אלה תפקידים משני
 בו־זמנית, כהונתו, בגלל ציבורית,

 וההסתדרות חברת־העובדים כנציג
משך את לקצר החליט קיסר באירופה.

משל וקודמו, קיסר מזכ״ל
אחרת הסתדרות

ההנפקה. לתוצאות רבה חשיבות
 טלרד אלה, חברות לשתי גם

 מדינות עם מגעים בעיית יש ותדיראן,
 בקשרים רוצה אינה שההסתדרות

 את להפעיל קיסר ייאלץ כאן גם איתן.
 מדינות עם ניתוק־יחסים של הכלל

דרום־אפריקה. כמו רע. שם בעלות
 — גיבלי בינימין מזון, כור מנכ״ל

 במצריים, עסק־הביש פרשת מאנשי
 בשנים שאף — 50ה־ שנות בתחילת

 ולהשתחרר, לעצמאות האחרונות
 קונצרן להקים זמם הוא מכור. למעשה,

 לבנות המסוגל גיבלי, מזון. של עצמאי
 הצליח לא ושם, מוניטין לעצמו

 המתקרב הפרישה גיל גם זו. ביוזמתו
 מתגאה הוא עתה בעוכריו. היה

 כור־מזון. שמקימה השוקולד במיפעל
אחרות. בעיות לו יש המזון בשטח אבל

 הוא העובדים בחברת עולה כוח
 אום קו הצרכנות רשת מנכ״ל גאון, בני

 לזכותו גאון. יהורם הזמר של ואחיו
 רשת של המהיר הקידום את זוקפים

 פיגור של ממצב השרון דן צרכניות
 הוא זאת בכל פינאנסית. פריחה לשלבי

 הרשת את לחלץ הצליח לא
 ולשפר המעורערים מיחסי־העבודה

 תנאי־השכר את ניכרת במידה
בה. העובדים של העלובים
 כפי בדיוק מזון, לכור פוזל גאון
לקו־אופ. פוזל שגיבלי

 בתנובה גאון נאבק בינתיים
 שוק היפר מרכזי להקים המעוניינו;

 יצטרך, זו בסוגיה שלו. הצרכניות ליד
להתערב. קיסר כנראה,

 בקרוב צפויים עצמה בתנובה
 הקיבוצניק תנובה, מנכ״ל שינויים.

 מחליפו לפרוש. עומד לנרסמן, יצחק
 נציג־ ואילו המושבים. נציג יהיה

 במזכירות בעתיד יישב הקיבוצים
החקלאי. המרכז

 על המאבק ^
המיזרהיים ״3ת

 העסקתם מתנאי מודאג יסר ך*
\  מהשטחים, הפלסטינים המוני של /

 המיבנה לדעתו, בישראל. העובדים
להיכנס מבלי נורמאלי. איננו הקיים
52

 בכר, שקיבל תשלום ללא החופשה
בז׳נבה. עתה היושב

 ועדה להקים היא הנרקמת התוכנית
 ההסתדרותי המשק מצב את שתבחן
 על מדבר קיסר הצעות־ייעול. ותציע
 בהנהלות. עובדים של השיתוף הגדלת

 מיחשוב הוא כצפוי, שלו, השיגעון
 על דגש שימת חברת־העובדים.

 למשל, הוא עתירי־ידע. מיפעלים
 ולא פרטיזנית זולה, בעבודה ילחם

 מצעידה זו עבודה לדעתו, מיקצועית.
 מתכוון הוא אחורה. כולו המשק את

 מישרד של הפיקוח מנגנון את לחזק
ההסתדרות. מבקר

 ונשארה היתה המרכזית הבעיה אבל
 ההסתדרות, חברי של קולם על המאבק

 וחצי ממיליון ליותר מגיע שמיספרם
 כוחה את הזמן כל מגדילים הם איש.
 ששיפורים מניח קיסר האופוזיציה. של

 ב־ מישמרת־שניה כמו סוציאליים,
 רשתות־השיווק והרחבת קופת־חולים

 הם ובשכונות־מצוקה, בעיירות־פיתוח
 שזה לו, ברור אבל הנכון. בכיוון צעדים

 לכן הסחף. את לעצור כדי יספיק לא
 בכל לכת" ״הצנע על גם יקפיד הוא

 השיתוף העמקת את ידרוש התחומים,
 את וישבור ההסתדרותיים, במיפעלים

 — העובדים את יותר לקרב ראשו
 להסתדרות, — המיזרחיים ובעיקר

המערך. שבראשות
 תוצאות את נכון קורא קיסר

 לא המערך שאם מעריך הוא הבחירות.
 של במיגרש שלו, בשטח ילחם

 מוקד־ גם לאבד עלול הוא ההסתדרות,
זה. כוח

 הח״כ הדרך. אצה לא עצמו לו
 באמצע לפרוש מתכוון לא החדש

 ממשלתית. קאריירה ולעשות קדנציה
 ולא רץ לא שהוא טוענים, יריביו
 לכך, בנוי לא הוא כי מהפכות מחולל
 ביצוע תוך רבה באיטיות ופועל

 חבריו אבל גרמם. שהזמן שינויים
 ״מים בבחינת שהוא עליו אומרים
 וכאשר עמוק". החודרים שקטים
 הצמרת שיכבת מהמפה תימחק

 קיסר כל־כך, רחוק אינו וזה הנוכחית,
החדשה. ההנהגה בשורת יבלוט

■ ציטרין בן־ציון

 אותנו זימנו הם ואני. ממעיליה מועלם
 ־* למישטרה היום למחרת לחקירה

המיעוטים. במחלקת במיגרש־הרוסים,
 בבוקר למחרת לחקירה הגענו

 מחלקת של ,4 לצריף ופנינו
 בא שלנו עורך־הדין גם המיעוטים.

 ששון, אבי בשם בחור החוקר, איתנו.
 נוכח יהיה לא שעורך־הדין ביקש

 אחד כל לחקור רצה והוא בחקירה,
בנפרד. מאיתנו

 החוצה הוצאנו קצר ויכוח אחרי
לחקירה. בפנים נשאר ואדוארד
 יותר בחוץ בשמש חיכינו אנחנו

 את לחקור שגמרו אחרי וחצי. משעה
פנימה. לי קראו אדוארד,

 לפרטי אותי שאל ששון אבי
 מיקצוע, שם, זהות, (מיספר האישיים

 מי אותי לשאול התחיל ואחר־כך וכוי)
 כמה (בתיאטרון), בעסק השותפים

 מאיפה האולם, תמורת משלמים אנחנו
 למימון הכסף את משיגים אנחנו

 בערב המסיבה היתה מה העניין,
ועוד. אותה אירגן מי הקודם,
 על לו, עניתי האישיות השאלות על

 שאני לו אמרתי האחרות השאלות
 אם רק פעולה איתו לשתף מוכן אהיה

 רשם הוא נוכח. יהיה שלי עורך־הדין
 שאחתום ביקש ולבסוף תשובותיי את
הנייר. על

 חייב אני אם ושאלתי קראתי
 בי תלוי שזה לי ענה הוא לחתום.

 על חותם לא שאני לו אמרתי וברצוני.
 הם עורך־הדין. נוכחות ללא כלום

 לאיבראהים, וקראו החוצה אותי הוציאו
רב. זמן חקרו אותו גם בתור. הבא

 שלושתנו, את לחקור שגמרו אחרי
לצריף פנימה שוב לאדוארד קראו

,,היוושרמ בתיאטרון הערבים מצב גואה נו
שד גוועה המציאות הגדירי״. רהצגה,,ערי בכרזה

 .השחקן שניו׳ תצרום־הונטגן שמעיד ■33 - ■ותו
השוטרים עדיו׳ שהונה (ומטה) שחאוה ודי

 החוצה. בדרכו היה שחאדה די ן*
 הצילומים את בידו החזיק הוא 1

 בירושלים בבית־החולים שנעשו
 בית־החזה של צילומים המיזרחית.

 לבית־החולים בדרכו היה ראדי שלו.
 כך לו, כאבו עדיין הצלעות בחזרה.

 קודם יומיים שקיבל המכות מן אמר,
ירושלים. במישטרת

 מע׳אר הכפר מן ),32( ראדי
 לתיאטרון- החוג בוגר שבגליל,

 הוא בירושלים, העברית באוניברסיטה
 הפלסטיני בתיאטרון השחקנים מן אחר

אל־חקוואתי(״המספר״).
 אותו הקורות את סיפר ראדי

 השוטרים: את פגש מאז
שעבר. השלישי ביום היום, באותו

 הכללי לוועד התיאטרון אולם הושכר
 הכינו הם בגדה. הפועלים איגוד של

 לא שתוכנו דבר לאנשיהם, סגור ערב
 אחרי לתיאטרון. או אלינו קשור היה

 בבגדים אנשים כמה הופיעו הצהריים
האולם. לתוך פנימה שהציצו אזרחיים

 הם הם. מי ושאלתי אליהם ניגשתי
 וביקשו מהמישטרה, שהם לי ענו

 ואוציא האולם לתוך פנימה שאכנס
 על האחראי את או הנואם, את החוצה
החוצה. אותו הוצאתי הערב.
 וחזרו שלהם לרכב אותו לקחו הם
 של השחקנים שמות את לקחת

 הזמן באותו שהיו אל־חקוואתי
 איברהים שלושה: היינו בתיאטרון.

אדוארד ממג׳דל־כרום, חלאילה,

 עשרת של ערבות על אותו והחתימו
 שיבוא התחייבות שקל, אלפים

כשיתבקש. במישטרה לחקירה
 לחדר שוב אותי הכניסו אחריו

 התחייבות על לחתום ממני וביקשו
תמה.

 שיש ״חבל
דמוקרטיה!"

 מעדיף שאני להם אמרתי וב **ץ
 שאוכל לפני כלום על לחתום לא
 השוטר עורך־הדין. עם להתייעץ

 לצעוק והתחיל התפרץ אותי שחקר
 יכול ושהוא בעיות עושה אני למה

לתא־ אותי ולהכניס אותי לעצור


