השלט הבולט ביותר בחדר■ בניין הוועד הפועל קובע,, :עברנו לחמישה
שני אריות,
שבע קומות,
חמישה ימי״עבודה.
)שיר־עם הסתדרותי(
}♦ץ ני אריות ברחו מגן־החיות של תל־אביב )שנמצא אז במקום שבו שוכן כיום בניין
נן־העיר(.

אריה אחד חזר כעבור שלושה ימים ,תשוש ורעב .הוא הסגיר את עצמו וקיבל אוכל.
האריה השני לא חזר .עברו שבועיים ,שלושה .רק כעבור חודש הוחזר בכלוב.
״איך החזקת מעמד במשך חודש? איפה מצאת אוכל?״ שאל אותו האריה הראשון.
״נכנסתי לבניין הוועד־הפועל .אכלתי כל יום פקיד אחד .איש לא הרגיש בזה .עד שעשיתי
שגיאה ,ואכלתי את מחלק־התה .אז תפסו אותי".
בדיחה ישנה וחביבה .נזכרתי בה השבוע ,כאשר ערכתי סיור באותו הבניין ,כדי לעמוד על
^ ^
היקף פעולותיו ועיסוק השוכנים בו.
* * ל מה נהרגים ,בימים אלה ,ישראל קיסר ,יעקב שמאי ,יאיר צבן ,רן כהן וחבריהם? מה
האימפריה ,שמרכזה הוא בניין הוועד־הפועל)״הקרמלין״( ברח׳ ארלוזורוב בתל־אביב?
במיסדרונות שקט .שקט מאוד .ככל שעולים מקומה לקומה ,עולים כנראה גם בהיררכיה של
הפונקציונרים .אולי משום־כך הקומות העליונות קצת פחות שקטות.
במישרדים רבים ,במיוחד בקומות התחתונות ,הדלת סגורה .על הדלתות שלט ובו הודעה
סטנדרטית :״בהיעדרי נא לפנות לחדר"...
בפעם אחת ניסיתי ללכת בעיקבות הפקיד הנעדר לחדר האלטרנטיבי המובטח .נתקלתי שוב
במישרד סגור ובלתי־מאויש .המישחק המשעשע הזה מזכיר את המישחק משפול החביב מימי
הילדות ,המריץ את המשחק ממישבצת למישבצת על לוח־המישחק העשוי מקרטון.
מבטים זהירים לתוככי כמה חדרים אינם מגרים את הפקידים ,הנראים בלתי־עסוקים בעליל,
לשאול אותי למעשיי.
בחדרים יש בעיקר מגירות וארונות ,ובהם הרבה מאוד כרטסות.
השלט הפופולרי ביותר במישרדי הוועד־הפועל הוא השלט :״כאן עובדים חמישה ימים
בשבוע" ,שהונפק על־ידי ההסתדרות .עובדי בניין ההסתדרות גאים מאוד בעובדה שעברו
לחמישה ימי־עבודה בשבוע .בולט גם שלט אחר ,המציין הישג היסטורי זה בצורה יותר
מתחרזת :״חמישה ימי־עבודה  /יום פנאי ומנוחה  /לתחביב ולמישפחה" .כצפוי ,פופולריות גם
המדבקות של מיפלגת״העבודה לקראת הבחירות בהסתדרות ,ועל אחד הקירות מתנוססת
תמונתו של המזכיר עם הרב עובדיה יוסף.
★

★

נר מה שוציתם רועת ער המיסדרנות
בבניין הוועד הנוער ורא העזתם רשאור:
• קומת
שמאלי:

הקרקע

/

חדר  — 11המחלקה לרווחה
חדר  — 12פיקוח על איחסון
חדר  — 14דפוס ושיכפול
חדר  — 15דואר למועצת־הפועלים
חדר  — 16המחלקה לשרותי־מישרד
חדר  — 18כתכניות
חדר  — 19צילום מיסמכים
חדר  — 20ועד העובדים — מזכירות
חדר  — 21מרכזיית טלפון
חדר  — 22ועד העובדים — הנהלת חש
בונות
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• קו מ ה ראשונה
שמאלי:

 /מיסדרון

חדר  — 102הדרכת הורים
חדר  — 103/4עבודה חינוכית וסוציא
לית

חדר  — 126איגודי הפיזיותרפיסטים,
ריאטטיקה והמיקצועות הפרא־רפואיים
חדר  — 131הסתדרות המהנדסים
חדר  — 136המחלקה לשילוב איזורי
חדר  — 138קרן השתלמות אחיות
חדר  — 141מחלקה לקליטה ופיתוח
חדר  — 152איגוד עובדי נמלים —
עובדי אבטחה
מחלקה לשיתוף

★

^ סיור שלי בבניין הוועד־הפועל לא היה לגמרי טיול של אחר־הצהריים .אחרי חצי שעה
 1 1של שוטטות בקומה הראשונה ,ואחרי שחלפתי על פניו כבר פעמיים ,מחליט אחד משומרי־
הבניין שהרשימות שאני עורך חשודות בהחלט ,וגורר אותי ,אחר כבוד ,למישרדו של קצין־
הביטחון של הבניין.
קצין הביטחון מעיין ברשימות  ,ונוכח ,כנראה ,שאיני מבצע במקום פעילות־ריגול .אחרי
שעיין גם בתעודה ,המוכיחה שאני כתב העולם הזה ,הוא משתדל לעזור לי במשימתי ,ועל כך
יבורך.
בני הוא בחור מזוקן וסימפטי ,והוא מנסה להקל עלי במלאכת הכנת הרשימה המייגעת של
כל חדרי־בניין הוועד הפועל ,שהכנתי בעמל רב .אנחנו הולכים למישרר האדמיניסטרציה .אולי
יש שם רשימה מסודרת כזו .אני נשבע לבני שאם יתנו לי רשימה כזו ,אהיה אסיר־תודה ,וחוץ
מזה אעוף משם ,ולא אשוטט במיסדרונות ואטריד את שלוותם של עובדי־הבניין.
אבל אין רשימה כזו ,ואני נאלץ להמשיך בוויא־דולורוזה הפרטית שלי.
על־פי־רוב ,לאיש לא איכפת מה אני עושה ומה אני רושם .אבל פתאום אני שם לב שכבר
מזמן עוקב אחריי אדם .אבל אני משחק אותה  0 0 0 1לגמרי ,כי הרי בני נתן לי אישור .פתאום
האיש נעלם ,מבלי לומר דבר .אחרי דקה מגיעים אלי שוב שני אנשי־ביטחון ,אבל אחרים.
״זה אתה זה שעושה את הרשימות?״ אני נשאל בטון לא־ידידותי.
״כן ,אבל יש לי אישור מבני .אני לא נכנס למישרדים ,רק רושם את רשימת המישרדים בכל
קומה".
זה מניח את דעתם ,אני מצירי כמעט סיימתי את עבודתי .את האיש שעקב אחרי אני רואה
מביט לעברי בלהט מהפכני אמיתי ,מעבר לכתפיהם של אנשי־הביטחון.
בדרך אני עובר אצל דובר ההסתדרות ,שמואל סולר ,אדם חביב ,הנותן לי את מצע
מיפלגת־העבודה לבחירות להסתדרות ,ועוד כמה דברם לא הכי־מרתקים .אני פוגש גם
מישלחת ענקית של ערבים מהגליל ,שבאה ליום־סיור בבניין ,או משהו דומה.
עוד שניה ואני בחוץ ,נושם את האוויר של תל־אביב ,שנראה לי פתאום צלול ונהדר.
המשימה הושלמה ,הרשימות בידי ,ואינני מתכוון לחזור לבניין הזה .איך האריה הזה החזיק שם
מעמד במשך חודש?

מיסדרון

חדר  — 42מחלקת אחזקה
חדר  — 43מחלקה לשיכון ובינוי
חדר  — 45איגוד עובדים סוציאליים
חדר  — 49הסתדרות עובדי אירוח ובתי-
מלון

• קומה ראשונה  /מיסדרון ימני:

• קומת הקרקע  /מיסדרון ימני:
חדר 30
חדר 31
חדר 34
חדר 34
חדר 35
חדר 36
חדר 38

— אפסנאות־מישרד
— אולם־ישיבות
— אולם־ישיבות
— מחסן תשמישי־קדושה
— מחלקת תחבורה
— מחלקה דתית
— אפסנאות  /צרכי־מישרד

יעקב שמאי
)ליכוד(
חדר  — 106קישרי חוץ והתנועה העו
למית
חדר  — 107תיירות)אירגון התיירות של
נעמ״ת(
חדר  — 108/9לישכת מזכ״לית נעמ״ת
חדר  — 110קיבוצים ובתי״ספר חקלאיים
חדר  — 112דוברת נעמ״ת
חדר  — 113/4חינוך מיקצועי
חדר  — 116/7אירגון ומיסגרות התנד
בותיות
חדר  — 118/9כוח־אדם ואדמיניסטרציה
חדר  — 121הדרכה אורח־חיים וצרכנות
חדר  — 122נשים עובדות
חדר  — 127קליטה

ישראל קיסר
ועבודה(
ועדה לפועלי השטחים

לי:

• קומה שניה — מיסדרון שמא

חדר  — 201מטה תעסוקה
חדר  — 202איגוד מורי־דרך ,חברות־דלק
חדר  — 204איגוד המישפטנים
חדר  — 206המחלקה לעובדת השכירה
חדר  — 208קרן להנדסאים וטכנאים.
חדר 208א׳ — מחלקת ניקיון
חדר  — 210רשת עמל
חדר  — 214מחלקה לוועדי עובדים
חדר  — 216מילגות ההסתדרות
חדר  — 217קרן השתלמות פ־ר־ח
איגוד ריפוי בעיסוק

בחדר  217יושב

