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ל ■* ע מז ר בעובדה, נעוץ היד, דן של ה
 סתם, ככה פסקה לא גולומב שוועדת | (
 החלה היא החברים. שכר את להוריד יש כי

 של כולל בניתוח שלה הדיון ראשית את
הקואפרטיב. של הכספי מצבו

מדהימות: היו והעובדות
 האחרונה לשנה ועד 1962 משנת החל

 57ל־ בשנה מדליון 31מ־ דן הכנסות גדלו
 מדי לירות מיליון 5כ־ של גידול מיליון.

 באותה גדלו זאת, לעומת ההוצאות, שנה.
 66 עד 1962 בשנת מיליון 37מ־ תקופה
השנה. מיליון
 נוצר בשנה שנה שמדי מכך, להבין קל
 גר־ את אליה צירפה שנה כל נכבד. גרעון
 עתה שהגרעון כך הקודמת, השנה עונות

 או, ישראליות. לירות מיליון 35 בסך הוא
 עתה עד המצטבר הגרעון אחרת: בלשון

הנוכחית. השנה מהכנסות 60ס/ס הוא
גרעו־ של זה תהליך פסק: גולומב דו״ח

 אכילת תהליך למעשה הוא מצטברים נות
 הוא זן נכסי של הממשי ערכם החברה. הון

יותר. נמוך
 את להשקיע דואג הקואופרטיב היה אילו

 וביעול, בשיכלול ציודו, בשיפור כספו מירב
 על בו לנזוף איש דעת על עולה היה לא

סי לגרעונות יש במציאות אבל גרעונותיו.
 דן של ההוצאות מחצית כמעט אחרות: בות
 מיוחדות ותוספות תשלומי־שכר לצורך הן

 כתשלום חלק עוד מוצא מזה חוץ לחברים.
 ול־ לצמיגים לדלק, שההוצאות כך לשכירים,

מסך־כל־ההוצאוח. כשליש רק מהוות חלפים
החוד בשלושת נוספת: מדהימה עובדה

 שעל החובות סכום ישתווה הקרובים שים
בדו הכנסותיו. לסכום לפרוע הקואופרטיב

 החורש בתחילת שמייד משפחה, לבעל מה
 כדי אחת, שחוקה אגורה ללא נותר הוא

מש שכל מפני וילדיו, אשתו את להאכיל
חובות. לתשלום הולכת כורתו

כ קואופרטיב לרעב. נידונה כזו משפחה
לכלייה. נידון זה

★ ★ ★ ההגאה טובות מול3
ך מי ל ** מ  את כשניהל הקואופרטיב, ס

כל־ כושלת בצורה שלו הכספים משק
כך?

 רווח לו המבטיחה הקוסם־פלוס, שיטת על
 הפשוט, האזרח ואמנם, שהוא. תנאי בכל

 ידע לא דן, במכוניות נוסע ועודנו שנסע
משל שהוא האגורות זורמות לאן פעם אף
 התברר עתה הכרטיסן. או הנהג לידי של

סופית: העניין
 האחרונות בשנים עלו דן חברי משכורות

ב כללית עליית־משכורות לעומת ,80ס/סב־
 שנים באותן .60ס/ס לכדי שהגיעה מדינה,

.907ב־ס דן בקווי הנסיעה תעריפי עלו
ל שנה מדי שהתכנסה התעריפים, רשות

 חישוביה את ביססה הנסיעות, במחירי דון
 ואילו הקואופרטיב, של הייצור הוצאות על

 מאליו, מובן כדבר כללו, הייצור הוצאות
בדן. החברים נהנו שמהן השכר עליות את

ה העלאות את מימנו הנוסעים כלומר:
או באישור דן, חברי של המופרזות שכר

ההסתדרות. ושל הממשלה של טומאטי
 וההסתדרות הממשלה — אלה ענקים שני

 המשכורות הגדלת את ושוב שוב אישרו —
 מן הנסיעה תעריפי העלאת ואת אחד מצד
השני. הצד

למה?
 עבור מעט לא לדן חייבות היו הן כי

 בזמנו. להן העניק שהוא ההנאה טובות
★ ★ ★

והלוואות הנחות תרומות,
ה מועד כשקרב שנים, שמונה פני

 לחץ הופעל הרביעית, לכנסת בחירות
 מפלגות, ראשי מצד דן הנהלת על כבד
עיריות. וראשי כים ח״

 ערב־ המשווע שהביזבוז המישטר, מפלגות
 חיפשו ולשיגרה, לנוהג אצלן הפך בחירות

 כנדיב. אז התגלה ודן מקום. בכל כסף
מיכליות־דלק ישנים, אוטובוסים מכר דן

 הכסף. מן חלק רק בספריו ורשם ומנועים,
למפלגות. העביר אחר חלק

 המפד״ל דרך ועבור החרות מתנועת החל
 נהנו כולן — לאחדות־העבודה עד ומפא״י
דן. מכספי

 התרומות, פרשת כשנחשפה שעברה, בשנה
 בחקירות קיבלו״. ״כולם כי דן מנהלי הודו

 טכניקת את לחשוף גם נאלצו משטרתיות
הכספים. העברת

 ,00239 מס׳ מיכלית על למשל, סופר, כך
 ששת שרק לירות, אלפים בעשרת שנמכרה

ה את החברה. בספרי נרשמו מהם אלפים
ה אל שנשלח חרות, לעסקן דן העביר יתרה

אבניאל. בנימין ח״כ מטעם קואופרטיב
תרו שקיבל מפא״יי, עסקן על סופר עוד

 על או המפלגה, מועדוני למען מדן מה
למפד״ל שהוענקה לירות אלפי בסך הנחה
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ישירים תשלומים
340 יסוד שכר
65 ותק תוספת
17 משפחה תוספת
40 יעל תוספת

220 יוקר תוספת
170 ממשק
20 עצמה חסכון
50 מעולה נהג תוספת

922 רגיל שכר םה״כ

52 מאמץ ותוספת פרמיה
319 נוספות שעות
73 י״ג חודש
65 כלכלה

1431 ישירים תשלומים סה״כ
עקיפים תשלומים

25 הבראה דמי
10 עיתונים
15 ביגוד

1481 חודשית הכנסה סד,״כ
סוציאליות הטבות

 ופיצויים, פנסיה מחלה, חופש,
293 ומילא וביטוח מקביל מם

 הטבות פלוס הכנסה סה״כ
1774 סוציאליות

 יגידת ״ח ו ד מתוך לקוחה זו טבלה
 נשוי, לחבר מתייחסת והיא גולומב,

.1966 בדצמבר ילדים, לשני אב

ה של באוטובוסים חברים הסעת לצורך
קואופרטיב.

 של בסך ההלוואה נזכרה הגילויים בשיא
לאחדות־העבודה. שניתנה לירות 100,000

 הח״כים השרים, ליבות את פתחו אלה כל
 ההבנה מירב את שגילו ההסתדרות, ועסקני

ומצוקותיו. התחבורה קואופרטיב כלפי
★ ★ ★

המעולה לנהג ממשק
של השכר טבלת נולדה זה רקע ל **
מ אחת שהיא מיסגרת), (ראה דן חבר 2

בישראל. ביותר המסובכות השכר טפלות
ל הקואופרטיב החליט שנים שלוש לפני
 הוא חדשה. תוספת חבריו למשכורת הוסיף

מתח יעילות; (מלשון יעל תוספת לה קרא
 על־ידי כמיבן, אושרה, והיא בעל) עם רז

ההסתדרות. מוסדות
 התוספת כי לחשוב היה יכול תמים רק

ועוב בעבודה. היעילות הגברת בגלל שולמה
 חבר של תפוקתו קטנה היום שעד היא, דה
באגד. למקצוע עמיתו של מתפוקתו דן

 ממשק. נקרא המשכורת בטבלת אחר סעיף
ה עבור דן חבר שמקבל הגמול הגדרתו:
משו הממשק העצמי. והניהול שלו השקעה

ב משתנה אינו והוא לשכר, בצמידות לם
הקואופר של והכספי המשקי למצבו התאם
 אינו העצמי שהניהול אפילו כלומר: טיב.
 ניתנת תמורתו — הביקורת במיבחן עומד

במלואה.
 מן 20ס<־/ בשיעור בתחילה נקבע הממשק

 אולם הרגילות, והתוספות הרגיל השכר
 הקואופרטיב של כשמצבו שנתיים, לפני
וה 5ס/0ב־ השיעור הועלה רע, די היה כבר

 שכר לסעיפי הורחב חושב, שעליו בסיס
אחרים.

 ,1964 מאז ניתנת המעולה הנהג תוספת
 2 לפי משולמת והיא ההסתדרות, באישור

עבודה. ליום לירות
 האחרונות השנים בשש חשובה: עובדה

 המיוחדים השכר מרכיבי ניכר באופן גדלו
 הכנסתו היתר. בתחילה הקואופרטיב. לחברי

מ לירות במאתיים רק גדולה דן חבר של
 הלך מאז אולם קבוע, שכיר נהג של הכנסתו

ה למשכורת החבר משכורת בין הפער
וגדל. שכיר

 ששולמו הסכומים סך גולומב: דו״ח קבע
 מיוחדות לקרנות בעדם הופרשו או לחברים

כשכי נחשבו אילו מקבלים שהיו למה מעל
 האחרונות השנים בשש הגיע קבועים, רים

 מארבעים למעלה של הפנטאסטי לסכום
ישראליות. לירות מיליון
 לכדי זה סכום הגיע האחרונה בשנה רק
לירות. מיליון 11.5

ה הגרעונות לסכום זה מספר כשמשווים
ה נעלמו להיכן מגלים דן, של מצטברים
הרבים. מיליונים

 ניתן דן חבר של הכנסתו גדולה כמה עד
 של משכורתו שאפילו העובדה מחוך ללמוד

 עדיין עולה בקואופרטיב קבוע שכיר נהג
זו. בעבודה הישראלי במשק שמקובל מה על

★ ★ ★
גיל ועד בריאות עד
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* הו את רק שילם לא זן בקווי נוסע ך

 את גם אלא המופרזות, השכר צאות ן !
 והתעבה שתפח המינהלי המנגנון הוצאות

 לעין הזדקרה זה בשטח גם השנים. במשך
 המיני התפקידים במספר שהגידול העובדה,

ה בהיקף לגידול יחס כל ללא הוא הליים
הקואפרטיב. של פעולות

 האחרונות השנים בשש המספרים: בשפת
האוטובו מספר .270ב־ הנוסעים מספר עלה
 התפקידים ממלאי מספר .180/0ב״ עלה סים

.69 סל מאשר פחות בלא עלה המינהליים
 הקואופרטיב מביא שאותה העובדה, גם

 עבודתם שכושר חברים העסקת — להצדקתו
מסבי אינה — וגיל בריאות מטעמי הוגבל

המדהים. המינהלי הגידול את דייה רה
הקואו נוהלי את במיקצת שהכיר מי כל

 הגידול כי לקבוע היה יכול מקרוב, פרטיב
המנג של היחידה צרתו היה לא המינהלי

מת־ למוסדותיו שהבחירות העובדה גם נון.

״ החזק האיש
 באחת הפסקה, בשעת — אסא דויד — דן

חב עם מתלוצץ כשהוא ההנהלה, מישיבות
ב. בתל־אב בבית־הפרקליט צולמה התמונה ריו.

כושרו. את עירערה לשנתיים אחת קיימות
 של יציב לניהול מספיקה תקופה זו אין

 פנימיות, מריבות מעודד והדבר הקואופרטיב,
ה שונות, קבוצות מצד והשמצות תככים

המפתח. עמדות תפיסת על ביניהן מתחרות
להא החודש המליץ מצידו גולומב דו״ח

ה המוסדות של כהונתם תקופת את ריך
נוספת. בשנה נבחרים

★ ★ ★
ופפידות ליכליד
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 בסך ממשלתית הלוואה ועל התעריפים 1

 הקואופרטיב להצלת לירות, מיליון שמונה
ב הנוסע של האינטרס אולם מהתמוטטות.

מכך. רחב יותר הרבה הוא דן גוש
היומ מנסיונו יודע בתל־אביב תושב כל
 האוטובוטים של הנסיעה תדירות כי יומי

 הזמנים לוח נשמרת. אינה קווים בהרבה
פיקטיבי. הוא

בתו גם לאחרונה הרגישו רבים אזרחים
הנמ האוטובוסים התמעטות — אחרת פעה
 ידעו לא הם אולם — פעיל בשרות צאים

 מכוניות הוציאה דן הנהלת לכך. הסיבה את
 חשבון על בהוצאות לחסוך כדי השרות, מן

הנוסע. של נוחיותו
 מדי לומדים המרוחקות השכונות תושבי

 אינם הנסיעה קווי עובדה: עוד ביומו יום
 הסובלות שכונות וישנן כהלכה, מאורגנים

 לעומתן במכוניות. ממחסור כרוני באופן
 רבות מכוניות מצטברות בהם אזורים ישנם

לתורן. בציפיה הראשיות, בתחנות
 שעברה בשנה שנערך ויעד, מוצא סקר

 במגרות בינתיים מונח תל־אביב, בחוצות
הנהו בקווים, כפילות ואילו שינוצל, מבלי

וקיימת. שרירה עדיין שנים, מזה גה
 באוטו״ הליכלוך את זאת לכל כשמוסיפים

 וכרטיסנים נהגים של הרע היחס ואת בוסים
ב גדול בשינוי הצורך מזדקר מעטים, לא

דן. קואופרטיב של עבודתו ובדרכי ניהולו
 והציע פגמים הרבה חשף גולומב דו״ח
ב הממשלה, נדרשת עתה לתיקון. הצעות

 פני לשינוי לגשת משרד־התחבורה, אמצעות
 כספים זריקת על־ידי לא — הקואופרטיב

 תעריפי העלאת על־ידי ולא לקופתו, נוספים
ביקו הדוק, פיקוח באמצעות אלא הנסיעה,

 החבורה מדיניות וקביעת מדוקדקת רת
הציבור. לעין חשופה שתהיה מפורטת,

 שנה כל דן לקופת הזורמים המיליונים
ה לשרות קודש כל קודם להיות חייבים
 ריווחיות דן כשיוכיח מכן, לאחר רק אזרח.

חבריו. גם מכך ליהנות יוכלו סבירה,
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