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 ב־ פעם — הסתדרותי גוף כל יבקר הוא
שנה. 40

 המיפעלים או מהגופים אחדים אם גם
 אם ספק לביקורת, יותר קלים המבוקרים

 הסתדרותי גוף כל לסרוק יצליח בממוצע
שנים. לעשר אחת מאשר זר1יו

 בוועד־הפועל שש. פי קטן הקצב
 מקורו מאי־היעילות, שחלק הטענה מועלית
 אלוף הנוכחי, המבקר של העבודה בשיטות

מצבי המבקר מבקרי אבידר. יוסף (מיל.)
 המבקר משרד שהוקם שלפני כך, על עים

 שישים כיום עובדים בו ואשר בראשותו,
 ה־ של הביקורת מחלקת הצליחה מבקרים,

בל מבקרים 25 אז עבדו בה וועד־הפועל,
 לשנה. דו״חות 35־30כ־ לפרסם — בד

שש. פי גדול הספק דהיינו,
 הקודם, ההסתדרות מזכיר כבר ואכן,

 במשרד שינויים על המליץ בקר, אהרון
 אם כי אז הודיע שאבידר אלא המבקר.
למ ההסתדרות תיאלץ ההצעות, יתקבלו

נידחו. השינויים חדש. מבקר לעצמה צוא
 יעילותו למרות הפסד. - אלף 800

ה מבקר משרד שאפילו נראה האופיינית,
 בול, לקלוע שלא יכול אינו הסתדרות

 הביקורת. זרקור את מפנה רק שהוא לאן
 : האחרונים בדו״חותיו שגילה הפנינים בין

רכ נתיב ההסתדרותית הפנסיה קרן
ו בנתניה קרקעות שנים, כשבע לפני שה,

ה ל״י. למליון קרוב של בסכום ברעננה
 כאשר שמאי. הערכת ללא נעשתה קנייה
 מכן, לאחר שנים ארבע סוף, סוף נזדמן
 העריך הוא — הקנייה את להעריך שמאי
ל״י. אלף 200ב־ אותה
•  אחר, הסתדרותי לגוף הילוותה נתיב !

ת,  — ל״י מליון שני של צנוע סך אמו
ההלוואה. תנאי בדבר הסכם כל ללא

חקל לפועלים ופנסיה ביטוח קרן #
ב ל״י מליון חצי 1966ב־ השקיעה איים

אכידר מבקר
שנח 40ב־ פעם — ביקורת

 ,1970 אמצע עד בקיסריה. בית־הבראה בניית
 בית- את לבנות הקבלן עדיין התחיל לא

ההבראה.
 את להבטיח שנועדו הפנסיה, קרנות •1

 לעת ההסתדרות חברי רבבות של מחייתם
ה למפעלי לירות מליוני מלוות זיקנתם,

1 5.5 בממוצע מקבלות השונים, הסתדרות
 הבנקאית הריבית כאשר — ריבית אחוז

אחוז. 13 — 15 בסביבות נעה במשק
 על המבקר, הגיב המאמץ. על חבל
 חדשות, שיטות הופעלו ״בעבודתנו הטענות:

ב גידול חל כן בעבר. נהוגות היו שלא
 השבוע בדיוק המבוקרים. המיפעלים היקף

 חלה שלא ומצאנו השוואה, בדיקת סיימנו
ל בתפוקה. ירידה כל העבר, לגבי אצלנו׳
 שהאנשים בכך :שקט אני אחד בדבר פחות
 כי לזכור גם יש בזריזות. עובדים אצלי

 דו״־ במספר רק מסתכמת איננה פעילותינו
 מפרסמים.״ שאנחנו הביקורת חות

 לאחר קלה שעה המימצאים, על הגיב
 ״אני :אבידר של מעוזריו אחד פירסומם,

 לוא קורה היה מה לעצמי לתאר מפחד
 כל ומבקרים סביר, בקצב עובדים היינו

 לשלוש־ אחת ההסתדרותית במערכת גוף
 כמקובל.״ שנים ארבע

 הוועד־ של אחר עובד היה ריאלי יותר
 :הוותיקים החמישית הקומה מאנשי הפועל,

 ״ ״ואם עליזות. שמץ ללא חייך ?״ מה ״אז
 — שמתרחש מה כל באמת מגלים היו
״1 משהו משתנה היה

1748 הזה העולם


