
במירון חסיד
מופרז טוהר־מידות

 כאן יגם להשקיע מותר עיראק. טונות
ה עבור המרשקע כמאמץ לפחות מאמץ,

חיפה גשן, עובדה״ימיסכנים.״ פלסטינים
סותרת מן

 הגעתי העליון בגליל קבוצתי בטיול
מערת ■ובקירבת מירון, הגלילית לעיירה

 מצלמתי, את הפעלתי בר-יוחאי שמעון רבי
 (לפי קרתא״ ״נטורי איש :התוצאה והרי

 מפחד לא פניו את הליט שבתמונה לבושו)
 אלא בנוכחותי) הרגיש לא (הוא המצלמה

 שמימינו, האשה של רגליה מפחד דווקא
 ב־ ולבושה מגורבת מבוגרת, היתה אשר

בשחור. והכל — ארוכה־ארוכה שימלה
ירושלים בר־חיים, ד.

ע דויבתב בו ש ה

ש מה ח ר ת מישען״י ב. מ
 )20.3.75( הארץ בעיתון לידיעה בקשר
 נהגו את מינה וינר, זאב מישען, שמנכ״ל

 לומר יש הישען, הנהלת כחבר וקסנפלד מ.
 משעשע להיות היה יכול בנדון שההסבר

 וינר למר אופייני שזה ידעתי לולא ביותר,
 שחושפים אימת כל עובדות, לסלף בדרכו

המוזרים. מעשיו את
 שהועלה מהעניין כליל מתעלם שהוא יש
 כ״בעייה עליו הביקורת את ו״פוטר״ נגדו

 בתשובה די כאילו מישהו,״ של אישית
 נאלץ הוא ואם עצמן. העובדות על כזו

 הוא אז גופו, לעניין מענה לתת כבר
 בכל מתמצאים שאינם כולם, את ׳מטעה

המוסד. בפנים המתרחש
 היה, העיתון לכתב אמר שווינר מה כי

 למע־ החבר מומחיות בגלל היה ש״המינוי
 החבר רכש ואיפה מתי רכות*הודשמל.״

 במוסד עבודתו שנות בכל הידע? את הזה
 שייכות לו שיש דבר בשום טיפל לא

 ידוע ואולי אחרות. למערכות או לחשמל
 את למד ביודספר באיזה וינר למר גם

ז המיקצוע
 המרכז לידיעת שהביא בעת יתר־על־כן,

 כמועמד האיש את הציג המינוי, דבר את
החטי המפתח לפי לשעבר מפא״י חטיבת

 בגלל עליו המליץ לא הוא במערך. בתי
 אין בפניו. לו צוחקים היו כי מומחיותו,

 הכרת־ היה למינוי האמיתי שהגורם ספק
 למד שעשה אי־שיים שירותים עבור תודה
במוסד. עבודתו שנות בכל וינר

 דבריו לפי :נוספת סיבה להוסיף אפשר
 ועדת־הרכש, את ירכז הזה החבר וינר, של

 כזה דבר יהיה שאם לכך, מתכוון והוא
 אלה, בעניינים שלו אדם יטפל במישטן,

 ממנו, ידרוש שהוא מה כל בדיוק ויעשה
כמקודם. יהיו והדברים

 היו מישען במרכז ה״וועדות״ כל כי
 פרוטוקולים חוסר בעצמו. וינר מר תמיד

הבניי ועדת היה הוא זאת. יאמת שוטפים
 ויועצו מישען, מוסדות כל של והרכש נים
 דברים ועל זאת על שלו. פרטי מהנדס היה

 ב־ מבקר־ההסתדרות כבר התריע אחרים
̂ח  (מאז 1971 בשנת מישען :על שלו דו׳

דבר. תוקן לא היום ועד דו״ח), אין
 בקבלת וינר מר מטפל אישי באופן

 ופנימיות־הילדים לבתי-האבות המועמדים
 וחותם המועמד את המאשר הוא מישען, של
והמחי התור את הקובע הוא החוזה! על

 הטיפול בכל ההנחות. את הנותן וגם רים,
ה לעניינים בפקיד־קבלה נעזר הוא הזה

 את לחתום אפילי מוסמך שאינו טכניים,
 לרשויות־ שולח שהוא החשבונות על שמו
 למיעוטי- בסיוע השתתפותם על סעד,

 שעובדים חברי־ההנהלה לשני יחסו יכולת.
 אין להם גם בהרבה. שונה אינו במוסד

 צירוף בלי מיכתבים לשלוח מרשה וינר מר
 שלו, ״העזר-כנגדו״ חתימת או חתימתו
הגיזבר. — מטעמו

 ופנימיות־הילדים בתי-האבות למנהלי
 לא אפילו סמכות, כל משאיר הוא אין

 הוא התקציב את עובד. לפטר או לקבל
הוצאה וכל שלו, הגיזבר בעזרת לבד, קובע

 מטעמו, הגיזבר אישור או אי-שורו חייבת
 מסויימות. עדיפויות אצלו יש כאן גם אולם

 אינם אצלנו המוסדות מנהלי כללי, באופן
 בקופת־חולים בתי־הבראה למנהלי דומים

 ־2עצנ שום להם אין כי אחרים, מוסדות או
 של אישורו מחייב הכל בפעולתם. אות

המנכ״ל.
 מר מחזיק ב״כודדאדם״ הטיפול כל ׳את
 של התערבות סובל ואינו בידיו, •וינר

 והמפטר המקבל הוא זה. בשטח מישהו
 איוש ואת התקן את קובע וגם עובדים,

העוב 500 לכל כרצונו והדירוג התפקידים
 מרכז של והסניפים המוסדות של דים

 על ומצפצף שרירותי באופן נוהג תישען,
ההנהלה. ועל הוועדים

 חלק למסור וינר מר מסרב השנים כל
 האחרים לחברי־ההנהלה הרבים מתפקידיו
 מחברי־ההנהלה, שניים במרכז. שעובדים

 היו בסניפים, המצומצמים תפקידיהם מלבד
 שיט־ בכמה הטיפול את בחפץ־לב מקבלים

מה וחלק הפיקוח כגון במוסד, חי־פעולה
 בבתי-האבות טיפול

הילדים, ופנימיות
 את מבצעים היו והם

יעי ביתר תפקידם
כיום, מאשר לות

בז בפחות ולבטח
ה־ אולם בזנות.
 יוציא לא מנכ״ל

מידיו, דבר שום
 ימסור לא ובפרט
 הטיפול את לאיש

 שזוהי ב״כוח־אדם,״
בשלי נישמת־אפו

העובדים. על טה
ב מוסד עוד אין
ב שמתנהל ארץ

 שיטת כאן נהוגה תישען. כמו פגומה שיטה
 דורות, מלפני שניפשוק כבעיירה ״גבאות״

 האחרונים, בחודשים ■שינוי איזה חל ואם
 עליו שהפעילו הלחצים של תוצאה זוהי

 המיכתבים ובעיקבות מלמעלה, המוסדות
 נראים בכל-זאת אליהם. שנשלחו זו ברוח

המ המינוי גרידא. כפורמאליים השינויים
וההס תישען הנהלת כחבר הנהג של שונה

זאת. מוכיחים לכך, שניתן המגוחך בר
 להצליח שכדי יודעים תישען עובדי

 כישרון של בסגולות צורך אין אצלו,
 של באופי אלא מיקצועי, ידע או אירגוני
 עובד יעדיף הוא זמלחד-פינכה. מתרפס

הפיאו שילטונו את עליו להפעיל שאפשר
 לבל הנקמנות, בשוט הפחדה על-ידי דלי

במוסד. שמתרחש מה על קולו ישמיע
מאנ מישהי לו ימצא וינר •שמר בטוחני

 שיע־שו בבקשה, אז דברי. את שיסתור שיו
 -שיוכל שלישי, צד ועם בנוכחותי זאת

 אחראי והנני אמת. הדובר מי להיווכח
 ולקבל בדין לעמוד ומוכן כאן הכתוב לכל
מכך. המשתמעות המסקנות כל את עלי

בורשטיץ, אברהם
בני־בוק מישען, תרכז עובד

דינר מנכ״ל
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 תקינים, וראיה בריאות בעלי צה״ל משוחררי מתקבלים
טובה. תעודה בעלי לימוד, שנות 11 ובוגרי לימוד שנות 12 בוגרי

ס ר ה לקציני קו מכונ
 בוגרי תקינה, בריאות בעלי צה״ל משוחררי מתקבלים

 חניכות), (למעט שנתיים ותלת שנתיים 4 מקצועיים בתי״ס
 בוגרי מתקבלים כן המתכת. במגמות טובה תעודה בעלי

 שיוכשרו תיכון <״א כיתה ומסיימי תיכוניים בתי״ס
לקורס. כניסתם לפני המתכת למקצועות
מקוצרים. מסלולים — מבונה והנדסאי מכונה למהנדסי
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למשרדינו: פנה נוספים לפרטים

ה פ י ח  ליד 11 (קייזרמן) נתן רח׳ ♦ ב
.14—8 בשעות ו׳,—א׳ בימים פריז כיכר

! י ב א ״ ל ת  אחד רח׳ שלום, מגדל ! ב
.13—9 בשעות ב׳, בימי ,28 קומה העם

 הספח לפי לחרשם גם תוכל לנוחותך
המצורף.

 כדאי יותר עכשיו
הסוחר! בצי

עכ השכר ותנאי ההטבות
 משמעותיים: יותר שיו

 בלבלה — ההכשרה כעת
 ומענק תשלום ללא ומגורים

 קשה). (במטבע גבוה חודשי
 קידום — ההסמכה לאחר
(חל ובשכר בדרגות מהיר

 תוספות קשה), במטבע קו
שונות. והטבות
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 רדיו במגמת שנתיים 4 מקצועיים בתי״ס בוגרי מתקבלים

 בעלי או מקבילה צבאית השכלה בעלי או אלקטרוניקה
 בעלי צה״ל משוחררי ; 2 סוג אלקטרוניקה טכנאי תעודת

.30 גיל עד תקינה בריאות
מוגבל. המקומות מיספר .1975 בספטמבר יפתח הקורס

 במגמת שנתיים מקצועיים בתי״ס בוגרי א. מתקבלים
חשמל

חשמל. מהנדסי חשמל, הנדסאי חשמל, טכנאי ב.
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