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 ראש־ רבינוביץ, שלקח חחוב כיסוי היא

 תל־אביב מחוז את לשחרר כדי העיריה,
תקי פעולה כל המונעים הללו, החובות מן
 במיבצע לפתוח נאלץ רבינוביץ שלו. נה

 התל־אביבי, הגוש שראשי ל-אחר סחיטות,
 מסרבים השונות, הקרנות על השולטים

ל לו הדרוש הכסף את לרשותו להעמיד
המיפלגה. על השתלטות
השייך הגלוי, כרכוש קל עיון

 בית־ של הלא־נטועים השטחים עם יחד
לירות. מיליון 22מ־ ביותר מסתכם ברד,
המ החברה את להוסיף יש לזאת •

 הדפוס מיבנה שרק לפירסומיס, אוחדת
 בתל־אביב, המרכזית התחנה ליד שלה,

 לירות, מיליון 2.3ב־ השמאי על־ידי מוערך
 לוין־ דפוס עם יחד הכולל, שוויה ואשר

מיל 15 עד 12ל־ מגיע שקנתה, .פשטיין
לירות. יון

שווה ברמתס מפא״י של המחצית 0

 ממערכת טפח חשפה המיסמכים בדיקת
ההס החברות על-ידי מפא״י של ההזנה

תדרותיות.
 חברה יש סולל־בונה לקונצרן למשל, כך,

 דירות לבנות שתפקידה דיור, בשם בת
 ,1974 ביוני והנה, דיכפין. לכל ולמכרן

 בית־ארלוזורוב מחברת דיור חברת קנתה
 בסכום בתל״אביב, אהד בניין מחצית את
 בית־ארלוזרוב חברת לירות. מיליון 4.2 של

מיל- 4.2 הזרימה העיסקה למפא״י. שייכת

מיליונים עשרות של ננסים בעלת היא המינלגה
שנדם ואת העובדים חופשת את גוזלת היא או ־

: ן ו ד נ חיפשה ימי לנכות בקשה ה

 הכספית התמורה את ולהעביר אצלכם חופשה בימי מזכותנו לנכות מבקשים מטה, החתומים אנו
 ת״א, ,100 דיזנגוף רח׳ לישראל, לאומי ת״א,בנק מחוז הישראלית העבודה מפלגת לזכות נטו,
.53470/60 חשבון מס׳
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ימי תורס הוא לפיו הטופס, על חותס העובד העבודה. מיפלגת

 למיפלגתו רבינוביץ, יהושע של למגבית שלו שנתית חופשה
 מחוז במזכיר נזפה ההסתדרות של ועדת־הביקורת בתל־אביב.
ימי־החופשה. תרומות את לבטל לו והורתה בן־מאיר, דב תל־אביב,

 למפא״י. סולל־בונה, טכספי לירות, יון
 מחצית את לקנות סיבה כל לדיור אין

 שניתן מיגרש אפילו זח אין אהד. בניין
 כדי פשוט נועדח העיסקד. עליו. לבנות
 מסא״י. עבור כסף עוד מסולל־בונה לחלוב
 צבי חיה עת באותה סולל־בונה מנכ׳׳ל
מפא״י. גיזבר גם שהיה רבטר,

 בכספי השתמש פשוט רכטר
 כספים להעכיר כדי ״סדלל-בונח״

עסקי. צידוק כל ללא למפלגתו,
 של רכוש העברת של הפוכר דוגמה

 ב־ נמצא תפורה ללא כימעט סולד־בונה
 בית .1960 במארס שנעשתה אחרת, עיסקה

 מיספר חלקה פסולד־בונה קנה ארלוזורוב
 וזאת בפתח־תיקווה, ,6380 בגוש ,197/10
 חמישה זו חלקה קנה סולד־בונה כאשר

 בית־ תמכור זמן כעבור לכן. קודם חודשים
 ברווח האמורה החלקה את ארלוזורוב

העבודה. סיפלגת בעליה, את תממן גדול,
 מעיסקות כלבד קטן מיגזר זהו

 ב־ העבודה. מיפלגת שד המימון
ל הניתן את נראה הכאה רשימה

 התנועות שתי כעיסקות היראות
הממ במימון התומכות האחרות,

 תנועת — חובותיהן להסדר שלתי
וחמפד״ל. החרות

בסידדח) שניה (רשימה

 בידי המצוי הרב הרכוש **ילכד
 שורד, העבודה למיפלגת יש ברד, ביית (■)
 אר־ בית ביניהן רכוש, בעלות חברות של

 אחוזת ;110 הירקון רחוב חברת לוזורוב;
 ;6903 בגוש 189 חלקה חברת יששבר; בני

 — אילן־כוח ,12 ברעמי ברחוב בית חברת
 פטורור חנויות רשת במחצית המחזיקה

 לפיוטו־ המאוחדת החברה רמתס; המכס
 יומיים עיתונים ־עישרה מעל שלה מים,

 מחצית שלה מפיצים, חברת ושבועונים!
קורעוז. המקררים מיפעל

 שמאי־מקרקעין להערכת בהתאם •
 במחציתו השייך בית־אהל, שווי מוסמכים,

לירות. מיליון 4.2 ארלוזרוב, לבית
 ברחוב המיפלגה מרכז בית •שווי •

לירות. מיליון שלושה : 110 הירקון
 של לי הידועות החלקות יתר שווי •

לירות. מיליון תישעד, הוא בית־ארלוזורו-ב
חציפלגה, של הקרקעי הרכוש כל •

י ההסתדרות כספי ר מ ג מ מ ז ג מ ע
 ביוד מפא״י, שד הנכסים מחברת בית־אוהל מחצית את קנתה סולל־בונה שד דיור

מיפדגתייס. לצרכיס לעובדים, השייכים ההסתדרות, כספי מוזרמיס זו בצורה ארלוזורוב.

ימיסח״צ
חופשה

 משכרו לנכות מורה הוא ובו העובד, חותס זה טופס עלמשכר ניכוי
 הטפסים בתד־אביב. העבודה חיפלגת של למגבית תרומה

הטופס. עד לחתום נאלץ מהם החושש הפועל כאשר המיפעלים, מנהלי על־ידי מחולקים

 כד אין כי מראה חעכודה למיפלגת
 חברות מנחלי של בסחיטות צויד

 עובדי ושד כשר-האוצר, התלויים
 ניתן כמנהליהם. התלויים מיפעדים

 וכזה, הרב הרכוש מן חדק למכור
החובות. כד את לשלם

ב המחצית גם וכן לירות, מיליון 6כ־
קורעה.
 קרוב גדול מאמץ כדי קיבלנו בך

חו כל כאשר לירות, מיליון 50ל*
 28 רק הם העבודה מפלגת בות

לירות. מיליון

 מיליון 50
לירות
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 בך־שחר חיים רבינוביץ, יהושע של חות

 ניכרת תוססת תביא שהרפורמה ועמיתיו,
ב העובדים, כל כימעט של לשכר־הנטו

 בשוליים ורק והנמוכות, הבינוניות שכבות
 גם להיפגע. הנטו משכר עלול העליונים
 שהשכר כדי ״גילום׳/ הובטח אלד, לנפגעים

כמקודם. יישאר
 מנהלי-החשבונות השבוע ישבו כאשר

שהמ את לחשב וניסו הארץ, רחבי בכל
 במיפעליחם, העובדים של החדשות כורות
 אלה לתחזיות שחר שאין להיווכח נדהמו

בן־שחר. ועדת של
 וד הוספת אחרי שנתקבלה: התמונה
 החייב העובדים לשכר השונים ״עיוותים״

ה של גדול חלק של מצבם הורע במם,
הרוב. של כנראה — עובדים

 מסויימת עלייה תהיה הנמוכות בשכבות
 כל־ תהיה זו עלייה אולם — בשכר־הנטו

 בהשוואה תיעלם כי עד ועלובה, קטנה כך
 תימדד המיקרים ברוב היוקר. לתוספת

בילבד. לחודש לירות בעשרות זו עליה
 : שלמת תהיה שהנאתם היחידים, הנהנים

 הכנסותיהם על •שהמם הכנסות־הענק, בעלי
ומוחשי. ניכר באופן יירד

 מאות יקבלו כאשר מלא. עיוור רק
 החדשים, הלוקשים את העובדים אלפי

 להתרחש עלולה זו, תמונה להם ותתברר
התפוצצות.

 כרוך יהיר, החדש שהלוקש גם, מד,
מב במייוחד חמורים שהם שינויים בכמה
:השאר בין פסיכולוגית. חינה
 ממס משוחרר העובד עוד יחיה לא •

 בהורים לתמיכה מקדיש שהוא סכום על
חסרי־אמצעים.

 נכה ממסים בשיחרור עוד יזכה לא ©,
 — 100/?ס של נכות לו יש אם אלא צה״ל׳

מלא. עיוור כגון
 משמשת שמכוניתם העובדים גם •
 רופאים, — חיוני כמכשיר־עבודה להם

 סוכנים־נוס־ חקלאיים, מדריכים עתונאים,
 הוצאות את לזקוף יוכלו לא — ועוד עים

 יידרשו למעשה ההוצאות. חשבון על הרכב
 ועוד עבודתם, הוצאות את מכיסם לממן
מם. כד על לשלם

 זה רקע על תוספת־חיוקר. סירוס
 משמעות תוספת־חיוקר על הוויכוח מקבל

מייוחדת.

 ריקות נראות החיוניות שהבטחותיה שחר,
 כ־ הביצוע, מועד שמתקרב ככל מתוכן
 רמת־המחייה להורדת פעולות לשתי עילה

ה כמי*חעבודה0ד, הארכת השכירים: של
תוספת־היוקר. והורדת קיימים,

 נאכרוניזם, הפכו הקיימים חוזי־ד,עבודה
ש מאז שחלה העצומה ההתייקרות לאור

 ה־ עתד, נתבעו הרפורמה, בישם נחתמו.
 הקיימים. החוזים את ״לתאריו״ עובדים
לשכרם. תוספת כל על לוותר :כלומר

לסי־ מחוכם תימרון נעיר שעה באותה
בשלבים: מתבצע הוא תוספת-היוקר• רום

 והמעסיקים, שר־האוצר דרישת לפי #
 לפי התוספת על לוותר ההסתדרות נדרשה

 ולהסתפק ),13ם/0(כ- האמיתית ההתייקרות
.110/0 או 970 — יותר נמוך באחוז

 תשולם ועדת־זוסמן, המלצות פי על •
 כד שתיקבע. התוססת מן סד0״/ רק להבא
ה יקבלו ,110</ של תוספת תיקבע שאם

.6.5״/״ של תוססת רק עיניים
 יוטל בן־שחר, ועדת המלצות לפי י•

 ים־ שהעובדים כך זי• תוספח על גם מם
 •שתשולם התוספת מן רבע לפחות סידו

 לפחות תצטמק נטו והתוספת — ברוטו
 הפיצוי ממחצית פחות הרבה 5״/ ,

 היא ההתייקרות. עבור לעובדים המגיע
 השכירים מעיני להעלים כדי רק תשמש

הרפורמה. בעיקבות ירד ששכרם
 השכר של גדולה ירידה - התוצאה

 בעוד _ השכירים העובדים של הריאלי
 לוצל יוכלו הסרוטקציוגריים שהמיקצועות

קלים. רווחים צבירת לשם ההתייקרות את

דיעות
ת ו7>>פיט* העדר״ א

 שלום יתבן האס
 כפוי שאינו

המעצמות? על-ידי
 ל־ מצחוק, פעם מדי התגלגל הקהל
או וד,עוקצניים. השנונים הדברים מישמע

 היתד, סוקולוב בית באולם האווירה לם
 מקובלת שאינה במידה ומהורהרת, רצינית
 הפרו־ מדבר כאשר כי פוליטית. באסיפה
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1978 הזה העולם




