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 לקבוע תוכלו

 דמותה את
ההסתדדות עול

 חברה כל חלק לקחת צריכים להסתדרות בבחירות
 כוחה את דמותה,לחזק את לקבוע מנת בהסתדרות,על וחבר

דרכה. על ולהשפיע
 ההסתדרות. מוסדות את לבחור הזכות על תוותרו אל

 מידע המספקים השונים הפרסומים אחרי עקבו
הבחירות. הליכי על שוטף

 .1וב*ל1בו דן״מח ההסתדרות
21.6.77:הבחירות יום

 המרכזית הבחירות ישראל-ועדת בארץ העובדים של הכללית ההסתדרות
הפועלים מועצות נעמת• ועידת • ההסתדרות ועידת
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 — ותקלאטי חמודרני הציוד צדולי
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כפי שיגיע והכסף המחיר, מלוא את לם
 החסר הסכום של מקומו את יתפוס צוי

 כדרך חבל יוסדר זו בדרך בקרן־ההנצחח.
 את וישלים שלו את יקבל מגידי :כשרה
 שנמשך הסכום ואילו ממנו, שנגנב הציוד

 חב־ חשבון על אליו, יחזור מקרן־ההנצחד,
המרומה. רת־הביטוח

 אחדים שאנשים ידעה כרמי אורה אך
 את הטרידה זו ועובדה האמת, את יודעים

 מחלקת־הנב־ למנהל דיווחה היא מנוחתה.
 ב־ המערכת מציאת על העירייה של סים

 אותה נובמבר חודש בסוף רק בית־הספר
 הברת־ חשבון את זיכתה העירייה שנה.

 ביקש העירונית המחלקה ומנהל הביטוח,
הבהרה. המנהלת מן

 1976 בדצמבר 19ד.־ מן אליו במיכתב
 לאחר ימים ״מיספר כרמי: אורה כתבה

 יונתן, בסניף מביקורי באחד הפריצה,
ב במיזוודת־הרמקול להפתעתי הבחנתי

 שערכתי, בבירור בחדר־המזכירות. ארון
 הזמן כל משך היתר. שהמיזוודה התברר
לד הוריתי ואחריה. הפריצה לפני בסניף,

מחלקת-הנכסים.״ למנהל מייד כך על ווח
 מיכתב־ זה למיכתבה צירפה אף היא
 העובדת סגל, יפה סגניתה, של עדות
 במיכתב־ החדש. בבית־הספר כיום איתד.

בבו ״בבואי נכתב: סגל יפה של העדות
ש מצאתי לחדר־ההנהלה, 28.3.76ה־ קר
 מכו- שחסרה הבחנתי מפוזרים. החפצים כל

 מיזוודת־הרמ- וארגז חשמלית נת־חישוב
 הבנתי כך מתוך וקרוע. יריק היה קולים

נגנבו.״ שהרמקולים
 כיצד ברור. שקר התגלה הדברים מתוך

 ״ריק הארגז את לראות הסגנית יכלה
 נמצאה לא מיזוודת־הרמקולים אם וקרוע״,

ש כפי הגניבה, בשעת בבית־הספר כלל
 למנהל כרמי אורד, של ממיכתבד, עלה

מ המיזוודה כי טענה זו הרי המחלקה?
ואחריה. הפריצה לפני בסניף, צאה

 הדברים את ועד־ההורים שמע כאשר
 למיש־ מיכתב מייד שלח המזכירה, מפי

 על־ידי ונשלח נכתב המיכתב טרת־ישראל.
 ■־שהוא ועד־ההורים, חבר גבריאלי, ברוך
 תל־אביב, במחוז במחלקת־הרמאויות קצין

 במירמה דמי־ביטוח הוצאת על והתלונן
המנהלת. על־ידי

 החקירה
נמשכת

 המע- כי כרמי אורה נוכחה אשר ^
ה לאור בייחוד להיסגר, עומד גל 0/

 איש־ הוא הוועד מחברי שאחד עובדה
 היא אותו. דווקא לנטרל החליטה מישטרה,

הא ובו למישטרה, מיכתב מצידה, כתבה,
ש אישית״, ב״נקמה גבריאלי את שימה

טע במיבתבה תלונתו. את הגיש בגללה
 ״להשכיב״ גבריאלי ניסה בעבר בי נה

 ״הוא בתוקף. לכך סירבה היא אך אותה,
 גרושה,״ כשהייתי עוד איתי להתחיל ניסה

נפ הוא בגסות, אותו דחיתי ״אך טענה,
בי.״ לנקום רוצה הוא ועכשיו גע,

המת גבריאלי, הקצין כי הוסיפה, ועוד
ני שאותו הישן לבית־יהספר סמוך גורר
 אחר־הצהריים ב*שעות לה ממתין היה הלה,

 העובדות מן ואילו איתר״ ״להתחיל״ כדי
 בתל- עובד שקצין־המישטרה מסתבר,

 עבודתו תום ועם הערב, לשעות עד אביב
 שם תל־אביב, לאוניברסיטת ממהר הוא
לומד. הוא

 כרמי אורה של מיכתבה שנתקבל אחרי
 במכו״ להיבדק גבריאלי הציע במישטרה,
 •שהוא יתגלה אם כי ודרש נת־האמת,

 חומר־הדין. בכל בו ינהגו •שקר, דובר
 בדבר טענתה את מכל־וכל הכחיש הוא

 בוועד־ההורים כי והסביר אישית״, ״נקמה
 כי טוענים שכולם נוספים, גברים חמישה
נג לפעול ודורשים פלילי מעשר, עשתה

 ניסו גם־יחד שכולם ייתכן לא והרי דה,
איתה. ״להתחיל״

 ה- בידי בחקירה, עדיין מצוי התיק
 בשלב גם בי טוענים ההורים מישטרה.

 כרמי. אורה של הכל־יכול אחיה התערב זה
 גזי- על המפוברק, המינוי על זועמים הם

 לומדים שבו הישן מבית־הספר הציוד ת ל
 היא שבו הפלילי המעשה על ילדיהם,

 קצין־ נגד האשמת־השווא על מעורבת,
 להם חורה מכל יותר אך המישטרה,

 והמוסרית החינוכית •שדמותה זו, שאשר,
המופ היא לדעתם, גדול, בספק מוטלת

ילדיהם. חינוך על קדת
הסי ״כל כרמי: אורה המנהלת, הגיבה

 האצבע מן מצוץ לשמה, בקמה הוא פור
שונ הרבה לי יש הסוף. ועד מהתחלה

יודעת.״ אני אים,
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