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 כשליח שבועיים לפני עד עבד בחולון,

 —אילת צינור־הנפט קו חברת בקצא״א,
 הקודם מתפקידו הועבר זה לתפקיד אשקלון.
 חסכונותיו כל את שמסר לאחר בחברה,

 שהחזיק לאיש — לירות אלף 60 —
 לאחד חודש יתפטר. שהלה כדי במישרה,

 החדשה. ממישרתו דויד פוטר זו, עיסקה
 על־ידי לו שהובטח למרות לדבריו, זאת,

 בוצר, אברהם (מיל.) אלוף החברה, מנהל
 במישרתו. יישאר כי

:דויד מספד
 כשנה, לפני בחברה לעבוד התחלתי

 נודע הנהלת־חשבונות. במחלקת כשליח
 רציתי קביעות. לקבל אוכל לא כי לי,

טו היו התנאים כי שם, לעבוד להמשיך
 הצעתי התייאשתי. זה, את וכששמעתי בים,

 שליח, בתור שעבד כהן, עוזי בשם לבחור
 אתן ואז ויתפטר, מישרתו את לי שימסור

 הסכים, עוזי חודש. כל לירות אלף לו
 שהוא לי ואמר חד־פעמי, סכום דלש אבל

לירות. אלף 60 רוצה
 רציתי מאד אבל כסף, הרבה שזה ידעתי

 מבטיח היה זה כי התפקיד, את לקבל
הסכמתי. לכן קביעות. לי

 חיסכון לי היה שם טפחות, לבנק נסעתי
 את להעביר לבנק הוראה ונתתי לבניין,

 60ל״ קרוב היו בחשבון שמו. על החיסכון
נולדתי. מאז הורי שחסכו לירות, אלף

 ואני • התפטר. הכסף את שקיבל אחרי
 למנהל נודע הדבר מישרתו. את קיבלתי
שעשי ואמר אלי ניגש הוא בוצר. החברה,

 הבטיח והוא קרה׳ מה לו הסברתי טעות. תי
 יהיה הכל אז עוזי, נגד תביעה אגיש שאם

 בתפקידי. ולהישאר להמשיך ואוכל בסדר,
 שהחברה כדי התביעה באה לדבריו

הכסף. את לי חייבת היא כאילו תיראה לא
 שלא ונוכחתי עוזי עם ששוחחתי לאחר

 הוצאת על תביעה הגשתי הכסף, את אקבל
 שאפוטד, חששתי לא במירמה. כספים
 והאמנתי אלוף, הוא שבוצר שידעתי מכיוון
מילה. זה אצלו שמילה
 עם נפגשתי מכן לאחר אחדים ימים

 בשמי כתב הוא החברה. של עורך־הדין
סלי ביקשתי שבו לוועד־העובדים, מיכתב

 מיכתב לי נתן עורך־הדין המעשה. על חה
 יוחזר לא באם שאפוטר נאמר שבו מבוצר,

 לצרכי רק רימיכתב נועד לדבריו, הכסף. לי
שאפוטר. חשש ואין המישפט,
 לפתיחת וחיכיתי יסתדר, שהכל חשבתי
עורך- עם הפגישה לאחר שבוע המישפט.

שטינמץ מפוטר
לקצא״א קץ

 במישרד ראיתי משליחות, כשחזרתי הדין,
 משולם, הסמנכ״ל, של המזכירה את

 שדיברו שמעתי האישיים. בחפצי מחטטת
 וש* אצלי. שמצאו מיסמכים על במישרד

 קיבלתי מכן לאחר שבוע אותי. יסדרו
ול ההבטחות, כל למרות מיכתב־פיטורין,

 בעבודה. בסדר הייתי שתמיד מרות
דויד. של סיפורו כאן עד

 אברהם החברה, מנהל מסר בתגובה
 שטינמץ לדויד הבטיח לא מעולם כי בוצר,

רכי אלי ״הגיעה בעבודה. אותו שישאיר
 תופעה להרשות יכול איני המעשה. על לות
מנהל בתור בעבודה. דמי־מפתח של


