
העובד׳□ ועד ■ו״ר 1 אדו עצרה המישטרה
שוח שה במירמה שעסק בטענה ובדרי

מטע□ עלילה טזוה* □ ־ \3 טוען•□ העובד׳
ועל - [ך 111171 ל כדי ס ח את ל הלה ההנ

ה ר ב ח תה מאיימת ה שבי ה ה ל דו  הג
ה ביותר תי בתולדו

 של חיפה לא ושוב. סוערת יפה מ
 :מהימים האדומה׳ -חיפה אלא היום, 1 י

 ו־ עובדים מאבקי חושי. אבא של הטובים
 עסקני מעורבים בהם פועלים, מייליחמות

צי״ם. — וכמובן מעסיקים מועצת־הפועלים,
 ירגיל. מישטרתי במעצר החלה הפרשה

 צי״ם, עובדי ועד יושב־ראש צוקרמן, אורי
 החברה להנהלת חבות פעמים שהוכיח הא״ש

 מ־ אחד כל כימעט וכי כל־יכול הוא כי
 נעצר מאחוריו, עומד החברה עובדי 1.400
 הממד על־ידי שעבר בשבוע הרביעי ביום
שעות. 48ל־ טרה

 :משולשת היתד. צוקרמן נגד האשמה
כפול ׳ביטוח במירמה קייפל כי הוחישד הוא

רון סימנכ״ר
!״אני ״לא

 קיבל כי !למכיונייתו שאירעה תאונה עבור
 ששבר ׳אחרי שלו מביטוח־העובידים תשלום

 משכורתו את לקבל ממשיך בעודו רגלו, יאת
 ממוכר־אה״לים שוחד דרש וכי מצי״ם,
 לרכישה כתנאי יאשר, יוחנן בשם חיפאי

צי״ם. עובדי ועד יעבור מרוכזת
ב ממעצרו, צוקרמן שוחרר כאשר רק

 פוליטיים גורמים כי התברר שופט, פקודת
 ציוקחמן ׳נגד התלונות בפרשה. מעורבים

 ממנהלי כמה או אחד על־ידי לדבריו, הוגשו,
 צו* על כי טוענים, ׳בחברה עובדים צי״ם.
 כ־ איותיו ■לחסל כדי עלילה העלילו קרמן

ה בזכויות לפיגוע וכדי הועד יושב־ראש
 עם מאבק ■באמצעיות השיג שאותם עובדים,
ההנהלה.

 תאונה
כפולה

 כאשר יותר, עוד הסתככה פרשה ך*
 פועלי מועצת מזכיר גם נכנס לתמונה 1 י

 להפתעת ■ורטמן. משה לשעבר הח״כ חיפה,
 לצאת נדרש כאשר מגמגם ן ורטט החל הכל

הידי מגעיו על :והידיעות צויקרמן, להגנת
 עובדי את היכו צי״ס הנהלת עם דותיים
בתדהמה. החברה

 לחדרו צוקרמן אורי חזר אלה בימים
 העצמאות ברחוב צי״ס, בבניין המרווח

 כיושב־ראש לכהן ממשיך הוא בחיפה. 9
 מכינים בהנהגתו אולם דבר. לכל הוועד
 הגדולה המילחמה את החברה עובדי עתה

 של ״המילחמה :מהם במה לדברי בצי״ם.
 הספנות חברות !כנגד והדירוגיים הקצינים

 כמה תוך שלנו.״ המילחמה לעומת תחוויר
 והתנצלויות הבהרות ׳תגענה לא באם ימים.

 כי המישטרה תודיע לא ■ובאם מההנהלה,
 ומבקשת מצוקרמן חשד כל מסירה הוא
 צי״ם. חברת תושבת המעצר, על סליחתו את

 הארוכה השביתה זו תהיה העובדים לדברי
הישראלי. הצי בתולדות ביותר

 צו״ שיעשה העבירוית־כביכול יעל הרינונים
 חודשים. כמה לפני בבניין פשטו קרמן,
 צי״ס, של הביטוח מחלקת מפקידי אחד
 :ועדת־הביקורת אל בתלונה פגה כרמי, אדם
 את פירט שבה חיפה׳ פועלי מועצת של

חק ועדת־הביקורת צוקרמן. נגד האשמותיו
 ׳את להאשים מקום ימצאה לא בנושא, ירה

 הגוש הוא בכך. הסתפק לא כרמי צוקרמן.
 של ■ועדת־ד,׳ביקורת החלטת על עיריעור

 לוועד׳ת-הביקורת המקומית מועצת־הפועלים
ו חקירה, נפתחה שוב הפועל. הוועד של

הפועל הוועד של ׳ועדת־הביקורת חברי

 אחת לכל צוקרמן של הסבריו את קיבלו
מהאשמות.

 התאונה על הביטוח-הכפול בדבר לחשד
הפר מכוניתו פשוט. הסבר לצוקרמן היה
 מכונית עם בתאונה מעורבת היתד, טית

מאו בשלבים קיבל, הוא לצי״ס. השייכת
הבי ׳מחברת דמי־הביטוח את ייותר, חרים
 דמי־ביטוח גם ואחריכך ושלו, הפרטית טוח
 צי׳׳ם. של הביטוח ממחלקת ל״י 1,365 בסך

 הכפול, הביטוח טעות לו התבררה כאשר
 והביטוח התביעות אגף אל לכתוב מיהר הוא
 את משכרו לנכות הורה שבו צי״ס, שיל

בספ 8ב־ נשלח מיכתבו המתאים. הסכום
החשדות. שהועלו לפני רב זמן ,1977 טמבר
 ■פציעתו, עבור הביטוח דמי קבילת לגבי גם

 היה מצי״ם, משכורת לקבל ממשיך בעודו
 הרגל את שבר לדבריו, הסבר. לצוקרמן

 הוועד בבניין עבודה בפגישת שהיה בעת
 אישור־ ליו נתן הרופא ביתל-אביב. הפועל
 לחץ ״אולם ימים, כמה של לתקופה מחלה

 ללכת שהחלטתי גדול, כה ה״ה העבודה
 !ולמרות הכאבים למרות למישרד, זאת בכל

 לא כי הסביר צוקרמן בגבם.״ שהייתי
 תשלומים. שיני לקבל לו שאסור כלל ידע
 רשימה הביקורת לוועידת המציא אף הוא
בצי״ם, בכירים עובדים 70מ־ למעלה של

בע״לו הישראלית השיט חברת צי□
לכבוד
 "איסיי עובדי סועצת
ד א ' ♦נ

ן מסויימים גורמים מצד נעשה כי לנו נודע סיי  נ
 שהגישו הס מסעמה פקיד או החברה הנהלת כאילו עלילה להפיץ

למסשרה. צוקרמן אורי נגד התלונה את

די על •נתבקשתי  הנ״ל העלילה כי להודיעכם המנכייל י
ת היא דוני ד וחסרת ז כי יסו  יפתה ולא הגישה לא החברה הנהלת ו

 נגד שהיא תלונה כל למשטרה להגיש מטעמה אדם שום סל כוחו
צוקרטן. אורי

די על הוגשה התלונה להנהלה הידוע ככל  אחד י
ההנהלה. של ידיעתה ללא ואף דעתה, על שלא נעשה והדבר העובדים

, ה כ ר ב ב

 רון מ.
הסגל מינהל ראש

״צים״ הנהלת של ההכחשה
!במעל לא ידנו

 כשהיו זח, מסוג כפול תשלום שקיבלו
 יד,משיבו זאת ׳ובכל פצועים, או חולים

בעבודתם.
 הגיש מי

תלונה?
 האהילים ממוכר השוחד דרישת נכי ךי
 !מעולם דברים חייו לא :צוקחמן טען •

אהי לקניית משא־ומיתן על יודע לא הוא
 אחילים מוכר עם נפגש לא מעולם לים,

שוחד. ממנו ביקש שלא ובוודאי כלשהו
 כרמי אדם את מאשים אינו צוקרמן

הנהלת שליח ד,וא כרמי ■לדעתו, ■תלונתו. על

צוקרמן ועד ראש־
כמישטרה החברה

 .ולשבור איותו לחסל שהחליטה החבירה,
ם. עובדי של החזק הוועד את כך על־ידי ״  צי

 קטן, שליח רק הוא כרמי :צוקחמן גורם
 ההטרדה ומלבד הביקורת, לוועדת ■שנשלה
 כאשר אולם נזק. כל גרם ליא שבדבר
 מיהרה וזו בימישיטריד״ גם כרמי התלונן
 וגם צוקרמן גם הבינו צוקחמן, את ליעציור
 מ״לחמה. הוכרזה כי האחרים הוועד חברי
ר,ב המיישטרתי, התובע הודה הדיון בעת
 רק לא הוגשה התלונה כי טל. ארנסט סמל

 מחברי אחד על־ידי גם אלא כרמי, על-ידי
 כי אחר־כך, סיפר צוקרמן צי״ם. הנהלת

 כי ליו סיפר ביניהם, פרטית בשיחה טל,
 סמנכ״ל רון, מרדכי(״׳מוטקה׳״) הוא זה איש

ם ״ בחברה. כח־יאדם על והאחראי צי
 מהר חיש פשטה רון זה היה כי השמועה

הו זו היתיה העובדים לגבי צי״ס. בבניין
ב אינו ׳התלונה מקור כי מכרעת, כחד,

 במדיניות אלא זוטר פקיד של צדק שאיפת
 נודע, גם לעובדים החברה. הנהלת של
 שהודיע רון זה היד, המעצר לפני עוד כי

 ה* כי ביניהם, חברית בשיחה לצוקדמן.
 לו הציע אף רון בחקירה. החלד, המישטרה

 לחטל כדי קלות, הא-שמות בכמה להודות
הפרשה. את

 עצ׳ור, היה סבר כישצוקרמן יותר, מאוחר
)38 בעמוד (המשך
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