
את שב מה בו למהלביב יגאל מ
בחידההנדסה כפולה עבודה

על-ידי לאחרונה שהוקמו מיתקנים של ניבר מיספר
 יהיה עתה בגשמים. קשות ניזוקו החדשים, המחנות עבור צה״ל של חיל־חהנדסה

כפולה. בהוצאה מחדש, המיתקנים כל את לבנות צורך
נוספות• לירות מיליוני עשרות של בהוצאה מדובר

 הגורם גם חיותו היא חיל-חהנדסה למחדלי הסיבה כי מסרו מיקצועיים גורמים
 רמת על המשגיח אובייקטיבי גוף אין וכך הביצוע, על המפקח הגורם וגם המבצע

 שגיאה מפני שהיתרו המהנדסים, לאזהרות לשמוע סירב חיל״ההנדסה העבודות.
 בכישוריהם ראשיו ביטחון עבור לירות מיליוני בעשרות לשלם עליו ועתה כזו, עקרונית

הבלתי־מוגבלים.

יקוים
□ניירובי

״שרתזן״ את
 לארכיטקט השייכת ״צוות״, חברת
וב בקניה והפועלת ירמיצקי, מישה
 ״שרתוף׳ מלון את עתה תיכננה טנזניה
 25 של בגובה שיוקם בניירובי, החדש

 הפרוייקטים אחד יהיה המלון קומות.
- בקניה. לבנייה הגדולים

 מלון את גם בשעתו תיכנן ירמיצקי
בניירובי. ״חילטון״

 גדולים בהיקפים פעלה ״צוות״ חברת
 שנת עד אפריקה, ובארצות בישראל

 לסגור החליט כי סיפר ירמיצקי .1972
בג ,1972 בשנת בישראל המישרדים את
בצו סיוע לחברה לתת האוצר סירוב לל
לע לאחר-מכן שנתן כפי תמריצים, רת

בחו״ל. בודות
 נשארו בישראל המישרדים סגירת עם

 ועוד לעובדים, לירות אלף 200 של חובות
 הגורם ניכויי-מס. על למס־ההכנסה חוב

עי היו ירמיצקי, לדברי החברה, לקשיי
 טנזניה, ממשלת מצד בתשלומים כובים

ב העבודות כל הקפאת על שהחליטה
לניי בסיסו את העביר ירמיצקי ארצה.

 באוגנדה, המישרדים כל את וסגר רובי,
 ממושך במשא-ומתן ובטנזניה• ברואנדה

טנ מממשלת החובות את לגבות הצליח
 זו, במדינה עבודותיו את וחידש זניה,

 בעבודות האחרונות בשנתיים והתחיל
בקניה. גדולות

 עורך־דינו באמצעות כי סיפר ירמיצקי
 כל את איתר גצלטר, אליהו בישראל,
 המגיע את אחד לכל ושילם החייבים

 התחייבויותיו, כל את שפרע אחרי לו.
 אחרי שבועות, כמה לפני בישראל ביקר

שנים. חמש כימעט של העדרות
 עשה 1972 בשנת כי סיפר ירמיצקי

ו קני בקניה, שר״התחבורה עם הסכם
 ישלם שלפיו מכן), לאחר (שנרצח קי

 שזה עבודות־תיכנון על עמלה לקניוקי
 לכמה תיכנון עבודות עשה כן עבורו. ישיג

 פטורים שהם שחשבו בממשלה, שרים
 תביעה ירמיצקי הגיש כאשר מתשלום.

שי שלא השרים, אחד נגד לבית-מישפט
הארכי לאגודת תלונה נגדו הוגשה לם,

 שעשה ההסכם על קניה של טקטים
תש המהווים אחוזים, לתשלום השר עם

 ביג- וליחסי-ציבור. לפירסום אסור לום
לשנה. רשיונו נשלל זו תלונה לל

 העליון לבית־המישפט פנה ירמיצקי
 אגודת על כי פסק וזה בעירעור, בקניה

 כספי, קנס לפסוק היה הארכיטקטים
רשיון. שלילת ולא

 הגוף את ירמיצקי מישרד מהווה כיום
 גם מעסיק והוא בקניה, הגדול התיכנוני

 מקומיים. ארכיטקטים טל ניכר מיספר
ש בית־הקואופרטיבים, את תיכנן הוא
 ל״סולל־ מסר ועתה ״סולל-בונה״, בונה

 טלון-דירות, של נוסף פרוייקט בונה״
 מיליון 20 של בהיקף ומגורים בית-חולים

 לתיכנון גם עתה נכנס מישרדו דולר.
 תיכנון וסיים נרחב, בהיקף בתי-מגורים

קומות. 20 בן מיגדל-דירות של
 ושפר- בניירובי, לדירות מחסור קיים
לחודש. דולר 1000ל- מגיע הדירה

,החיתומ ההפסד
של הגדול

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

״חסנה״ קבוצת
ה לענף חברות-הביטוח מאזני ניתוח

 כי מראה 1978 בשנת האלמנטרי ביטוח
הג ההפסד את סבלה ״חסנה״ קבוצת

 חלק מזה לירות, מיליון 450 ביותר, דול
הפ לירות. מיליון 270 מבטחי-המישנה

 הפרמיות שבין ההפרש הוא חיתומי סד
ששולמו. לתביעות שהתקבלו
 ״מגדל קבוצת של החיתומי ההפסד

 מזה לירות, מיליון 180 היה בניין״
 של החיתומי ההפסד .60 מבטחי-מישנה

 מבטחי״ מזח מיליון, 57 היה ״מנורה״
 ההפסד — ״אריח" חברת ששה. מישנה

 קבוצת .15 מבטחי-מישנה מזה 16.8
 מבט- מזה מיליון, 90 הפסידה ״הפניקס״
 ״ירדניה־לב- חברת אלף. 600 חי-מישנה

 מזה לירות, מיליון 312 הפסידה נון״
מיליון. 260 מבטחי-מישנח

 מבטחי-המיש- של הגדול חלקם ביגלל
 ישראליות לחברות-ביטוח כיום קשה ה, נ

 החל בחו״ל. טובים ביטוחי-מישנה לקבל
המבט החברות הודיעו 1980 בתחילת

 חלקן את דורשות הן כי בחו״ל חות
 תשלומים בארבעה ובהפסדים ברווחים

 כפי ולא השוטפת, השנה כל במשך שווים
 הראשונה במחצית כה, עד היה שזה
שנת־המאזן. שאחרי השנה של

 ביותר יכביד התשלום בתנאי זה שינוי
 עד יכלו אשר חברות״הביטוח, נזילות על
 מבטחי־המישנה חלק את להחזיר כה

הפרמיה. גביית אחרי בממוצע כשנה

1גת1א־)1ע7הו נכשל
״זזלדישואד למכירת

 ״חלו שותפי שלושת בין חמשא־ומתן
 חלק מכירת על זהב״, ל״דפי ישראל״

 סיכסוכים ביגלל נכשל. ישראל״, ב״חלו
לתיי השבועון של השותפים שלושת בין

 ב״חש- מתחרה ואשר חינם, המופץ רים,
 מוטב כי הבעלים החליטו בישראל״, בוע

 את ולמנוע זר, למשקיע חלק למכור
 או שליש ימכרו כי סוכם הוויכוחים.

 בין הם שהסיכסוכים כיוון שלישים, שני
 מחזיק שותף כל חבריו• לשני אחד שותף

 מכירת את דרשו זהב״ ״דפי בשליש.
נכשל. ומתן והמשא כולו, העסק

מחפשת לונסתנחד
בישראל 01 דייסת

ש על״. ״אל של צוותות-אוויר חברי
 לעבור יכולים לא-ישראלי, דרכון בידם

 ״לופטחנזח״. הגרמנית, לחברת-חתעופה
 769 העולם ברחבי עתה מחפשת החברה
לפ שנים 28 של בגיל ודיילות, דיילים

ה והשכר ,55 יחיה גיל-הפרישה חות,
 אלף 40( גרמנים מרקים 2089 התחלתי

ישראליות). לירות

אסטרתאוט אינו
האמריק ״איסטרן״ חברת-התעופה

 עשרות הפסידה בעולם, הגדולה אית,
 מועצת-המ- שעברה. בשנה דולר מיליוני
ומינ החברה, הנהלת את הדיחה נהלים

 בורמאן פרנק האסטרונאוט את תה
 המנהלים. מועצת של פעיל כיושב״ראש

 במלון והסתגר המינוי, את קיבל בורמאן
מומ- צוותות עם שבועות שלושה במשך

 היתר ועל משכרם, 70ס/ס רק הבראה
 כאשר להם שישולם חוב, פיתקות קיבלו

 כללה התוכנית להרוויח. תתחיל החברה
 ומיש- קווים סגירת קווים, שינוי בעיקר
מיו עובדים ופיטורי לא-יעילים רדים

ה הפעלת אחרי חודשים תישעה תרים.
 ויעילה, רווחית החברה הפכה תוכנית

רצון. שבעים והכל

שביט כומה ראש יושב־
התוכנית? היכן

 תוכנית בידו החזיק יצא כאשר חים.
לדע שענתה, החברה, להבראת מקיפה

 בורמאן נפגש מכן לאחר צרכיה• על תו,
ש החברה, של השונים הסקטורים עם

 במיס- חלקו את לתרום אחד כל שוכנעו
העוב כל כוללת. תוכנית-חבראה גרת
בתקופת״ה- לקבל הסכימו למשל, דים,

- פיטורי□
תרגיל
ביחס*
!גיבור

 של הודעות־הפיטורים לגל תאמין אל
 המצב. בגלל מיפעלים, על-ידי עובדים

 והן העובדים, על ללחצים נועדו ההודעות
האמת• מן רחוקות

 כי הודיע ״אתא״ מיפעל למשל, כך,
(כו בילבד 59 ופיטר עובדים, 500 יפטר

 תפטר כי הודיעה ״קשת״ ערבים). לם
 וגם ממאה, פחות פוטרו עובדים. 300

 מינוי לפני עוד הוחלט אלה פיטורי על
 ״תנובה" כשר־אוצר. הורביץ ייגאל
 25 ופיטרה מאות, תפטר כי הודיעה
בפי איימו ״שטראוס" ערביים. עובדים
 ״קו״ .40מ- פחות ופיטרו המוניים, טורים

העוב שליש בפיטורי איימה קולה״ קה
 ״תדיראן״ כרגיל. לעבוד וממשיכה דים,

תוכ לפי העובדים מיספר את הקטינה
שנה. לפני שאושרה נית

 עובדי' אלף 300 בישראל יש בקצרה,
 אחד של בסדר״גודל ותנודות תעשייה,

 להציג טבעיות. הן חודש בכל לאלף
 זה — קשה למצב כהוכחה אלה תנודות

מצחיק. קצת

המי את קיבל שביט בומה כאשר
 מועצת״המנה־ של פעיל כיושב־ראש נוי

שו במלונות הסתגר על״, ״אל של לים
 והטלוויזיה. העיתונות כל כתבי עם נים

 העובדים על כי בהודעה יצא אחר-כך
 החברה אחרת משכרם, חלק על לוותר

תוכ כל לעובדים הציג לא שביט תיסגר.
 שבה הדרך כי שתשכנעם מקיפה, נית

 ניצל הוא להצליח• יכולה הולך הוא
 הטייסים של הגרועים יחסי-הציבור את
 ייגאל לשר־האוצר, הישג להביא כדי

הו של תקדים ליצור הרוצה הורביץ,
לפיתתן. כדרך שכר, רדת

 הורדת על״. ב״אל גם תיכשל זו דרך
 ללא אחד, מיפעל אף הבריאה לא שכר

יותר. חשובים נוספים צעדים
הג השכר אינה על״ ״אל של הבעיה

 מיספר אלא מהעובדים, חלק של בוה
 בכל הדרוש. מן כפול שהוא העובדים,

 100 יש על״ ל״אל דומה בגודל חברה
 .400 יש על״ ב״אל מטוס. כל על עובדים

 לפטר יש החברה, את ולהבריא לייעל כדי
 המיותרים, העובדים 6200 מתוך 3000

לעוב השכר על לשמור יהיה ניתן ואז
 תשנה לא לכל שכר הורדת שיישארו. דים
החברה. של הלא-נורמלי המיבנה את

 לפטר, שיש המיותרים העובדים מבין
הב המינהלי הדרג כל את לסלק חובה

 מאות כמה על" ב״אל יש שהסתאב. כיר
 לשנה, לירה מיליון חצי העולים עובדים,
 ב־ והיושבים מאומה, תורמים ושאינם
מיותרות. מישרות

 על" ״אל של סניף בכל יש למשל, כך,
 שני מיסחרי, מנהל וגם נציג גם בחו״ל

 מיותר. מתם שאחד בכירים תפקידים
 בחם שאין סניפים של ארוכה שורה יש

 ביג- בכוח-אדם, מדהים ביזבוז יש צורך.
 הטיסות הפעלת של לקוי תיכנון לל

והצוותים•
 לכל שעות חמש בת לטיסה :למשל

כא מחליף, צוות שולחים לניירובי כיוון
 שהשני בעוד אחד, צוות טס כיוון לכל שר

 ביזבוז מהווה הדבר כלל. לנוח יכול ̂־-אינו
או טס ״לופטהנזח״ כמו בחברות סתם.

 בלי שעות, ושתים־עשרה עשר צוות תו
 שכר תוספת עם אך כוח־אדם, תוספת
הנוספות. לשעות

 על" ״אל את שביט מוביל שבה הדרך
 קשה שר-האוצר. של ליוקרתו תתרום

החברה• את תבריא שהיא להאמין
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