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 דוברי צעירים לקבוצות להצטרף לך אפשרת

 ודרום זילנד ניו אוסטרליה, מקנדה, נגלית
 ובהווי אנגלית דוברי קבוצה מלווי עם פריקה,
ע שונות. מארצות צעירים מאפיין
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הקמפינג בטיולי 11 מס. חברה
מרוצים. מטיילים אלפי ־ נסיון שנות 7

שלו־ הנסיעות מסובן 80 קמפינגטורס חוברת דרוש

■ ־־.ביטוח להלקו ״
 )71 מעמוד (המשך
ב התחמקו, בתל־אביב, שמאות

 על מלשוחח קלושים, תירוצים
 הפיצוץ. נזקי בבדיקת עבודתם

 צבי הביטוח, שמאי איגוד יו״ר
 לא באמת ״אני אומר: מימון,

 ואת אחרים שמאים עשו מה יודע
 כל של עניינו זה העסיקו. הם מי

 ששמאי- העובדה על מהם.״ אחד
 עסקו לכך, מוסמכים שאינם רבב,

 :הגיב למיבנים, נזקים בבדיקת
חירום.״ מיקרה ״זה

אבות
ובנים

הת מחלקת שכין קשרים ■* מישרד- של והביטוח ביעות ו

 על-ידי כיום מועסק והוא במיכרז,
מישרד־הביטחוו.

כר המיכרז תנאי לי זכורים ״לא
 ״אני מימון, עמירם טוען גע,״

ו ותק על מדברים שהם חושב
 ללא לי, היה וזה עבודה, ניסיון
 אני הנזקים, בדיקת לגבי ספק.

וטו יעילה היתה שהבדיקה חושב
 של בעייה שזזיתה מיקרה ובכל בה,

 עמד ומיבנים, הנדסי ציוד בדיקת
נו שהיה מהגדס־בניין, לרשותנו

באיזור.״ כח

מדיניות
החיסכון

 עורו־ עומדים שבראשה הביטחון,
 (מיל.) ורב־סרן קוניצקי רמי הדין
 המועם־ השמאים ובין חרמן, זאב
 במעשים רצופים על־ידם, יקים

תמוהים.
נאש יום־כיפור מילחמת אחרי

 המחלקה של אחדים עובדים מו
 העובדים משמאים. שוחד בקבלת

הש שהשופטים אחרי בדין, זוכו
 לא הדבר אך ליבם, בתום תכנעו
 להמשיך למישרד־הביטחון הפריע

 ש־ השמאים את היום עד ולהעסיק
 המחלקה. לעובדי מתנות״ ״נתנו

 חקירה, נפתחה לא מהם איש נגד
 המישרד ניתק מהם אחד עם ורק
קשריו. את

 קרוב מעסיק מישרד־הביטחון
רשי המדינה. ברחבי שמאים 15ל־
 כמעט השתנתה לא השמאים מת

 שום ואין האחרונות, השנים בעשר
 לפיד־ קבוע לוח־זמנים או חוקיות

 המחלקה. עם לעבודה מיכרזים סום
ב מלווה במיכרז הזכיה תהליך
 יהיו הם שגם ובקנוניות, תככים
מבקר־המדינה. לביקורת נושא

הסיפור, מתהלך השמאים בחוגי
ו יום־כיפור מילחמת בתקופת כי

 היו השמאים מרבית כאשר אחריה,
טב ומחלקת־ד,תביעות מגוייסים

 מנהל־ פנה עבודה, של בים עה
(ש טלמור דויד הקודם, המחלקה

 והנהו ראשי׳ צבאי פרקליט היה
 עיריית של מישסטי יועץ כיום

 וביקש מימון, צבי אל תל־אביב)
ו למישרד־הביטחון לעזור ממנו

למ נזקים, בהערכת למענו לעבוד
 יו״ר־ היה לא זמן שבאותו רות

 למדד ישיר באופן קשור האיגוד
לקת־התביעות.

 מימון סירב השמאים לדברי
 של שפע לו שהיה משום לבקשה,

ה בשוק יותר מכניסה עבודה
ש לכך, הטיבה היתד, זו אזרחי.

 את להעסיק סירב ־ טלמור דויד
 באמצעות עבודה לו ולספק מימון

 משיב אלה טענות על מישרדו.
 באותו מגויים ״הייתי מימון: צבי

שהש שאחרי להיות ויכול הזמן,
 לעבוד רציתי לא באמת תחררתי

 שאני מה לעשות יכול אני איתם.
 שדווקא לי נדמה שלי. בזמן רוצה

 אבל זמן, באותו להם עזרתי כן
 קשור הייתי לא שעבר אוגוסט עד

למישרד־הביטחון.״ בכלל
ב התמונה, את ששינה המאורע

פרי היה כשנתיים, לפני אוגוסט
 הידוע — טלמור דויד של שתו

כ ממישרתו — והגינותו ביושרו
 מחלקת־התביעות־והביטוח ראש

ב יורשיו מישרד־הביטחון. של
 הזדרזו והרמן, קוניצקי תפקיד,
 שמאי- להעסקת חדש מיכרז לפרסם

במישרד־הביטחון. רכב
 זבה, ואף השתתף, מיכרז באותו

״ה שלדבריו למרות מימון, צבי
 איננה הביטחון מישרד עם עבודה

 אירע זה במיכרז גדול.״ גליק
 של בנו יותר: עוד תמוה דבר
 במיש־ שעבד עמירם, מימון, צבי
 תקופה, לאותה עד האב של רדו
במיכרז. הוא גם זכה

 ה־ של הנלווים התנאים אחד
 בו, להשתתף כדי כי קובע, מיכרז

 מיש- של בעליו להיות השמאי על
 שלוש במשך לשמאות עצמאי רד

 מיש- את עזב הבן מימון שנים.
 לפני אחדים שבועות האב של רדו

 מישרד־ ופתח המיכרז, פירסום
 עמד שלא למרות עצמאי. שמאות
מימון עמירם זכה הנלווה, בתפאי

 העיקריים העיסוקים חד
■ והבי התביעות מחלקת של י
ה הוא מישרד־הביטחון של טוח

 שהיה וביטחוני צבאי ברכב טיפול
 רכב בל בתאונוודדרכים. מעורב

 מיז־ באופן שניזוק רכב למעט כזה,
אז שמאי של לטיפולו מגיע ערי,
 שזכה המאושרים מאותם אחד רח,

 מישרד־ על־ידי ומועסק במיכרז
הביטחון.
 פשוט. הוא ברכב הטיפול תהליך

 המישטרה בבסיס מתייצב הרכב
 התאונה לאיזור הקרוב הצבאית

 הפיקה!. על הנהג מדווח ושם
 מופנה הצבאית המישטרה מבסיס
 מחלקת־התבי־ קביעת לפי הרכב,

הנזק את המעריך לשמאי עות,

מימון יו״ר
7 בבדיקה הועסק מי

 הרבב הטיפול. דרך את וקובע
 את המתקן אזרחי, למוסר מופנה
 במוסך העבודה סיום ואחרי הנזק,
התיקון. את השמאי מאשר

 של המינימלי שכרההטירחה
לבדי לירות כ־ססד הוא השמאי

הנ כאשר הוצאותיו. בתוספת קה,
כ השמאי מקבל גדול, הוא זק

 ואחוז הנזק, מערך אחוזים עשרה
הנ לגודל הפוך ביחס משתנה זה

 15מ־ אחד כל של הכנסתו זק.
בש לירות כמיליון היא השמאים

נה.
שמ משרתים שבצה״ל למרות

 מיש- מוסר החימוש, חיל של אים
 השפר עבודת בל את רד־הביטחון

 ״הסיבה אזרחים. לשמאים ןאות
התבי מחלקת ראש מסביר היא,״

 ״ששמאי מלמוד, דויד הקורם, עות
 חברות- על-ידי מוכרים אינם צה״ל

עבו להוציא אם השאלה הביטוח.
 ! אותה לבצע או האזרחי לשוק דה

 של שאלה היא המערכת בתוך
 על אותה לקבוע שצריך מדיניות,

חיסכון.״ של קריטריונים פי
החיסכון מידת על חולקים יש
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