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 נכנם ענקי הסתדרותי קונצרן של כובד •
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 "־* * דו־ ההסתדרות. של הוועד־הפועל בניין של
 המזכי־ קולו. את ומרים השולחן על פק

 # רב שזמן טוענות הסמוכים שבחדרים רות
| ל־ קרה זה כל־כך. רמים קולות שמעו לא |2 

 הנמרץ המנכ״ל רוטמן. לשרגא אחרונה
ההסתדרותי. סולל־בינה קונצרן של

 של חברת־העובדים הנהגת על המאבק
 סמוי, האחרון לזמן עד היה ההסתדרות

 חברת־העוב־ השטח. לפני מתחת והתרחש
מ במדינה. ביותר הגדול המעסיק היא דים
 | ה־ הכלכלי הכוח את ומהווה הממשלה, לבד

 ששולט מי במיזרח־התיכון. ביותר אדיר
 בהסתדרות למעשה שולט העובדים בחברת

 ללבוש מתחיל המאבק כך ומשום כולה,
נוקשה. אופי

 1 השנה במרוצת גילויים כמד. למאבק היו
נש שיכון־עובדים חברת מחוגי האחרונה.

 את ׳סולל־בונה רכשה כאשר מחאות מעו
 דרוקר. זכריה של הבניה חברת מחצית

 כאשר לשיכון־עובדיס גמלה סולל־בוטז
 חלק כלל קונצרן עם ביחד רכשה זו חברה

בירוש שערי־צדק של הפרוייקט מאדמות
 חברה על להשתלט ביקשה וכאשר לים,

תעשייתית. לבניה

אוזן השר עם (!מימין) אדרי
בבנק בן־ברית

 חברת־ מזכיר את מאשימים בהסתדרות
 רביבים, קיבוץ איש אולניק, משה העובדים,

 להשתלט מצליח ואינו מדי, חלש שהוא
 מדי מרבה אולניק שלו. בעלי־האחוזות על

 התק״ם בענייני המבקרים. לדעת לעסוק,
 חברת־העובדים ובעצם המיפלגה, ובענייני

 שהוא משום ביותר. אותו מעניינת אינה
 שממנו בנק־הפועלים, אל לחזור מבקש

הושאל.
 הוא ההנהגה לכתר הראשי הטוען

 של הנמרץ המגכ״ל רוטמן, שרגא
 מעולה, לטכנוקרט נחשב רוטמן סולל־בתה.

יש ליורשו, פינה בלומנטל שנפתלי ואחרי
 כור, קונצרן מנכ״לות את גביש, עיהו
 העובדים בחברת שהבכורה רוטמן סבור

לו. !מגיעה
שמנ ומי רוטמן, של העיקרי יריבו

 הוא בגלגליו, מקלות לתקוע הרף ללא סה
 אדרי. רפי הח״ב עובדים, ינון־ ש :מנכ״ל
 מוע־ יו״ר הוא שרוטמן על־כך כועס אדרי

ל נוסף שיכון־עובדים, של :צת-המנהלים
 מצא הוא ולאחרונה בסולל־בונה, מישרתו .

 בנק־ הנהלת יו״ר של בדמות בן־ברית ■לו
 שלא גזית, גזית. (ג׳ורי) גיורא הפועלים,

 לא האוצר, מן אליו הובא אלא בבנק צמח
בצמרת הפנימיים המאבקים ניבכי את הכיר
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סיוון עכוירם עם (משמאל) ;כיש
בשלווה ממתין

לוי השר עם רוטמן(מימין)
הראשונה במערכה ניצחון

״לסו הצליח שאדרי וטוענים ההסתדרות.
 שיכון־ בין אחת, חזית וליצור אותו, בב״

סולל־בוניה. נגד בנק־ד,פועלים. ובין עובדים
 שיכון־עובדים את מאשימים בסולל־בונה

 בייעוד עוסקת אינה מזמן כבר זו שחברה
שכי לעובדים זולה בנייה — שלה המקורי

 לעשירים בבניית־פאר מתרכזת והיא רים,
 לסולל־ גומלים בחברת־העובדים ולמנהלים.

 יבש, טכנוקרט הוא שרוטמן בטענה בונה
 ממולל־ ההסתדרות. לערכי קשר לו שאין
 ששיכון־עובדים ואומרים משיבים בונה
 ב־ אותה למזג וצריך בזבזנית, חברה היא

עולל־בונה.
 בשלווה הצד מן משקיף הזה המאבק על

 רק נכנס הוא גביש. ישעיהו מסויימת
 בלומג־ נפתלי של הגדולות לנעליו עכשיו

ה עמדות את לעצמו לבנות ומתחיל טל,
שלו. כוח

 בנק- :זה לרגע המאבק תוצאות סיכום
 שהיתה הרבה ההשפעה מן איבד הפועלים

לש מנסה גזית ג׳ורי אך זוהרו, בימי לו
 למשה להציע מוכן ואינו מעמדו, על מור

ל לחזור לו שתאפשר רמה מישרה אולניק
 את שיפנה התביעה רובצת אדרי על בנק.

 — תפקידים כפל לו יהיה שלא כדי מקומו
 ניצח הראשון בסיבוב ח״ב. גם הוא אדרי

ני משל עם פגישתו אחרי כאשר רוטמן,
 שיכון- של כניסתו את להקפיא הוראה תנה

המתועשת. הבניה לתחום עובדים

הגנהלים
__ *____

□ המזזת אח ״דאית• עי!״ !״ב
)71 מעמוד (המשך

 | הופ־ כמפיק בצפון, למילואים אותי גייסו
 $ חתמתי המילואים במהלך הצבא. של עות
 ן לפ־ שצריכות הפקות־ענק, לשתי הסכם על

 כשבאתי הכספיות. הבעיות כל את לי תור
 | הצעתי לאסתר, כך על סיפרתי לחופשה

 את אקח ושאני השותפות את שנפרק לה
ן הסכימה. היא החברה. של ההתחייבויות כל

4 השות־ פירוק על הסכם הכנתי בינתיים
1' ' י

 1 מה את עיכלתי לא שעדיין חושב אני
 פלש־ הזמן כל לי יש המיקרה מאז שקרה.
 1־ מול אקדח של לוע רואה אני שבהם בקים,

 ► ביר־ את אלחין שאני חושב אני העיניים.
 מקהלה. עם אותה ואקליט הגומל כת

אלהרר. של סיפורו כאן עד
 ■ ארוטיים ״חיים

בלתי־מבוקרים״
 השאלה את העלתה האקדח רשת מ
״  בדעתה. שפויה מרקוביץ אסתר האם ״

ב בשל בעבר, מאושפזת היתה היא ואמנם,
 אישור ברשותה יש אולם נפשיות. עיות

 שיש האנשים מאוד שמעטים יוצא״דופן,
בדעתה. שפויה שהיא המעיד כמוהו, להם

 בעת האישור, את להשיג דאגה האשד,
 אחיה, עם קשה בסיכסוך שרויה שהיתר,
השו פירוק בעניין סלור, (״בנש״) בנימין
 הסיכסוך בחברת־השמירה. ביניהם תפות
 חששה ואסתר בבית־המישפט, להתברר עמד

 נבדקה לכן שפויה. שאינה יטען שאחיה
ידועי־שם. פסיכיאטרים כמה אצל

 אסתר, של הנפשי מצבה על בחוות־דעת
הפסי כתב ,1980 באוגוסט 12ב־ שניתנה

 ״מדובר :ליברכט ליאון ד״ר הקליני כולוג
מו של היסטוריה בעלת אגוצנטרית באשה
בהתמ היתר בין שמתבטאת אופי, פרעות
ו ריגשיים חיים ובניהול לתרופות כרות

 נורמות על־פי בלתי־מבוקרים, ארוטיים
 די- ממצבים לרוב סבלה אשר מקובלות,
אוש ואף טיפול קיבלה שבעבורם כאוניים,

פעמים. מיספר פזה
אינטלי כאשד, מתגלה היא ״במבחנים

ו היטב מתמצאת אשר ופעילה, גנטית
החברתית. בסביבתה כהלכה לפעול מסוגלת

 שהיא נראה הנוכחי במצבה ״למעשה,
 את עצמאי באופן לנהל בהחלט מסוגלת
הח הצורך מפאת אולם ועסקיה, ענייניה

 אשר אד,בה, של באובייקט בתלות מאוד זק
 הוקרה וריגשית, פיסית הנאה לה יעניק

ל בהתאם לפעול עלולה היא — והערכה
ב גם אך !שלה האגוצנטריים אינטרסים

 שפיות־דע- את תאבד לא היא אלה מצבים
תה.״

 קשה, סכרת חולת שהיא מרקוביץ, אסתר
מ באבו־כביר. בבית־המעצר עתה כלואה

 גיר- את למסור ממנה נמנע שכך כיוון
ל ביקשו בני־מישפחתה לעיתונות, סתר,
 אוהבת שאסתר סיפרו הם במקומה. דבר
 גבר אהבה שלא כפי דודו, את היום עד

 אהבתה, את המפיק ניצל לטענתם מעולם.
ורכושה. כספה כל את ממנה והוציא

 בית לאסתר היה בני־המישפחה לדברי
חו את לממן כדי מכרה שאותו ביפו, אחר
 מכוניתה, את לו מסרה היא החברה. בות

 ה- קרנות את פדתה מניותיה, כל את מכרה
ל הכספים כל את ומסרה שלד, גימלאות

 בסך־הכל חסכונותיה. כל עם ביחד דודו,
דו אלף 350כ־ של סכום לרשותו העבירה

 היה ולא מנכסיה כשירדה לדבריהם, לר.
ש החברה, הפסדי את לממן במה עוד לה

 דודו, של העיסקיים מכישלונותיו נגרמו
 ולהתעלל להכותה עליה, לאיים התחיל הוא
שכתו קשה, נפשי למשבר שהגיעה עד בה,

שעשתה. מה את עשתה ממנו צאה
 אביה שכאשר טוענים, המישפחה בני

 המיקרה, לפני כשבוע לה, הסביר אסתר של
 לה אמר הוא האקדח, את להפעיל כיצד

לדברי עקר. כדור הוא שבקנה שהכדור
 ביודעה האקדח, הדק על לחצה היא הם,

בקנה. נמצא העקר שהכדור
 דודו. את לרצוח כלל ביקשה לא לפיכך

 במי- הצהרותיה כל וגם להפחידו. רק אלא
זו. למטרה רק מכוונות שטרה

 כבר הוכיח דודו כי ציינו בני־המישפחה
 השתולל כאשר אלים, אדם שהוא בעבר
סי־בי־אס. חברת־התקליטים במישרדי פעם

ההאש את בתוקף הכחיש אלהרר דודו
ל באסתר. והתעללות ניצול על נגדו מות

 מזימה, נגדו שמתרקמת מאמין הוא דבריו
ב ומישפחתה אסתר של קשריהם בעזרת
 אמר הוא ומישרד־הפנים. המישטרה צמרת
ב שד,קליע אפשרות מכלל מוציא שאינו
 את האשה מעל להסיר כדי יוחלף, אקדח
לרצח. לניסיון החשד
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