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מיואשים

ריינר
היררים נגד

סיוון
מתנער גביש

כלומנטד
לוינסון ספיחי

 אורח־ ובין שם־משפחתו בין שילוב
חייו.

 תזוליו
לאט עובד

 היו לתפקידו, קיסר נכנם אשר ^
 בידיו ישאיר שהוא בטוחים הכל (₪
 את ויותיר המיקצועי האגף תיק את

 קיסר כממלא־מקום. הברפלד חיים
 למנות ומיהר החדש, בתפקיד הסתפק

 שהבר־ למרות אך תחתיו. הברפלו את
 משופשף, ועסקן סימפאטי הוא פלד

לכות המיקצועיים האיגודים עולים
ההסתדרות. שלמות על ומאיימים רות

פסה
מאוכזב

 ראשי שני זאת עשו מכבר לא
 מזכיר רז, יצחק אלה היו איגודים.

 אוניקובסקי, ויעקב המהנדסים, איגוד
 (אקדמאים המח״ר הסתדרות מזכיר
 על הודיעו הם והחברה). הרוח במדעי
 מיקצועי איגוד ולהקים לפרוש כוונתם
 של עצמאית הסתדרות — עצמאי

והאקדמאים. המהנדסים
 אולטימטיבית, הודיע, כבר קיסר

 איגוד יקים הוא יפרשו, הם שאם
ההסתדרות. בתוך זהה מיקצועי

 רק שהוא לסיכסוך, הרקע מהו
בתחילתו?
 איגודים שני דורשים שנים במשך

 ובתוספות בהם חריגה הכרה אלה
 שירוחם לפני תובעים. שהם הייחודיות

 פצצת־ לקיסר השאיר הוא פרש, משל
 רוזוליו דני על הטיל כאשר קטנה, זמן

 את שתיבחן ועדה בראש לעמוד
המהנדסים. דרישות

 העובדים. חברת מזכיר רוזוליו,
 הוא לכל ובנוסף הבעיה, ברזי בקי אינו

 שיוציא החלטה שכל ברור לאט. עובד
 אם להיפך. אם כי לרגיעה, תביא לא

 יקפצו המהנדסים, לטובת יחליט
 שיינקמן, זלמן -ובראשם ההנדסאים,

 יחליט אם הימים. משכבר יריביהם
 לממש עלולים הם המהנדסים, לרעת

 המהנדס בבית ולהתמקם איומם את
 לצד בתל־אביב, די״זנגוף ברחוב

והאינג׳ינרים. הארכיטקטים
 יתמודד שהוא הזהיר, כבר שיינקמן

 בבחירות עצמאית רשימה בראש
 גם לעשות עשויים כמוהו הקרובות.

 הפקידים, מהסתדרות רף, אליהו
 עובדי־ את המייצג בן־עמי, וראובן

המדינה.
 את בהברפלד רואים הכל כרגע

 ממזכירי־האיגודים וחלק למתח, הגורם
איתו. מדברים אינם אף

 מפרישה מאוד מודאג קיסר
 כל מיקצועיים. איגודים של אפשרית

 בר־שיח להיות והופך שפורש איגוד
 תנאי־שכר על הממשלה עם עצמאי

 כוח־המיקוח את קיסר, לדעת מחליש,
 את העירו בוועד״הפועל חברים שלו.

 עומד זו יוזמה שמאחורי תשומת־ליבו,
 בצבעים הכל רואה אינו הוא הליכוד.

 עשה שהליכוד ״יתכן ולבן. שחור של
 לחבריו, קיסר הסביר מהסיכסוך.״ הון

 לו ואין אותו יצר לא הליכוד ״אך
באיגודים." גדולה אחיזה
 העיבה מתפקידו משל פרישת על
 מבקש קיסר לוינסון. יעקב פרשת

 שוב לדוש ולא חדש רף לפתוח מחבריו
 לכך מודע הוא בפרשה. ושוב

 ושיש בעניין חוקרת שהמישטרה
 דמויות־מפתח כמה שעוד סבירות
 כותרות יעשו ההסתדרותי במשק
 לא החליט הוא אבל זו. חקירה בגלל

בפרשה, עוד להתעסק
 מוכן לא שהוא אומר כשהוא
 שהוא דבר של פירושו לזה, להתייחס

בעניין. מעורבים שהיו מי את ידיח לא
 היו ולוינסון קיסר בין היחסים
 אבל, מכר■ יותר אפילו אולי מצויינים.

 הנוכחי המנכ״ל עם יחסיו שגם מסתבר,
 טובים גזית, גיורא(״ג׳ורי״) הבנק, של

ביותר.
 הריעה את בביטול דוחה קיסר
 לוינסון שפרשת שאחרי הרווחת,
 בבנק ראשים * ייערפו תירגע,

 מהתנהגותו מתרשם קיסר הפועלים.
 במשק צמח שלא גזית, של העממית

ההסתדרותי.
 האחרונה השנה אירועי בעיקבות

לבנק. מיוחד יחס להעניק החליט הוא
 הגדול הבנק לפני עומדות לדעתו,

 שיקום האחת: מרכזיות. בעיות שתי
 כפוף הוא כי ברור שיהיה כך התדמית,

 העובדים. חברת של לאינטרסים
 שהיא הכלכלית, המצוקה השניה:
 הדומה המישקי, המצב של הן תוצאה

 הגדולים הבנקים סובלים שממנו לזה
 של ספציפיות בעיות של והן בארץ,

 הבנק מהיותו הנובעות הפועלים בנק
העובדים. משק של

 סניף של מנהל שכל גורס קיסר
 בבנקים מעמיתו שונה פועלים בנק

 הבנק סניף את גם האחרים. המיסחריים
 משק של משליחות כחלק קיסר רואה

 להביא כיצר עצה מטכס והוא העובדים,
 הסניפים בתוך מימוש לידי זה רעיון

עצמם.
 והבנק העובדים חברת ראשי
הבראה תוכנית על עתה שוקדים

 את תיתן קיסר שלדעת מקיפה,
 לא עדיין עצמו הוא בקרוב. אותותיה

 מעמדה אמפ״ל, לסוגיית נכנס
 הן סומך הוא זה בעניין בחרל. ועיסקיה

 חברת מזכיר על והן הבנק על
 כשיתפנה ובקרוב, רוזוליו, העובדים,

 חברת על לדיונים זמן יקדיש לכך,
בחו״ל. הבנק של ההשקעות

 של הטפרים
עובדים" ,שיכון

 עדיין משל ירוחם של ודד ^
 הפועל. הוועד חדרי בין מטיילת 1

 בכתב־יד, מיסמך, ברשותו מחזיק הוא
 מובטח ובו קיסר, ישראל חתום שעליו

 תפקיד כלומר — מישקי״ ״תפקיד לו
 חברה של מועצת־מנהלים יושב״ראש

הסתדרותית.
 תנועת־ בארכיון היושב משל,
לתפקיד. ממתין עדיין העבודה,

 דובר לתפקידו, קיסר נכנס כאשר
 הראשונים בין יהיה שרוזוליו

 גם דוחה קיסר לפרוש. שיתבקשו
 בן למזכיר, נותן הוא בביטול. זה רעיון

מלא. גיבוי כברי, קיבוץ
 המשק מתאושש שממנו אחר משבר

 כמעט פרישתו, הוא ההסתדרותי
איתן הסנה. מנכ״ל של מאונס,

מרוצים

דוזוליו
פצצת־זמן

גדת
מצויינים יחסים

גביש
ריווחי מאזן

 חסיד אבניאון, של לעזיבתו אבניאון.
 פיצויים שקיבל הראוותני, הניהול

 ניהול בדבר טענות נתלוו נכבדים,
 ניקיון־ חוסר על רינונים ואף כושל,
 שהחילופים סבור, קיסר כפיים.

 חברת־הביטוח את ייצבו בהסנה
חדש. דף בה ויפתחו ההסתדרותית

 שכבר הראשונות ההחלטות אחת
 הסיכויים ושרבים עליה, הוסכם

 על ההחלטה היא בקרוב, שתתבצע
 ושיכון בונה סולל בין המיזוג

עובדים.
 ויש שנים. כבר דובר זה מיזוג על

 הוכח עתיקת־יומין. הסכמה כך על
 ההסתדרותי שהמשק במיספרים,

 של הבניה כוח אם יותר הרבה ירוויח
 של הבניה באתרי ישולב בונה סולל
עובדים. שיכון

 אדרי, רפי עובדים, שיכון מנכ״ל
 העבודה מועמד ושהיה ח"כ גם שהוא

 לבחור: חייב הייה שר״השיכון, לתפקיד
 ההחלטה עובדים. שיכון או כנסת
 פשרה. היה כרגיל, המוצא, קשה. היתה
 להתפטר כוונתו על הודיע אדרי

 קיסר ובין בינו סוכם מנכ״ל. מתפקיד
 ראשות את יקבל שהוא ורוזוליו,

עובדים. שיכון של מועצת־המנהלים
 עומדת העובדים חברת מינהלת

 ובצורתו, האיחוד בשלבי בקרוב לדון
 מאמץ כל יעשה מסתמן, כך אדרי, אבל

ועצמאי. דינמי מנכ״ל מינוי למנוע
 מלהתפטר נמנע הוא רב זמן במשך

 העבודה מרכז החלטת את ולממש
 נראה ״כפל־התפקידים". מניעת בדבר
בעיות. יעשה הוא עתה שגם

 בוועד־ גם יריביו הם שרבים אדרי.
 המנכ״לים בין היחיד הוא הפועל,

 וולבו במכונית שנוהג הבכירים
 לעומת קשר, במכשיר המצויירת
 במכונית הנוסעים אחרים מנכ״לים

 אינו שקיסר יודע הוא .505 פז׳ו מדגם
ומהתנהגותו. מהליכותיו שבע־רצון

 קיסר ידרוש שבקרוב הנמנע מן לא
 בסיפרי יותר קפדנית בדיקה עריכת

 בחשיבות זאת ויתרץ שיכגן־עובדים,
הצפוי. המיזוג ערב הבדיקה

 סולל לענק תצטרף עובדים שיכון
 חטיבות קבלנית, זרוע בו שיש בונה,

 ארצות סרב וגם מגוונים מיפעלים
 גדולים בהפסדים שהסתבכו חוץ,

 שם, המישטר חילופי בגלל בניגריה,
בקאמרון. וגם

בונה, סולל מנכ״ל רוטמן, שרגא
 שחקרה ועדת־השניים מחברי אחד היה

 נאמר עליו גם לוינסון. פרשת בתחילת
 כבר היום הביתה. ילך שהוא אחת לא
 בפזיו הנוהג רוטמן, כך. על מדברים לא

 קיסר, של מתמיכתו נהנה ',80 משנת
רבה. באהדה עליו המדבר

 בונה בסולל בטוחים זאת לעומת
 חוץ, ארצות סרב מנהל שילו, שאהוד

 רוטמן את שיחליף האיש יהיה לא
 בעוד הפרישה, בגיל יפרוש זה כאשר
 רחל, שילו, של אשתו שנים. שלוש

כור. דוברת היא
 ועדת־השניים, של השני החבר

 מועצת־ יושב־ראש סיוון, עמירם
 אחד עוד - תיעוש של המנהלים
 קיווה - העובדים חברת ממרכיבי

 כסמנכ״ל. בכור, בכיר תפקיד לקבל
 בתיעוש, להסתפק יאלץ שהוא נראה

קצר. לזמן רק אך

בלי
אפריקה דרום

 הועלה משל של תקופתו סוף ^
 מועצות־ שיושבי־ראש רעיון

 לא ההסתדרות מוסדות של מנהלים
 ולקבל המוסד באותו לעבוד יוכלו

 כנגד בזמנו טענו משכורת. מקופתו
 את לעצמו להכשיר רוצה שהוא משל,

 מועצת־המנהלים יושב־ראש תפקיד
 בגלל אולי כידוע, הפועלים. בנק של

 משל לוינסון, בפרשת הטרגי המיפנה
התפקיד. קיבל לא

 חברת במינהלת התקבלה באחרונה
 של רעיונו ברוח החלטה העובדים

 ביושבי־ראש פוגעת היא כרגע משל.
 הפועלים, בנק של מועצות־המנהלים

 ריינר, באפרים כלומר: ותיעוש, כור
 יוכלו שלא ובסיוון, בלומנטל בנפתלי
רב. זמן הנוכחי בתפקידם להישאר

 גביש, ישעיהו הנוכחי, כור מנכ״ל
 המוביל המנכ״ל הוא בעבר, סמנכ״ל
רוצה לא הוא העובדים. בחברת

מודאגיס

אדרי
ומאיים בונה סולל

שוקולד

ד!ברםלד
פורשים! איגודים

 הוא ולכן בעורפו, שינשפו בסמנכ״לים
בסיוון. רוצה לא

 פיקוד־הדרום אלוף שהיה גביש,
 זוכה ששת־הימים, מילחמת בימי

 הוא קיסר. של בלישכתו רבה להערכה
 ואת צניעותו את אותו, משבח

 מאזן השנה הציג גביש, הליכותיו.
 מאזני־הפסד רקע על שבלט ריווחי,

 להשתחרר הצליח השאר, כל של
 יושב־ראש של מהאפוטרופסות

 ח״כ בלומנטל, שלו, מועצת־המנהלים
 לא בלומנטל העשירית. הכנסת

 במסיבת־העיתונאים למשל, השתתף,
 בלומנטל המאזן. הוצג שבה כור, של

 בספיחי אחרת או זו בדרך מעורב עצמו
)52 בעמוד (המשך

בן־ישראל
מאוכזב
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