
(מימין), וינסו! אריה
־אביבי, תו איש־עסקיס
בש״י קוס ונ ניסה
ם ו נ . מנכ״ו מאיו,
שגם וגילה , ש׳ שו
כדאי בבית־וזמישכט
שיו ע ת היו ו יותר

 דברים, מיני כל עליי יודע הוא בו. קום
 ללכת החלטתי אז עליו. ידעתי ואני

 אומר במישטרה,״ נגדו ולהתלונן
ליפסון.
 כי גילה הדרד בתחילת כבר אבל

 המישטרה מיליונר. עם להתחיל קשה
 ושלחה תלונתו, את לקבל רצתה לא

 חקירה ערכה העירייה לעירייה. אותו
למישטרה. אותו והחזירה שיטחית

 יורם שלי, עורו־הדין היה ״לולא
 על מיכתב־תלונה כותב שפטל,
 אני המישפטי, ליועץ הזאת הסחבת

 מטפלים היו לא היום שעד בטוח
אומר. הוא שליד בתלונה

להראות
רווחים לאבא

מאיר(משמאל) ש״י בן מאיר מרדכי אבא
אבא על רושם לעשות נגד היה אבא

 שבשנים כך על התלונן יפסוץ ^
המיס־ העלימו 1977 עד 1975 )

מהכ 4091, שלום כולבו של עדות
 באותה תל־אביב. מעיריית נסותיהן

 היטל־נופש־ בעיר קיים היה תקופה 1
 ומיסעדות. מבתי־עסק שנגבה וסעד,

 הוראה מאיר ש״י נתן ליפסון לדיברי
 אריה המיסעדות, של למנהל־הספרים

 עבור מיוחדים ספרים לנהל וולף,
מהמחזור, 60* רק שיראו העירייה,

לצור לכך. בהתאם ההיטל את ולשלם *
 נכונים ספרים נוהלו מס־ההכנסה כי

ואמיתיים.
 בית־המישפט איך מבין לא ״אני
 וקבע הזאת, בעבירה וולף את הרשיע
 ומצד לכיסו, הכסף את לקח לא שהוא

 את לו שנתן מאיר, את זיכה שני
 ליפסון. אומר כך!״ לעשות ההוראה
 שטרוזמן, אורי השופט אפילו ואומנם,
 כולבו וחברת מאיר שיי את שזיכה
 כאילו נראה זה במיקרה כי ציין שלום,

קולות.״ בשני ״דיבר בית־המישפט

 ש״י של מניעיו את מסביר ליפסון
 מיסים פחות לשלם ברצונו מאיר

 להראות מעוניין היה ״ש״י לעירייה.
 הבייבי שהיו שהמיסעדות, שלו לאבא
 העלים לכן יפים. רווחים עושות שלו,

שההי מכיוון מהעירייה, ההכנסות את
 המיסעדות. מריוותי ישירות נגבה טל

 לשלם, לו איכפת היה לא למס־הכנסה
 המיסעדות. מחשבון שולם לא זה כי

 ההכנסות כל את הכניסו למס־הכנסה
 ושילמו הכולבו, של הגדול לסיר

ליפסון. אומר משם,"
 ההכנסות כי קבע בית־המישפט

 מיליון 10מ־ ליותר הגיעו שהועלמו
 אולם .1977 בשנת סכום־עתק לירות,
 שוולף כדי פרוצדורליות, סיבות בגלל
 הפרקליט הגיש מאיר, נגד להעיד יוכל

 ונערכו כיתבי־אישום, אלדג׳ם אברהם
 נשפט וולף נפרדים. מישפטים שני

 עורך־הדין על־ידי יוצג והוא ראשון,
 שולם הסניגור של שכרו סלונים. אורי
היתה זה במישפט מאיר. ש״י בידי

 ממנהלי־החשבונות, אחד של עדות
 נאמר בעדותו וולף. על ממונים שהיו

 מסויימת, בהזדמנות אליו פנה וולף כי
 נכונה מדווחים הם אם אותו ושאל

 זו שאלה מתוך תל־אביב. לעיריית
 ער היה וולף כי בית־המישפט הסיק

 מבחינה עיניו. את ועצם למירמה,
 עצימת־ .של מצב שווה מישפטית

 הורשע כן על ממשית. לכוונה עיניים
 לבית־המישפט עירעורו וגם וולף,

נדחה. העליון

 וחברת מאיר ש״י של *ץישפטם
 שהסתיים עד נדחו שלום כולבו /₪!

 אז השנה. באפריל וולף, של מישפטו
סני גולדנברג, אמנון עורך־הדין סיים
 ולמרבית טעוניו, את מאיר, של גורו

את שטרוזמן השופט זיכה הפלא

והחברה. המנכ״ל
מכי כי בפסק־דינו, הסביר השופט

 מער־ היתה מישפטים, שני שנערכו וון
 קרה וכך שונה, בהם כת־הראיות

 זוכה. שהבוס בעוד הורשע, שהפקיד
 היה שאילו דעתו את הביע השופט

 עם יחד המישפט באותו נידון וולף
מזוכה. הוא גם היה מאייר,

 מיש- דקויות מבין איננו ליפסון
 שמאיר מאוד מוזר לי נראה ״זה פטיות.
 וולף. של עורר־הדין עבור שילם
 זוכה. ש״י מדוע עכשיו עד מבין ואינני

 זה יותר עוד לי שבלתי־מובן מה אבל
 בליבו לפתע שנולדה הנוראה השנאה

 כל את סגר הוא אומנם, נגדי. ש״י של
 שאני אחרי תיכף המיסעדות
 שבגלל מאמין לא אני אבל התפטרתי,

כל־כך. אותי ישנא הוא עסקים
 מכיוון שזה לי אומרים ״אנשים

 אשתו,״ עם מיודד אני כי חשד שהוא
ליפסון. אומר

האשה? את חפש

גולדנברג(במסיבה) פרקליט
מישפטיז טכסיס בגלל האם

מאיר ש״י מזוכה
אשהי בגלל האם

_ הקיסר תרגילי _
)10 מעמוד (המשך

 אם רמת־גן. פועלי מועצת מזכיר
 מפתח על־פי להיות אמור המינוי
 להעדיף היה קיסר שעל הרי עדתי,

ההפ למרבה אבל סווירי. את בבירור
 ראש־ להיות נבחר אוברקוביץ תעה׳
 בתמיכתם הוועדים, 13 של החץ

 אף וקיסר. הברפלד של המשותפת
 כך על שישלמו המחיר כי היה שברור

לכדורגל. בהתאחדות הג׳וב יהיה
שמא הפתודתיקוואי, אוברקוביץ

 — אובר״חוכם אותו מכנים גבו חורי
 נפל — מחכם חכם יותר ביידיש:

למלכודת. עמוק
 על שנואים חברת־חשמל עובדי

מהחש החל סיבות. מיני מכל הציבור
למש ועד בחינם מקבלים שהם מל

 השביתות שלהם. הגבוהות כורות
 בשבוע ביצעו שהם הסלקטיביות

 של רחבה חזית נגדם גייסו שעבר
צווא בעלי עובדים, מצד גם התנגדות

 ובמעמדו, בשמו אוברקוביץ, כחול. רון
אישית. שינאה הרבה אליו מנתב

 שמח ולכן זאת, הבין לא הוא
כש הועדים, קבוצת בראש להתייצב

 כמו האחרים, את הצידה דוחק הוא
 אביטן ושלמה מאשדוד סרוסי מישל

מחיפה.
 ובראשם הוועדים, 13 את אבל

במהי לכופף קיסר יצליח אוברקוביץ,
 את להציג שיוכל משום דווקא רות,

 כך, החזקים בוועדים מילחמתו
 הישגים להשיג רוצה שההסתדרות

 החזקים רק ולא העובדים, כל למען
שבהם.

להת עדיין המייחל הערמומי, שחל
 והחושש המיפלגה, הנהגת על מודד

 הנגדי, המועמד יהיה קיסר אם מתבוסה
 חברת עובדי נגד התייצב מגידרו, יצא

 הש־ שתמנע חקיקה והציע החשמל
 שרי־ שאפילו דבר — בתות־חשמל

 להעלות העזו לא הליכוד של אנרגיה
דל״שיפתותיהם. על

 שהיקת ^
הכיסאות

לב אמורה עידת-ההסתדרות ף
 שמתוכו הוועד־הפועל, את חור ן

 ברור שלא מה המרכזת. הוועדה תמונה
 פ־ימ מרכז של הרכבו יהיה מה היום,

 כי הזאת. בוועדה שיבחר לגת־העבודה
הפת מכין העבודה, מזכ״ל ברעם, עוזי
במיפלגה. בכירים לכמה עות

 הימאים מזכיר אביטן, של דחיקתו
 של האינטרסים את שירתה הדירוגיים,

 בחיפה, עולה כוח הוא אביטן קיסר.
 מצליח וגם העובדים בתמיכת הזוכה

 העבודה מיפלגת ראשי על להתחבב
במנ רוצה אינו קיסר הצפונית. בעיר
 פוליטית תמיכה בעלי פועלים היגי

להסתדרות. מחוץ שמקורה חזקה,
 מאכד התאושש לא שעדיין ברעם,

 אותו מינה לא שפרס מכך הגדולה בתו
 לקיים החליט במשלת־האחדות, כשר

השנה. דצמבר בחודש מה, ויהי ועידה,
ההכ יפלו ישיבות שבאותן ברור

 שיטת לגבי ביותר החשובות רעות
 הוועידה לקראת בסניפים, הבחירות

שבה. הכוחות והרכב
 מרכז זה שיהיה מאור ייתכן לכן,

 יחסי־כוחות יהיו שבו לחלוטין, חדש
 הנוכחי, שבמרכז מאותם לגמרי שונים
 המרכזת הוועדה בחברי יבחר אשר

הבאה.
 יוכרע חדש במרכז הכל. לא עוד וזה

 השניה השורה מנהיגי כל של מעמדם
 בעתיד להתמודד הרוצים במיפלגה,

הנהגתה. על
 רק הם כרגע לכך לב ששם מי
 חב־ מזכיר רוזוליו, ודני ברעם קיסר,

 פנויה מישרה כל לכן, רת־העובדים.
 על־ידי נתפסת העובדים בחברת

רבץ. יצחק של ממחנהו איש
 נחלתן גם הם דומים מאבקי־כוחות

 ההסתדרות. של אחרות מחלקות של
הז לכולם נתנה הכלכלית התוכנית

 מאבקי לקראת להתאמן דמנות
 למעשה, וזה, השנה. הצפויים הכיסאות

 של הרב המלל מאחורי שעומד מה
 בימים המדברים עסקני־ההסתדרות,

וחל כלליות שביתות, על האחרונים
קיות.

 נשאר מהעסקנים למישהו אם ספק
 הנוראה בשחיקת־השכר לטפל כדי זמן
הפועלים. של

37ן1אל אילנה




