
 גם לדן להחזיר הארגז מבית־החרושת
 התקופה. כל על וההצמדה הריבית את

 עד זו, דרישה על לעמוד יש ״לדעתנו
קבע. יוחזר,״ לנו המגיע שכל

 דן לקופת הכספים הוחזרו האם
 מחברת ובעיקר מרכבים, מהארגז,

מאן?
 היום עד דחה היו״ר, הורביץ, יוסי

 מיוחדת ועדה להקמת התביעה את
 לא גם הוא האלה. הפרשות לחקירת

 מישטרתית, לחקירה הנושא את יעביר
האופוזיציה. כדרישת
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דן, של החדשים -מאנים־ ^
 /1977ב־ ציו את לחדש שהחל 1 1

 יסודית לחקירה הם אף נצרכים ,1978
 הכבישים, על שנים שבע אחרי דחופה.

 קשות. בעיות נתהוו לכן, קודם ועוד
 בשל מקורקעים רבים אוטובוסים

 באיזור בעיקר בשילדות, פיצוצים
 כמעט מצויים הסדקים האחורי. המנוע

 באיזור הגרמני: האוטובוס מן חלק בכל
 המירכב, בריצפת האחוריות, הדלתות
 לחלון חלון בין התומכים בעמודים

 מסור כאילו למיסגרת. מיסגרת ובין
לשניים. ניסרם חשמלי

 מיוחדים צוותים מחזיקים הגרמנים
 לצורכי בעיקר לתיקונים, בישראל
בהן שנדרשת מיוחדות, הלחמות

ימאן־ר1ייאכ1

 הגרמנים למה
נדיבים!

במידבר

״מפו לרכב־תיירים בחזרה ך
 בעד שילמו דן שמנהלי זה, אר" (

 ליחידה. יותר מארקים 4,600 רכישתו
 מגרמניה, מומחים מחליפים עכשיו
 והחלק החזית כל את בהרצליה, במוסך

 וריקבון. התפוררות בשל האחורי,
 בארץ, שהורכב אס־יו, האחר, בדגם

 מיזוג־האוויר, מיתקן מנועים, הוחלפו
 יש קירור במקום ריצפה. כיסאות,

 זועק. הביזבוז ומעצבן. רועש חימום
 עד הוציאו כבר מרקיעים. ההפסדים

 היה אפשר הון־עתק. תיקונים על היום
 במחיר חדשים אוטובוסים שני לרכוש
 הצליח לא היום עד אחד. של תיקונו

50 אותם את תקין למצב להביא דן
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*

 כי אומרים, הגרמנים רבה. מיומנות
ביש הכבישים בתנאי הנזקים מקור
 בנוסע וגם — ובמזג־האוויר ראל

 התאהב לא אגד כי מעניין המצוי.
 אוטובוסים, שני דן. כמו מאן בתוצרת

 על־ידי נרכשו לנסיון, ברשותו שהיו
הגר שהחזירו הכספים ב״עודפי" דן

 •ראה התל־אביבי לקואופרטיב מנים
 מעדיף אגד בסידרה). קודמות כתבות

בנץ. מרצדס תוצרת את
שבר מאן, תוצרת ברכב־התיירים

 שני יש מאוד. חמור המצב דן, שות
 מפואר דגם שהוא אס־אר, דגמים:
 המורכב ואס־יו, היבוא, מן שכולו
 מדגם לתיירים אוטובוסים 25 בארץ.

 אחרי לישראל הובאו המפואר אס־אר
 באירופה אי־שם שנים שקורקעו

 בעיקבות כנראה תורכיה), (אומרים
 כשהגיעו איראן. עם עיסקה ביטול

 ריקבון סימני בהם היו כבר לישראל
שיל זה ״מפואר״ רכב על והתפוררות.

 (יוסי בדן אז ששלטה השלישיה מה
 אשכול) עוזי אנקורי, יאיר הורביץ,

 עצמם, הגרמנים שדרשו מהמחיר יותר
 :1982ב־ ועדת־הפיקוח מימצאי לפי

 לעומת ליחידה, מארקים 216,100
 נחתם החוזה שנקבע. המחיר 211,500

 שנחשפה אחרי .1978 בינואר 15ב־
 לדן להחזיר הגרמנים מיהרו הפרשה,
מארקים. 35,750

 יהזיד מי
הגזק! את

— מצאה דן של עדת־הסיקוח ף
בספטמ 10ב־ שהגישה דוח על־פי 1

 הקואופרטיב הנהלת כי — 1982 בר
 ,12.8.80ב־ כן, לפני שנתיים החליטה
 מאן מתוצרת מנועים עשרות להחליף
 עם חוזה נחתם מקרוב שזה החדשה,
לסוגי אוטובוסים לאספקת המיפעל

 המלצת פי ועל מחיר תוספת ללא הם,
 אולם עצמו. הגרמני בית־החרושת

 שילם הקואופרטיב כי העלתה החקירה
 5,000 שהוחלף מנוע כל תמורת

 וערת־הפיקוח: קבעה נוספים. מארקים
 רוח־ את תואמת ההחלפה אין לכך, ״אי

ההחלטה."
 שהשתרשה השיטה כאן פעלה שוב
 כספים לגרמנים משלמים דן: בצמרת
להם. מגיעים שאינם

—■———י—— 12 —

 המקור־ האוטובוסים מזאת: יתרה
 לדן. כבדים נזקים הסבו אז כבר קעים

 ברמת־ צ״ד במוסך שימוש ללא חנו הם
 ״חודשים הופכין, לה שאין כאבן גן

 כדברי הוחלפו," שהמנועים עד רבים,
הדוח.

לאוטו יום־עבודה כי להדגיש ראוי
 מנוע להחלפת שקורקע הסוג מן בוס

התו דולר. 250ל־ שווה־ערך (אס־יח
הקואו לחברי נגרם כבד נזק צאה:

 על יודעים אינם היום שער פרטיב,
זה. אירוע

 מהחלפת כתוצאה שנגרם ״הנזק
 יוחזר אם יודע ומי גדול, הוא המנועים
 בלשון קובעים לאגודה," אי־פעם

ממלאי על מקובלת שאינה בוטה,

 ועדת־ חברי בדן, נבחרים תפקידים
.1982 של הפיקוח
ב־ מדובר ביותר: השמור הסוד וזהו

אס־יו. מדגם (!) אוטובוסים 50
 המשמש דו־תכליתי, בדגם המדובר

 להסעת גם נוסעים, להובלת גם
ליש שהגיעו אלה אוטובוסים תיירים.

 חתימת אחרי יחסית קצר זמן ראל
 ,1978/77 בשנים מאן עם ההסכם
 מן קטנים במנועים מצויירים כשהם

 שיש החליטו עצמם הגרמנים הדרוש.
 התעלומה אך יותר, בגדולים להחליפם

 בעד דן שילם למה בעינה: נותרה
הקואו בהנהלת הוחלט כאשר החלפה,
 כל ללא ייעשו החילופים כי פרטיב
בית־ המלצת על־פי במחיר, תוספת

בשילטוץ שנה 20
 בדן, בכיר לחבר שנערך החברים ממישפטי באחד ,1979 באביב

 לאחרונה העוברים ״הזעזועים השופטים: הזהירו עבודה, מנהל
 ממלאי-תפקידים, של והגינותם יושרם בנושא האגודה, בכותלי
 למינויים האחראים חברים אותם לגבי אדום אור להדליק חייבים

 כפל* הדבר חמור שלהבת, נפלה בארזים וכאשר באגודה...
כפליים."
 הורביץ, יוסי הרבה. שנים כורסותיהם את מפנים לא דן ארזי

 כל המזכירות. יו״ר שנה 16ו* ההנהלה חבר שנה 20 הוא למשל,
בדן. כמתרחש ומוחלט, ממושך שילטון וחומר קל משחית, שילטון

 61,500,ל־ססס הגיע כבר בדן מניית״חבר של העכשווי שוויה
דולר. 40,000כ־ - שקלים
 היה סכום באותו לירות. 13,000 המניה שווי היה שנה 25 לפני
משותף. בבית חדרים שני של חדשה דירה לרכוש אפשר

 אחד חדר אפילו לרכישת די בו אין המניה של שוויה היום,
בתל״אביב. חדש בבית

 העירונית בתחבורה מונופוליסטי ממעמד נהנה דן קואופרטיב
 הכלכלי במצבה האשמים מנהליו, נרדמו כך בשל אולי דן. בגוש

 משלמי־ כספי של וקבועה רצופה תמיכה על הנשענת החברה, של
 גוזלים הזוטובוסים אפילו ותיפקודה. קיומה להמשך המסים
 בטנדר־ ואינטימית מהירה נסיעה המעדיפים מדן, רבים נוסעים
 ממוזג־ הוא אם גם מאן, תוצרת חדש באוטובוס מאשר קופסה
אוויר.

 תשובה למתן דן של נסיון - הארוכים האוטובוסים אם ספק
 מיועד הארוך דן ליושנה. עטרה יחזירו - צפויה פרברית לרכבת

 .200 גם בו לדחוס מותר הרשיון תנאי על״פי אך נוסעים, 180ל״
 הוא גם אך מוצלח, ותימרונו חזק מנועו בני״ברק. בקווי מופעל הוא
 של ומתמשך מיושן כושל, ניהול בשל ממחדליו דן את יגאל לא

הכלח. עליהם שאבד בוסים

 אחראי מי עצמו? הגרמני החרושת
 בעלי אוטובוסים הזמנת של זה למחדל
ליעודם? מתאימים שאינם מנועים

 הסתכם המנועים החלפת מחיר
מארקים! מיליון ברבע

 ,1982ל־ 1977/78 השנים בין ועוד:
 בעיצומו היה מאן עם הפלירט כאשר

 — מאות כמה — רבים ואוטובוסים
 את להחליף כדי לישראל, להגיע החלו

 מחלקת התנהלה דן, של המתבלה הצי
רואה־חשבון. ללא הנהלת־החשבונות

 איך משהו? להסתיר מישהו הביקש
בקואו חשובה כה מחלקה כי ייתכן

 תהיה לא סכומי־עתק, המגלגל פרטיב,
 ברואה־חש־ מיקצוען, במנצח מאויישת

בעל־מוניטין? בון
בספ ועדת־הפיקוח חברי התריעו

החשבו הנהלת ״מחלקת :1982 טמבר
 ארבע במשך לקלוט הצליחה לא נות

 היא רואה־חשבון. האחרונות השנים
 רואה־חשבון ללא היום עד מנוהלת
 אותותיו.״ נתן זה ודבר מוסמך,

 דבריה את ממחישה הפיקוח ועדת
 השיטה: על מצביעות ששוב בדוגמות,
־ ב  לבית- פעמיים שולם 1980•
האוטו את המרכיב מרכבים, החרושת

 תוצרת אס־יו, מדגם האוטובוסים
במרכאות. ישראל,

 ן המחיר את לשלם נדרש והנוסע
 הביזבוזים, לולא סל״תשומות. באותו

 ו־ השלומיאלי הניהול השחיתויות,
 הנמנע מן לא המקובלות", ״הנורמות

 לא עירוניים בקווים הכרטיס מחיר כי
 בממוצע 30* (באלה שקלים 400 היה

 שקלים 200 על עומד אלא סובסידיה)
 והגני־ הביזבוזים כל פחות. גם ואולי

 שבו הוצאות, סל לאותו נכנסים בות
 תע־ בקביעת מישרד־התחבורה מכיר

. ריף־הנסיעה.
 ולא מדי חלש מאן של המנוע

 רכב־ על המוטלות במשימות עומד
־ ״מפואר״. תיירים

 נשרפים העירוניים באוטובוסים
 אס־אר — זה דגם נע. בסרט מנועים

 מהשלמות רחוק מיובא, או מורכב —
 בממוצע שנה אחרי הידועה. הגרמנית

 הכל ״שיקום״. לצרכי אותם מקרקעים
 עובדים: של כתיאורם בתוכו, מתפורר

 ריקבון התומכים. העמודים השילדה,
 שנים כמה עוד חולפות מקום. בכל

 ל״קן־ גם מגיעים מאן של ו״החדשים״
המכונה דן של ה״מיפעל" הקוקיה",

 באוטובוסים וצו לא האיואנים אפילו
ם, הארה: בי ח בערי וגו  שירוו

ברתי־מתאימיס ומנועים מתמורות
 ממאן, המגיעים המפורקים בוסים
 בניית בעד שקלים אלף 217 של סכום

אס־יו. מסוג תיירות לאוטובוס מירכב
לי ביו  פלוס הכסף הוחזר 1982 •

 ב־ מונח שהיה התקופה על ריבית
הצמדה?) על (ומה מרכבים.

אר  מיקדמות הועברו 1981 •בינו
 לבית־החרושת שקלים 1,550,000 בסף

 55ל־ מירכבים בניית בעד הארגז.
 חשבון גמר שנערך לאחר אוטובוסים.

המיקדמות. את קיזזו לא הארגז עם
 אך הכסף, הוחזר 1982 •במאי

 ראש דרש עת באותה ריבית. ללא
קריגסר משה החבר אגף־הכספים,

 הוא אוטובוסים. בפירוק המטפל עמיר,
 שוררים הרצליה. מישטרת ליד נמצא

 כקובלנת ״מחפירים״, תנאי־עבודה בו
 ממשית״ ״סכנה בהם שיש בו, העובדים
לשלומם.

 ה״מפוא־ במאנים די היה לא אם
 הנהלת מיהרה לתיירים, שהוקצו רים"

 חברת עם עיסקה על לחתום דן
 שיצאו אוטובוסים לרכישת עמיתור

 רכשו לבסוף זעקה. קמה משימושה.
 אוטובוסים חמישה או ארבעה ״רק"

 הון והשקיעו אס־אר, דגם, מאותו
 ותיבות־הילוכים. מנועים בהחלפת

אלף 60 או 40 של בהוצאה אז דובר


