
תו  נחשפה קריב, זאב את עוקף ובכך יו
 מועצת־ אישור ללא זאת תמוהה עובדה

לב הוטמן ביקש בלאו דרך המנהלים.
 בלאו ואומנם שאת, ביתר כצמן את לום
התפט את להגיש מכצמן ודרש חזר

רותו.
שלומיאלי לניהול מאלפת דוגמה

קדיב מבקר
ר .לא שאי חרוכה!״ אדמה א

גור שר
קוי בולם גורם ה בני רוו האו

 אחד בכתב״ידו ששלח פנימי, ממיסמן־
 כפוף שהיה הקונצרן, של המבקרים

 ביקורת ביקור אחרי כצמן, לשלמה
 לבניין הנגריות אגף — בסולב שערך

בונה. סולל של
לכצמן: המבקר כותב כך

בסולב. בישיבה אפרים עם ״הייתי
 שם. שהולך מה שערוריה ״זו

 עובד: פר ״אתא״ גרעון בקיצור:
 מיליון 500 — עובדים 2500
 150 ״סולב״: גרעון שקל.

שקל!! מיליון 500 — עובדים
 עסוק הדברים מטבע החדש ״המנהל

 שלא וכמעט בשוטף, מזמנו 9<מ>
 המנהל ידי בטיפול־שורש. מתעסק
 חודש), לפני (שהגיע ארנון החדש,

 בעיקר עצומים קשיים לו יש כבולות.
 דראסטית בצורה לשנות פנים כלפי

 כלפי גם משמעותית ובמידה דברים...
חוץ.

 מרגע בעיקר מתחילים ״ההפסדים
 הלא ההרכבה גמר ועד היצור גמר

 ואחרים החטיבה מנהל מיקצועית.
ק, עובדות קובעים שיוו  גורם וזה יצור/

אי שהמיפעל בשטחים לשלומיאליות
 מבחינת הן בהם לעמוד יכול נו

 לוח־ מבחינת והן היצור מורכבות
הזמנים.

ללא עבודות לקבלת ״הרעב

 סולב שבו למצב גורם תחילה מחשבה
 והיא מאתא (!ח) יותר מפסידה

 סולל קרי החטיבה, על־ידי מסובסדת
רוצה. שאתה מה קרי בונה,

 שאני ראשונה פעם שזו היא ״האמת
 של החמורה המידה את מרגיש

עסק." בניהול השלומיאליות
כצמן? שלמה את מריץ מה

 בתפקידו המועל איש ״אינני
 צרכי את מבין שאני למרות כמבקר.

 המיפלגתית־הפנימית־פולי־ המערכת
 של השליטה צרכי ואת טית־תנועתית

 בונה, בסולל המצב העובדים, חברת
 אלף חורג בביקורתי, שראיתיו כפי

 וכך זה, לכיוון ללכת מנכונותי מונים
ליו. דני עם בפגישותיי אמרתי  אך רוזו
 על ששמע ממה התרשם לא הוא לצערי

 להיפך. אלא בקונצרן, באמת המתרחש
 שאני מיפלגתי, לטובת הם מעשיי כל

 דבר של בסופו כי ומקווה בה מאמין
 כפי מקירבה, המושחתים את תוקיע
בעבר.״ מיקרים בכמה שנהגה

 החל כאשר החלו כצמן של צרותיו
 סולל בסניף שחיתויות בקול לחשוף

 העיר — ברעננה שבפיקוחו בונה
 מישפחתו. עם מתגורר גם הוא שבה

 ביקורת במיסגרת האחרונה, בשנה
 של (רעננה) השרון בסניף שיגרתית

 המבקרים אחד גילה בונה סולל
בר גדול בפרוייקט כי כצמן שתחת

רגון בשם עננה  מלאכה בעלי אי
 התעוררו בונה, סולל שמקימה בע־מ,

 בקנה״מידה לשחיתויות כבדים חשדות
 בנק מחשבון כסף של גניבות מבהיל,

 וחצי אדמה(שניים וגם בונה סולל של
 הביקורת הקונצרן. רכוש דונמים),
 מעורבים לפיהם חשדות על הצביעה
פרשה  הוותיקה הגוורדיה מאנשי כמה ̂.

 וגם ברעננה מיפלגת־העבודה של
בונה. בסולל בכירים

 אורי עורכו דרך רעננווה, המקומון
 מתמשכות תחקיר בכתבות חשף נעים,

 הוא המסתעפת. הפרשה את לפרטים
 בהרחבה וגולל ״אשמים״ על גם הצביע

 האיש של ותעלוליו״ ״חטאיו את
 סטז׳ינסקי, יעקב בפרשה, המרכזי

בני חברת מנהל  בעלי ארגון מי
בע״מ. ברעננה מלאכה

 נעים, אורי בחתימת ראשי, במאמר
 כי העורך כתב בונה, סולל בכותרת

 פרוייקט על בידי הנמצא ״מהמידע
 ברעננה בקריית־המלאכה בונה סולל
 המדינה׳ של *הקבלן איך מאוד לי ברור
כללית." התמוטטות לפני עומר

 בונה בסולל ומבקריו כצמן שלמה
 מזכיר בהיותו סטז׳ינסקי, כי מצאו

 (היה 1979ב־ ברעננה מיפלגת־העבודה
 שימעון עם ביחד )1981 עד זה בתפקיד

 מועצת־הפועלים מזכיר אז שהיה דורון,
 הם אף מוקעים (שמעשיו בעיר

 בשם פרטית חברה הקימו במקומון),
רגון בני אי  ברעננה מלאכה בעלי מי

 כך, עקב שלה. המניות בעלי והם בע״מ
 בכירים תפקידים בעלי עם בתיאום
 ממינהל־מקרקעי־ קיבלו בעיר, אחרים
 מיכרז ללא קרקע הקצאת ישראל

 התקשרות נערכה נמוכים. במחירים
 לשלם מיהר והקונצרן בונה, סולל עם

דונמים, 13כ־ שהוקצתה, הקרקע בעד

״כיטוח
ש ! א

פיחחור
 קונצרן של הנכסים ל6ן

₪  במשך שנרכשו בונה, סולל §
 ה־ של קיומה שנות עשרות
 רגל, לפשיטת הקרובה חברה,

 עד 140 מאשר יותר שווים לא
 350בכ־ - דולר מיליון 150

ה מהחוב פחות דולר מיליון
שקרס. הענק המיפעל על רובץ

 באחת נמסר זה חסוי מידע
 ה- של האחרונות הישיבות

העוב חברת של וועד־המנהל
דים.

 גם השתתף ישיבה באותה
 ממיפ־ חבר-הכנסת אדרי, רפי
 מועצת- ויו״ר העבודה לגת

 עובדים. שיכון של המנהלים
 - נדהם אולי - הופתע הוא

ששמע. ממה
 על הביקורתיות דיעותיו
 ידועות. בונה בסולל המתרחש

 שיכון את לשקם שהצליח כמי
 פשיטת- לפני שהיתה עובדים.

 לפני אליה בואו ערב רגל
 אדרי ח"כ מזהיר כעשור,

 על-ידי בונה סולל מ״הבראת"
 כתוכנית טלאים. הטלאת

 ראש״ שמינה פוגל, אהרון ועדת
 (העולם פרס שימעון הממשלה

).12-1.86 הזה
 שהוצעה ההבראה תוכנית

 אדרי רפי הקץ". ״דחיקת היא
 גישה אחרת, ל״תפיסה קורא

 מתכונן עצמו הוא חדשה".
 משלו הבראה תוכנית להגיש

 ממש להבריא כדי שבוע. תוך
 תוכנית ליישם יש הקונצרן את

 בשלבים ולא אחת בבת מלאה
 הדברים". לכל ״מקבילה -

 את יפתרו לא בלבד פיטוריו
פריסת- לא וגם המצוקה,

 לצד התייצב גור חזיתית. קיפו
 נחשפו שבו הוותיק, המימסד

תי־ קשור הוא שחיתויות.  בוו
 בשל אולי גם בצמן, אומר קים,

 בחיסכון״ ״פרדס בטל היותו
לשעבר. במושבה

 הניב כצמן של העקשני מאבקו
 מועמדי נחלו אלה בימים מבורך. יבול

בבחי מרשימה הצלחה הדורות שילוב
 מיפלגת־העבודה סניף למועצת רות

המיס־ את להבקיע הצליחו הם ברעננה.

 שיש הבראה, ״תוכנית חובות.
 שלבים, שמונה או שיבעה בה
 להתמוטטות שיביא רע זה

 וחובותיה החברה של מלאה
יגדלו."

 וגם חדש" ״מיבנה דרוש
 ביצוע היקף נכסים". ״מכירת
 מיליון 250 או 240ב־ עבודות

 לקונצרן יתיר לא השנה דולר
 ההון מימון בהוצאות לשאת
 כזה, בגודל בחברה הדרוש

 מיליון 45 עד 40ב־ המסתכמות
דולר.

ד הרבה או  מ
כסף

י תו4ך כני  אדרי ח'כ של ו
 סעיפים חמישה מקיפה 49 1

 • נכון. ניהול • עיקריים:
 תפיסה • חדש. אירגוני מיבנה
 • חדשה. מדיניות • אחרת.
החברה. היקף הקטנת

 אם אדרי ח"כ את שאלתי
 ביצעה בונה סולל כי נכון

ם שיכון בשביל  עבודות עובדי
 ותיקים כטענת הפסד. במחירי

 של ירושלים במחוז בקונצרן.
 מכינים - לי נמסר - בונה סולל

עוב שיכון נגד תביעה כאילו
ם  שנגרמו הפסדים רקע על די

 חברת מצד עושק בשל לקונצרן
 התערבות בשל אך השיכון,

 את לעכב נדרשו מיפלגתית
התביעה.

 שקר". ״זה השיב: אדרי ח״כ
 אומנם אם כי פירט כך אחר

בעבודו בונה סולל הפסידה
ם שיכון בשביל תיה  - עובדי

 דולא- מיליונים כמה של היקף
 כי הדבר מעיד - בשנה רים

 ואין יעיל אינו כעסק .הקוצנרן
ולנהל." לעבוד איך שם יודעים

 שיכון של מצבה ומה -
עובדים!

 החברה השם. ״ברוך אדרה
טוב." במצב

 אדרי רפי הצליח עשור לפני
 וממלא למנכ״ל כמישנה -

 שיכון את לחלץ - מקומו
ם  בא הוא מפשיטת״רגל. עובדי
 שהיה רוין, יורם כאשר לחברה

במישרד-האוצר, כללי חשב

שו ״בפירסומים לאישום: הפירוט
 השמיץ המקומית בעיתונות בעבר נים

 עובדתי בסיס כל וללא חמור באופן
 המיפלגה סניף מהנהגת נכבד חלק

 קרן להורדת גרם הדבר ברעננה.
 בעיתון בראיון הציבור. בעיני המיפלגה
 של לשון נקיטת תוך תקף, רעננווה

 תפקידים נושאי וגידופים, חרפות
 המיפלגה שליחי שהם מרכזיים,
פגעה זו התקפה שונים. במוסדות

המיפלגה...״

:מ ו י ה ■תדר על

 ההפלגה, לחוקה 77 לסעיף בההאס במפלגה ייחברותו כ׳צשו ׳-־ילמה החבר השעי׳־ח
■ המפלגה משמעת אח חמור ובאופן ביודעין הפרה במל  לחוקת (ג) 60 ך (נוע׳־

המפלגה.

מון ממיסלגת-העבודה כצמן להשעיית זי
תו שישעה מי עוד אין או

 10.5 על רק השתרעה הבניה אך
 מצב נוצר שנותר השטח לגבי דונמים.
וכו׳. ברור", ״בלתי

 מיפי בסניף ופעיל רעננה כתושב
מאב כצמן ניהל במקום, לגת־העבודה

 במקום: השלטת השלישיה נגד קים
 ובנימין דורון שימעון סטז׳ינסקי, יעקב

 גם לחם הוא (ראש־העיריה). וולפוביץ
 שחיתויות ותיקים, עסקנים נגד

בטוהר־המידות. ופגיעות
 שר- גור, מוטה כי מצא כך

 את בולם״ ״גורם היה הבריאות,
 לניקוי הצעירים מאבקי

 יצא — השר — הוא האורווה.
 הדורות״ ״שילוב עסקני נגד

שהת• כצמז, ובראשם ברעננה,

 הוותיקים של והסגורה הנוקשה גרת
 השר בתמיכת הזוכים והפנסיונרים,

גור.
 בסניף נותרו לא הבחירות אחרי
 כצירים וגם — למועצה רבים. ותיקים

 נציגי על בנוסף נבחרו, — לוועידה
 תישעה ביחד רבים, צעירים שכונות,
 (מזכיר כצמן. וכמובן הדורות, משילוב

 בבחירות הודח דורון מועצת־הפועלים
להסתדרות). האחרונות

 הפנימיות הבחירות שנערכו לפני
 יחיא אברהם הסניף מזכיר הזמין לסניף,

 לדון כדי המיפלגה מזכירות חברי את
 כצמן שלמה החבר ב״השעיית

 הפרה בשל במיפלגה... מחברותו
מישמעת את חמור ובאופן ביודעין

 רעננה בסניף בכלל, במיפלגה קשות
עכשיו.״ המתנהל ובמיפקד

 בוטלה ולמעשה קויימה לא הישיבה
 לביקורת שהמוסד אחרי למעשה הלכה

 כצמן, של לעזרו נחלץ המיפלגה של
 ישיבת קיום נגד צו־מניעה והוציא

 בקורס הוא נמצא עוד כל ההשעיה
 הבחירות נערכו בינתיים מג״דים.

 ניצחון נחל כצמן למועצת־הסניף,
 עסקנים, אותם למועצת־הסניף. ונבחר

 רובם ולהדיחו, להשעותו שביקשו
 על־ידי בעצמם הודחו מהוותיקים,

 אין למועצה. עוד נבחרו ולא הבוחרים
כצמן. את שישעה מי עוד

מו של הכוונת על עתה הוא כצמן
גם לפטרו דרש שר־הבריאות גור. טה

אדרי דדב
ם! להטליא לא טלאי

 מועצת־ יו״ר בתפקיד כיהן
 היה הלר ומנחם המנהלים,

 לשיכון בא זה צמד המנכ״ל.
ם  אברהם אחרי שנתיים עובדי

 שר־ אחר״כך שהיה עופר,
 אדרי רפי והתאבד. השיכון

 ולפני עובדים, שיכון מנכ״ל היה
 כיושב-ראש נבחר וחצי כשנה

מועצת-המנהלים.
 נאמר: ועדת־פוגל בדוח

 הון את יגדילו ״הבעלים
 (סולל הקנוצרן של המניות

 סולל לחובות יערבו כן בונה).
 מניות שיעבוד על־ידי בונה

ם שיכון שבבעלותם.״ עובדי
 ״שמעתי. בגיחוך: מגיב אדרי

 זה, נושא לדיון יעלו כאשר
לגופו." אליו אתייחס

 שיכון מניות שוות כמה -
ם! עובדי
כסף." מאוד .הרבה אדרי:
 כי - הבטיח! - אמר אדרי

ב זה סעיף ימומש אם גם
 יכלל לא ועדת״פוגל, המלצות
(החק האדמות שווי בחשבון
להח אמורה שחברתו לאיות),

 למינהל-מקרקעי-ישראל זיר
 ששוויין דונם), 2,000־1,900(

 מיליון 25 עד 20 (לדבריו)
דולר.

 לפגוע יניח לא אדרי רפי ח״כ
ם בשיכון בדי את להציל בדי עו

בונה. סולל

 ״חסר־אחריות, בהיותו בונה מסולל
 בקונצרן", רגישות נקודות המסכן
 השר, מעוזרי אחר של מיכתב כלשון

למקומון. שנשלח
 כצמן, של החדש עבודתו במקום

ק לקידום פרטית חברה שיוו  מוצרים ו
 אלמונים פרצו תל־אביב, בדרום

 שנערמה המיסמכים בערימת וחיטטו
במישרדו.
תי שיביאו לי ״אמרו לחם, לפת או

 עליי שמאיים מי שכל מודיע אני אך
 לחם!״ לפת ואביאו ואתו אחשוף

 ״השחיתות כצמן: אומר
 מקום בכל נמצאות והגניבות

 לאתרן אפשר בונה״. ב״סולל
 בחטיבת• — יחסית בקלות

■ כמו המיפעלים  בסניסי־הקונ
 בתחום ובחטיבת־הבניין, צרן

 ארוכה. והרשימה המחשבים,
והש ברורים לא הפסדים יש

ברו שאינן מוצדקות, לא קעות
 על כבדים חשדות גם יש רות.

 מיפלגתיים.״ בגורמים תמיכות
 מתגוננים בונה בסולל בכירים

 בדרכם: כצמן שלמה האשמות מפני
 הוא כי שגילו אחרי מהחברה פוטר הוא

 מעל וכר פרטית בחברה גם עובד
 בונה מסולל עימו נטל הוא בתפקידו.
לצרכיו בהם ומשתמש רבים מיסמכים

 וכו׳. וכו׳ להוקיעו, שיש פסול דבר —
לא בונה ״סולל בכיר: עובד אמר

 כמבקר אליה רוכשת היא מי את ידעה
פנימי.״
 הוועד, ובאישור ״חוקית״ בדרך כך,

 ממבקר להיפטר בונה סולל הצליחה
 את לשטיח מתחת לטאטא מוכן שאינו

 וניהולה מחדליה החברה, שחיתויות
.,השלומיאל
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