
' מובטלים * 90 נשים צב: היום יש לנו כבר 10% הממשלה דנה אתמול באבטלה הגוברת * השר ק
יכות להפגין * עובדי המספנות הפגינו מול משרדו בהריון פוטרו בצפון הארץ * נשות השוטרים ממש
של פרם * 300 קציני צה"ל בכירים אינם מצליחים למצוא עבודה; חלקם מוכנים לעבור הסבה לנגרות

מאת כרוך מאירי, דוד זוהר,
גיל ?יודילוכיץ', מנחפ רהט,

אילן ככר

עד במה חמורה היא האבטלה
כמיוחד כערי הפיתוח, מרמיטה
זאת היטכ משפחת לוי כעיר
בית שאן: שניים מבניה,
משוחררי צה"ל — כך סיפר
האב דוד — נאלציפ לעכור, ל־

פדנשתפ מחוץ לכית-שאן.
?השרים, אשר י דנו אתמול ב-
אמצעים למלחמה באבטלה ה-
-מחמירה — כפי שהציע זאת 'השר
משה ?קצב — שמעי מפי 'השר דוד
ליי, על בעילת האבטלה, ששאל
: הבנים שלי שרתו את עמיתיו
בלבנון. נלחמו וכשוחרמ •לא יכלו
למצוא עבודה בבית שאן. אני
שואל, כאן :ליד שלחן הצמשלה,
האם הממשלה יכולה לעשות משהו
בשביל צעירי עיירות הפיתות י
בעיירות הפיתוח !רבה התסיסה
ואם לא !נפעל עכשיו צפויה תבע-

רה גדולה".
:יו של דוד ?לזי סיימו את 'שני̂ 
שירותם הצבאי לפני ייתר משנה.
הבז הגדול ז'אקי בן 23 :עובד כרכז
הנוער במועצה המקומית שיל ה-
עיירה רמת ישי. 'לפני כן היה
חצי שנה מובטל וישב בבית ב-
בית שאן. הבן השני שמעון בן. 22
שהיה מ.פ. בצנחנים עבד מיד עם
שירות ממלכתי. י!תום שירותו בצבא לתפקיד ב-
השר משה קצב,. שר העבודה
והרווחה, אשר הביא את הצעותיו
'למלחמה באבטלה, הדגיש "עברנו
את הקו האדום, .במקום 7.5 אחוז
אבטלה יש לנו כיום 10 אחוזים
של אבטלה. נכון, עובדים ביום
80—90 אלף פועלים מהשטחים.
אבל אני לא יכול לבוא למהנדס
מובטל ולאמר לו ללכת לקטיף.
האם בכך נפתור את בעיית האב-

טלה במשק "

"מפעלים פעלו
על אוויר"

שר האוצר, יצחק מודעי, אישר
כי נתוני שירות:; התעסוקה —
כ־45 אלף מובטלים באוקטובר —
הם אכן נתוני אמת. הוא הציע
עודה םלקטיווית למפעלים במקום
סיוע לכל מפעל כושל, "שכן,
מפעלים רבים פעלי שנים רבות

על אויר ועל אשראי בנקאי".
ראש הממשלה סיכם את הדיון
בקבלת ההחלטות הבאות : להקים
ועדת שרים למתן סיוע מיוחד ל-
מוקדי האבטלה בעיירות הפיתוח.
באשר לצמיחה הכלכלית ולמל-
חמת באבטלה הוחלט כי הנושא
יידון במסגרת דיוני תקציב המדי-
נה. באשר לאמצעים ליצירת תע-
סוקה, הוחלט כי הנישא יידון ב:

וועדת שרים נוספת.
.90 נשיג' הרות בצפון הארץ
פוטרו באחרונה — טען סגן יו'יר,
הכנסת, ח"כ אהרון נחמיאס, ב־
הצעה דחופה לסדר היום שהגיש

אתמול.
לדבריו, אין תקדים לפיטורים
המוניים כאלה של נשים הרות.
נחמיאס מבהיר, כי פיטורי אשה
בהריון אפשריים רק בהיתר מיו-
חד של שר העבודה. בעבר נמנעו
שרי העבודה ממתן היתרים, כא-
לה ואילו כיום נמנע השר מהפ-

עלת וסמכותו בעניין זה.
כ־300 קציני צה"ל בכירים, ב-
דרגות סגן אלוף ומעלה, אשר,
השתחררו בשנים האחרונות מה-
צבא, אינם מצליחים למצוא עבו-
דה. על כך נמסר אתמול ממשרד,

העבודה והווחה.
שר העבודה, משה קצב, אישר.
באחרונה תקציב מיוחד של אר-
בעה מיליון שקלים כדי לאפשר
לקצינים הללו לעשות הסבה מק-

צועית.

מבצע איתור
עובדים זרים

לדברי דובר משרד העבודה ו-
הרווחה, חלק מהקצינים היו מו-
כנים לעבור הסבה מקצועית, ב-
תחומים שבעבר נחשבו אצלם ל-
טאבו : מסגרות, נגרות, מכונאות

וכוי.
שירות התעסוקה פתח במבצע
מיוחד לאיתורם של רבבות עוב־
דים זרים 'ללא רשיון. על־פי אומ-
דן, מועסקים בארץ כ־40 אלף
עובדים בצודה לא מאורגנת. מתו־
בם אלפי עובדים זרים. משירות
התעסוקה נמסר אתמול, כי ב-
חודש "אוקטובר חל גידול משמעו-
: תי במספר ההזמנות לעובדים
4( בחודש. 18,674, לעומת 581,

שלפני כן.
המצוקה הכלכלית ממשיכה בי-
נתיים להוצאת לרחובות את נשות
השוטרים, התובעות תוססת שכר,

לבעליהן.
!" קראו אתמול ב-"לא, לא! לא ניתן, לשוטר, להיות מסכן
היסח על פי הנעימה המפורסמת
של "הו הא מה קרה, מכבי אכלה
אותה", 100 נשים צעדו בתהלוכה
מבניין ממגורות דגה, ועד למטה

משטרת היפה.
תושבים שנזקקו אתמול בבוקר
לשירותי משטרת רחובות הופתעו,
לשמוע בטלפון — "כאן שביתר,".

כ־40 נשות שוטרים "כבשו" את
דלפק היומנאי בכניסה לתחנה ו-
הציבו שלטים: "שוטרים אינם
הפקר". כן הפעילו רמקול והס-
בירו לעוברים ושבים .את הסיבות
למאבקן. כמה נשים סגרו את ה־
כניסה לחניון המשטרה ומנעו שם

תנועת כלי־רכב.
כעבור שעה וחצי נסעו הנשים
למשטרת ראשון לציון 'ותלו שם
כרזות מחאה. אתר כך נסעו הבי־
תח "?לתת ארוחת צהריים חלבית

לילדים, כי אין כסף לבשר".
גם .בגליל העליון היתד, אתמול
הפגנה של נשות שוטרים. הן
הסתערו שלב ושוב אל עבר ה-
כביש הראשי. של ראש פינה כש־
בכוונתן לנתק את החחבורת בין

"אצבע הגליל" למרכז הארץ.
נשות השוטרים
מפגינות במרץ

שר האוצר, יפגש .כימים הקרו-
בים ,עם ראש הממשלה שמעון
פרס לדיון בתביעת השוטרים ל-
העלאת שכרם. השניים יבדקו את
ההשלכות העלולות להעלאת שכר,

כזו על התוכנית הכלכלית.
אתמול קיימו שר האוצר ושר
המשטרה דיון בבעית שכד השוט־
רים. מפכ"ל המשטרה, דוד קר־
אום, אמר להם : "לא יתכן ששוט--
רים אחרי משמרתם, יילכו להיות
נהגי מוניות, מלצרים או חוקרים
פרטיים. כדי להשלים את שכרם".
כ־500 עובדים של מפעל "מס-
פנות ישראל" איימו אתמול "ל-
כבוש" :את משרד ראש הממשלה
בירושלים !במחאה על כך ?ששכ-
רם לא שולם. שוטרים בתיגבור

@ עובדי מספנות ישראל לא קיבלו שכר ועלו להפגין בירושליס. (צילום: "סקופ 80")

פרשים ואנשי משמד הגבול הדפו
בכח את המפגינים. שניים נעצרו.
— קראו המפגינים. ,נציגיהם בי-"רוצים לשוט — לא לטבוע"
קשו להיפגש עם שר !האוצר ו־

משנענו בשלילה סערו הרוחות ו-
המפגינים חסמו את הכביש ו-
החלו לנוע לעבר משרדו של סרס.

לפנות ערכ הם התפזרו.
450 מהנדסי חברת החשמל ב-

צפון הכריזו אתמול ,על עיצומים.
הצטרפו אליהם 140 עובדים
כמחאה על שלא קיבלו את ה־
תוססת המגיעה להם על־פי ההסכם
הקיבוצי עם הסתדרות המהנדסים.

לוי: "בעיירות הפיתוח ישנה תסיסה
ואם לא נפעל עכשיו צפויה תבערה"

© אלוף דוד מימון (מימין) ורס"ר (מיל.) חזי עובדיה
קראו לממשלה להקים ועדה שתחקור את פרשת ילדי
תימן האבודימ. (צילום: הנס אנגלסמן)

בכינוס בראש העין דרשו המשתתפים
להקים ועדת חקירה ממלכתית

לגילוי ילדי תימן הנעדרים
מאת בר-־ד נאה

ההתרגשות היתד רבה. על
כמת המתנ''ם בראש העין, מ-
תחת לשלט "להלץם ועדת תלוי־
רה לגילוי ילדי תימן הנעדרים''
עמד איש העשקיפ 'טמואד פיי־
בר מבאר שבע ואמר: ,,אני ילד
תימני גנוכ שמהפש את הוריו
•האמיתיים. גדלתי גבית של
משפחה אירופית. לא היה הפר
לי בלום אבל אני רוצה לדעת

מהי זהותי האמיתית".
431 'בנים "נעלמו" כדרר מסתו-
רית ממחנות העולים בין השנים
0949—.1951 ולהוריהם נמסר כי

מתו.
אתמול בכנס השתתפו למעלה
D־1CCU אנשים, בהם שרים וח"כים.
.בהחלטות הכנס קראו בין היתר
המשתתפים לממשלה להתחיל מיד
באיסוף ?בדיקות רקמות מכל ההו-
רים 'הקשישים שילדיהם נעלמו כדי
לשמר סימני זיהוי ליום בו ימ-
צאו את ה"ילדים" בני 36—35

שנעלמו אז ממחנות העולים.
את הדבר הנורא הזה", שאג"מדוע עשו ?לנו אחינו היהודים
מעל הבמה ראש המועצה -מקו-
מית ראש העין, יגאל ייסף, ה-
מחפש את אחיו שנעלם. הוא קיא
קטע מתוך ספד שיצא לפני שלו-
שה שבועית שכתב אברהם עו-
בדיה שעבד ?כמחנה עולים. עו-
בדיה מספר על "כנופיה" שכללה
אחות, רופא יונהג ועל הורים חסרי
ישע המתרוצצים ?בין אוהלי ח־
מחנה וזועקים לשמים לאחר שיל-
דיהם נעלמו. "מדוע חוקרים את

רצח ארלוזורוב ולא חוקרים מי
גנב 5CQ ילדים מהורים תמימים
שזה ?עתה הגיעו לארץ. אצלנו ה-
פצעים פתוחים כל הזמן. כל זמן
שלא נדע מה קרה לא נשקוט

ולא ננוח".
הרב ציון ערוסי סנה לנשיא ה־?'
מדינה לקרוא "האם דמו של יו־
םל'ה שוכמכר היה יותר אדום
מדמם ?של ילדים תימנים י למה
אותו היפשו את ילדינו לא ?".
431 המשפחות מסרבות להאמין
כי ,בניהם אכן מתו כפיי שנאמר
להם גאשר נעלמו. אחת מהן,
שדה. .ארנון, ־סיפרה כיצד לאחר
rfr^r ארוכה הניעה אל בנה ש־

נגנב", לדבריה. בצצו ?אליהו הראה על הבמה"
את הסוודר של תינוקו שנעלם
לפני 35 שנים. ,<כל מד, שנשאר
לי ממנו מה הסוודר הזה וצו ה-
גיוס שקיבלתי על שמו כשהיה
. רוצה בן 18. הוא לא מת, אני
לראות אותו", זעק האב 'בכאב.
ח"כ מרים תעסה־גלזר אמרה:
;עשה הכל על־מנת שתקום ועדת"אני מימין וישראל קיסר משמאל
חקירה ממלכתית 'לבדיקת פרשה
מזעזעת זו. כי ישנם דברים שהם
מעל ומעבר לכל חילוקי דיעות

מפלגתיים";
גם ח"כ מנחם פורוש, השר יוסף
שפירא, ומזכ''ל ההסתדרות הת-
חייבו •לפעול •להקמת ועדת חקי-
רה ממלכתית שתבדוק "לאן וכיצד
נעלמו 'ג43 ילדים תימנים ממחנות
העולים לאחר מבצע מרבד ה-

קסמים".

"מדוע לא חוקרים
מי גנב 500

ילדים תימנים"

מספרים בני משפחתה של בדרייה
מרדכי, כלת פרם העבודה,

שנהרגה בתאונת עבודה
מאת מאיד הדאוכני

מאז האטיז ברפת שבו ד,יפ־
דה אד. הייה בדרייה מרדכי,
כיום שישי הכו?,", מלא כיתה,
במושב מיטב, באכלים הצפ־
פרים גשכהה. ממושכים רהו־
"ים באים ידידיש ומוריד, זכ"
את ה־ י רה של המנוחה לנהפ

משפהה.
שאלה אחת נדחקת לקרן־זוית :
מה יהיה עכשיו על המשק, עם
רפת ההלכ המצויינת (שזיכתה
•את המנוחה בפרס העבודה על
שם נמיר, בשנה שעברה). בד־
רייד• עשתה לבדה את כל ה-
עבודות, גם הקשות ביייתר, מאז
ניספה בעלה אליהו לפני 15 ש־

נים, בתאונת טרקטור.
כמרכז תשומת הלב הבן היחיד
נחום. הוא היה בן חודש בלבד
כשהתהפך הטרקטור ומחץ למוות
'את אביי. אמו לא רצתה שית־
מסר לעבירה במשק אלא שילמד.
בן 15 עמד נחים ליד הקבר ה-
- שלרגלי הגלבוע פתוח במישב

ואמר "קדיש" לזכר אמו.
מספר התנה, אברהפ ניסן, ה־
נשוי לבתה אפרת: היא עמדה
על כך שילדיה ירכשו השכלה
שתפתח בפניהם אופקים רבים.
כל שבעת ־־.;לדים למדו בחוות
הלימוד בעפולה. הבת הבכירה,
אילנה, סיימה את בו שמן, שר.*

תה בקצינה בצבא הקבע ונישאר,
'לפני חידש. "היא הצליחה לא רק
לנהל משק לתפארת שהיה מופת
לכפר, אלא גם להיות אמא ל-
מופת, אפילו אמא של אחרים ב-
מושב שידעו כי ביתה תמיד פ-
תוח ויוכלו תמיד לקבל עזרה
ממנה. כשהיו קשיים במשק, אף
פעם לא היתד. בפיה טענה כלפי
שמעת ממנה רק: תודה לאל"...הרשויות או מישהו אחר. תמיד
על אף העבודה המפרכת במשק
— תמיד מצאה פנאי להיות ב-
מחיצת המשפחה ופעמים רבות,
אחרי שעות ארוכות 'ברפת — לק-
חה את המכונית ונסעה עד ל-
מושב חמדה בבקעה כדי לבלות
כמה שעות עם הנכדים ושבה ל-

ביתה מאוחר בלילה.
עולים מכורדיסטן שבאו ארצה
ב־1951 הקימו את מושב מיטב
בשנת 1954, עם יתר 9 מושבי
הבל תענך. בדרייה ובעלה אלי-
הו היו' מהמתיישבים הראשונים

שם והקימו משק לתפארת.
אומר, אחד משכניה הצעירום,

,זופף, 'בן 30 : "כולם היו- שמעון
.הרסת ש- מסתכלים בהערצה על
לה. *היד. משגע לראית איך סיי-
העבודה במכון החליבה מה את.5
המשוכלל שלה ולא עזבה בלי
לנקות ולסדר את הרפת כאילו יהי־

תה זז הדירד.".

היא עבדה ואת 7
ילדיה שלחה ללמוד
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