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 בה השעה — 8.29 השעה על הורו

 טקסטיל של מפעל־הענק גלגלי כל נעצרו
הס האחרון, ראשון ביום זי, בשעה נצרת.
 למפעל, הזרם את החשמל חברת אף פיקה
חובו. את לה לפרוע היה יכול שלא

ה חברת למשרדי בהולה טלפונית קריאה
ה המנהל את הזעיקה בתל־אביב טקסטיל

 הגיע כאשר אולם לוי. (״ג׳ימי״) נסים כללי,
 החשמל הפסקת כי גילה לנצרת, במכוניתו

ב חמורה שבבעיותיו. הקטנה דווקא היתר.
שהצ הפועלים מאות בעיית היתד, הרבה
 לעומת קראו המובטל, המפעל סביב טופפו

 המשכורת!״ את שלם כסף! ״רוצים לוי:
 ה־ בשנתו כבד־בשר נער־שעשועים ג׳ימי,

 כסף!״ לי ״אין להשיב: רק היה יכול ,48
 פועלים עשרות נדחקו המנהל חדר אל

ידו שהיו סיפורים לג׳ימי סיפרו הם נרגזים.
 קיבלו לא חודשיים שזה היטב: לו עים

 יותר להם לתת מסרבת שהמכולת שכר,
 המנהל של תשובתו גם בהקפה. מזונות

 להוציא לי ״תנו לפועלים: ידועה כבר היתד,
 את לקבל ותוכלו — מהמחסן הסחורה את

שכרכם.״
ה־ 5ש! המוגמרות הסחורות במחסן כי

 200כ־ של בשווי בדים מונחים היו מיפעל
 להוציאן, היה יכול לא ג׳ימי אך ל״י. אלף

 עליהן הטילה הפועלים שמועצת מאחר
 את ונבטל שכרנו, את קודם ״שלם עיקול.

הפועלים. אמרו העיקול!״
הס עיקול? להטיל הפועלים את דחף מה

ה שזו למסקנה, ״הגענו מהם: אחד ביר
 כבר שכרנו. את להבטיח היחידה אפשרות

 של הכספיים שהעניינים סימנים הרבה היו
בעיות, היו תמיד מסתדרים. לא המפעל

ה עם היה הראשון הרציני הסימן אבל
מספרד.״ הביא לוי שג׳ימי פועלים
 הגורמים כל בהסכמת אותם הביא הוא

 מש־ העבודה, משרד ההסתדרות, האחראיים: 0
ב אין לדבריו, כי, והתעשייה. המסחר רד |4

ה מקצועיים. פועלי־אריגה מספיק נצרת ס
של לתקופה יועסקו הסביר, כך ספרדים, ן
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הספ חדשים. פועלים יכשירו שנים, שלוש
 ואת לוי גי׳מי את קיללו עבדו, באו, רדים

בשאט־נפש. לארצם וחזרו מפעלו,
 לא הספרדים כי טענו המקומיים הפועלים

 מדרגה פועלים אלא מומחים, אורגים היו
 היה היחידי שיתרונם — ושלישית שניה

 התקשה זה שכר גם אולם הנמוך. בשכרם
ה אכלו בה המסעדה לשלם. לוי ג׳ימי

 אוכל. להם לתת הפסיקה בהקפה, ספרדים
 פרטית, מגבית ערכו הישראליים חבריהם

 שעברו לספרדים, לירות מאות כמה תרמו
 שבתו לבסוף בנצרת. המינזרים באחד לאכול
ה הנציג אצל התלוננו ג׳ימי, של בפתחו
ל חזרה כרטיסים וקיבלו בירושלים ספרדי

מולדתם.
ה עובדי ועד חבר הסביר כך,״ ״אחר

 קורה לספרדים שקרה שמה ״ראינו מפעל,
 שכר.״ לנו לשלם הפסיקו לנו. גם

הת חומר־הגלם מחסן שני: מדאיג סימן
 את החומר כל עבר כאשר והלך. רוקן

 פוטרו חדש, חומר בא ולא הטוויה, תהליך
 החומר עבר משם הטוויה. מחלקת עובדי
 ה־ למחלקת ומשם האריגה, למחלקת ד,טווי

 כל מוגמרים. בדים יצאו ממנה אשפרה,
ב חדש חומר־גלם נתקבל לא זמן אותו

 האריגה עבודת בגמר כי ברור, היה מפעל.
 לא ימים, שלושד,־ארבעה תוך והאשפרה,

לעשות. מה יותר יהיה
 הסחורה מחסן לעבר הופנו העינים כל

 אלף 200 עם לוי ג׳ימי יעשה מה המוגמרת:
 חומר־גלם יקנה תמורתה? שיקבל הל״י
 את ישלם או — בייצור להמשיך כדי חדש,

ל וישאר הבוערים, והחובות שכר־העבודה
 הפועלים חשו המקרים, בשני חומר־גלם? לא
 עיקול הטילו לכן סכנה. עליז•,ם מאיימת כי
שכרם. לתשלום כערובה הסחורה, על

★ ★ ★
משטרתי חילוץ

 לוי ג׳ימי היה ראשון יום ותו ^
 אחרי עד הפועלים, של ללחצם נתון

 את לעזוב פעם מדי ניסה כאשר חצות.
 ״לא ברורות: הפועלים לו הודיעו משרדו,

 לנו.״ שתשלם! לפני לצאת, לך ניתן
 הקור עשה המאוחרות הלילה בשעות

 ובני־ הפועלים מאות שלו. את הגלילי
עש כמה רק נותרו התפזרו. משפחותיהם

 כוח שהחישה המשטרה, החליטה ואז רות.
 חלק הנצור. ג׳ימי את לחלץ למקום, ניכר

ה לפני טורים, בשני הסתדר מהשוטרים
 הפועלים את סילק אחר שחלק שער, כניסה,
 נושאי שוטרים בחסות ג׳ימי. של מחדרו
ב המפעל. מן ג׳ימי הוצא ומגינים, אלות
 הפועלים, לבין השוטרים בין שפרצה קטטה
צד. מכל אנשים מספר נפצעו
 הוציא לא השוטרים בידי חילוצו גם אבל

 דרושה היתה כך לשם הבוץ. מן ג׳ימי את
 פנה ג׳ימי השלטון. של נוספת התערבות

 והתעשייה, המסחר שר אל הנכונה: לכתובת
 ג׳ימי את שהעמיד הוא ספיר כי ספיר. פנחס

 לו, לדאוג עתה נדרש והוא רגליו, על לוי
יתמוטט. שלא

★ ★ ★
בחזון משתלב חזון

 כן, על הוחלט, הערבית. נצרת את אפשר
ה העיר על שתחלוש יהודית עיר להקים
 בביצועו עילית, נצרת נולדה כך ערבית.

הבטחון. משרד של והשגחתו
 הוקמו פשוט: היה הראשון המעשי הצעד
ה האוכלוסיד, לצרכי ושיכונים, בניינים
 — המנגנון עובדי אלה היו בחלקם חדשה.
 פקידים שוטרים, הצבאי, המימשל פקידי

 בנצרת, כבר נמצאו שממילא — ממשלתיים
 הספיקו לא לבדם אלה אך עבודתם. בגלל

הת דרושה היתר, כך לשם עיר. לאכלס
עליה. קליטת — המונית יישבות
 לספק די לא עליה, לקלוט כדי אולם

 מקור־ להם דרוש החדשים. לעולים שיכון
 יזומות עבודות־דחק אפילו קבוע. פרנסה

 קליטה מוגבל. לזמן קלוש, פתרון אלא אינן
חדשים. מפעלים הקמת מחייבת ממש של

 עם ספיר פנחס של חזונו השתלב כאן
 לבו בכל האמין ספיר ד,בטחון. משרד חזון

 לישראל תבוא התעשייתית הישועה כי
אמו ביסס אף הוא טקסטיל. ממפעלי דווקא

 הנחות־יסוד: שלוש על זו נה
ה זו, תעשייה של ה״יהודי״ אופיר, •

ל בה העוסקים יגיעו בארץ שגם מבטיח
גדולים; הישגים

 ההשקעה בין המניח־את־הדעת היחס •
ה כי ומצא, השר חישב התעסוקה. לבין

מסת הטקסטיל בתעשיית למועסק השקעה
בלבד. ל״י אלף 12 בכדי כמת
הפיתוח. אזורי של התעסוקה צרכי #

זקם סם כמו מנוסים, טקסטיל תעשייני
פעו נגד יצאו רוזן, ומכס זקס) משי (בעל

 הקמת כי התריעו הם ספיר. של לותיו
 כדאיות, של חשבון ללא חדשים, מפעלים
 הטקסטילים משק את דבר של בסופו תהרוס
ש הפלכים אלף 250 הוספת ״עם הקיים.

ב רוזן הזהיר במטוויות,״ בקרוב יושלמו
 מתוצרתנו, אחוז 60 לייצא ״ניאלץ שעתו,

 אחוז־ייציא זהו מוגבל.״ המקומי השוק כי
 מסוגלת אינה בעולם טקסטיל תעשיית ששום

 מדוע הדבר. הפריע לא לספיר אך לבצעו.
 הייצור? מן אחוז 80 אפילו או 60 ייצאו לא

סוב יקבלו חו״ל? בשווקי להתחרות קשה
יוקמו. שהמפעלים העיקר סידיה!
 בנתונים התחשבות כל שללא קרה, כך

שנועדו התנאים נוצרו היסודיים, הכלכליים

 הראשון המקום אינה ישראל **דינת
חד תעשייה מפעלי מקימים בו בעולם #■ז
על מקום, בכל מוקמים בתי־חרושת שים.

מגובשים: כלכליים חוקים פי
 והידע ההון בעל הוא הראשון היסוד

 המתאים המקום את בוחר הוא המקצועי.
 או חומר־הגלם למקורות ד,קירבה מבחינת

 המפעל, את מקים הוא שם לקווי־האספקה.
לו. הדרושים הפועלים מתרכזים ושם

 של המיקרה להיפך. הכל מתבצע בישראל,
 משמש קיצוני, היותו עם נצרת, טקסטיל

 תעשייה מפתחים שבה לדרך מאלפת דוגמה
בארץ.

 הגליל. את לייהד ההחלטה היתה בתחילה
דונם 35 על המשתרע נצרת׳ ״מקסם־ל המיליונים: מיפעלה־ ככל ולנטרל לרסן צורך היה כך לשם

01־1־11 ופסל ברכה עם לוי ג׳ימי בית מרפסת המיליונר: בית

 להיראות זה מאמר של הכותרת עלולה לאחדים
 ג׳ימי״ על מספרים ״הכרים שבן בהילול־הקודש.

 העצמאות, מלחמת לוחם של סיפורו היה המקורי,
 מסופר שעליו הג׳ימי ואילו הקסטל. על כקרב שנפל

העסקים־הכינלאומיים איש הוא אלה כעמודים

 ממשלת מכספי מיליונים לחלוב שידע המפוקפקים,
 דור של סמל היה מהפלמ״ח ג׳ימי אם אולם ישראל.
 אחר: דור של סמל הינו לוי ג׳ימי הרי מסויים,

מש חשבון על עסקיהם את הבונים האנשים דור
המדינה. של השכונה על המתעשרים המיסים, לם


