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מצי העממית, התיירות ארץ בולגריה,
ן עה  וצירוף חדישים נופש מרכזי ל

 טייל אחת. בכפיפה והר ים של נדיר
 הבדולח במי ותתרענן בבולגריה הקיץ

 השתזף השחור, הים של השקטים
 השמש, שטופי הזהב״ ״חולות על

 לריאותיך שאף השושנים, בעמק טייל
ב ומרגיע מבריא צונן, הרים אויר
נוחים. ובמחירים מעולים אכסון תנאי

והתרגעות מרפא
ה המרפא בסגולות ידועה בולגריה

 המים מעינות בזכות שלה מיוחדים
 בחיסריה, בסופיה־בנקיה, המינרליים.

 רפואיים שירותים תמצא בקיוסטנדיל,
 לב, עצבים, מחלות לרפוי מעולים
ה חוט סוכר, המרה, דרכי כליות,
פנ בתנאי זאת כל ושיגרון. שדרה

 ובהשגחת ראשונה ממדרגה סיון
מומחים. רופאים

ם מחירים חי נו
 המעינות ליד וההבראה, הנופש בבתי

 וטיפול מלא פנסיון כולל המינרליים,
 מיטות שתי של בחדרים — רפואי

 ליום. דולר 8 עד 6מ־
פנ השמש״ ו״חוף הזהב״ ב״חולות

 ראשונה ממדרגה ושרותים מלא סיון
 5.50מ־ מיטות שתי של בחדר —
 ליום. דולר 6.50 עד

 המפוארים המלון בבתי — בסופיה
 ושרו״ מלא פנסיון ו״רילה״ ״בלקאן״

 שתי של בחדר ראשונה ממדרגה תים
ליום. דולר 7.50 עד 6.50מ״ מיטות

ם טיולים מיי בינלאו
 בלווית ;באניה ימים 3 של סיורים

איסטנ — ורנה :מומחים מדריכים
 לאיש. דולר 68 עד 46מ־ ורנה — בול

 עד 46מ־ ורנה — אודיסה — ורנה
לאיש. דולר 68

 בתי לך מציעה בולגריה
, מלון ם י ש י ד  בילוי ח

ם מופלא רי מחי עממיים. ב

א ה בו - לבולגרי
ם פנים מסבר ותיהנה ח

 שלך הנסיעות לסופן פנה
נוספים. פרטים לקבלת

 לקבל אפשר לבולגריה כניסה אשרות
רמת-גן. — בישראל בולגריה בצירות

 בולגריה של תיירות לעניני הנציגות
ת״א. ,59 אבן־גבירול רחוב בישראל:

אילון לבינסון שחם

במדינה
פרשות
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 יהודיים ריכוזים על שהוטלו הפצצות הדי

ה להדהד המשיכו ,1951 בשנת בבגדאד,
 נסיין למרות כי הסתבר, בישראל. שבוע

 הפרשה את לקבור אי־אפשר שנה, 15 של
 שעת שהתקרבה ככל הובהר, הדבר העגומה.

אנדר מעל הלוט להסרת הממלכתי, הטכס
 באור־ ,העיראקיים עולי־הגרדום שני טת

יהודה.
 עמד אשר האיש בן־פורת, מרדכי ח״ב
 והניצב בעיראק, הישראלית המחתרת בראש

 שיוכיחו גילויים, הבטיח הפרשה, במרכז עתה
 או יהודים על־ידי נזרקו לא הפצצות כי

 מתנגדיו ואילו ישראליים, שליחים על־ידי
 לערוך יש דרישתם: על בעקשנות חזרו

הפרשה. פרטי בכל חקירה
 יריבו שוב ביטא הזאת הדרישה את

מפא״י עסקן מאור־יהודה, בן־פורת של
 מיכתב השבוע הריץ הוא אלוויה.. כדורי

 היריעה את פרש בו לראש־הממשלה, שני
 בעיראק, היהודית הקהילה חיי של המרתקת

 בתוך שם. הציונית הפעולה תחילת מאז
בן־פורת. נגד התקפתו את שזר היריעה

השאר: בין אלוויה, כתב
מ עוד בעיראק פעלה הציונית התנועה

 מארץ־ שליחים הראשונות. העשרים שנות
הציוניים, לקרנות תרומות אספו ישראל

אלוויה
דיבה? משפט

 מוסדות לטובת כהקדש הועמדו פרדסים
 חלקות מכרו השליחים בישראל. ציוניים

 תעמולה וניהלו בישראל ליהודים אדמה
 בלתי־ בצורה נעשה זה כל אומנם ציונית.
 כך על ידעו עיראק שלטונות אבל רשמית,

 ל־ לעליה האישורים את זאת. מנעו ולא
 ד״ר וכן ״המורה״ נותן היה ארץ־ישראל

 המשטרה רופא אז שהיה המנוח, רוזנפלד
בעיראק.
 הציונית התנועה התחילה 1941 אחרי

יש שליחים יותר. רציניים ממדים לקבל
 לכאורה ולהרחיבה. להדריכה התחילו ראליים

 ערייך היתה לא אבל מחתרת, זו היתה
 היהודים רק ולא מוחלטת, סודיות של תחושה

 מהרחוב ניכר חלק אלא קיומה על, ידעו
הערבי.

ממ חקקה 1950ב־ הוחלף? לא מדוע
 הנתינות, על הוויתור חוק את עיראק שלת

 לישראל. לעלות ליהודים לאפשר שנועד
 הפנים שר את שדחפו הסיבות יתר בין

 רצונו אלוויה: לדעת,, זה, לצעד ג׳אבר סאלח
 פעילים היותם בשל מהיהודים, להיפטר

 הקומוניסטית המפלגה במנהיגות ביותר
ממשיך: הוא העיראקית.

 התנועה פעלה הנ״ל החוק לקבלת עד
 ומחושבת. סדירה ובצורה בהיגיון, הציונית

 אשר חמורים דברים קרו החוק, קבלת אחרי
 עובדה האחראים. באופי תלויים והיו יתכן
 הפצצה הטלת למחרת שחולק הכרוז לכך:

ל ליהודים בפירוש קרא זה כרוז הראשונה.
ל ובדרישה וגלויה מובהקת ציונית פעילות

 הפלילי שהחזק אף על עיראק. את עזוב
 חמור פשע היא שהציונות קבע בעיראק

 העדה את הכרוז מפיצי סיבנו מוות, ודינה
זה. כרוז בהפצתם כולה

ה על־ידי נוהלה עיראק יהודי עליית
 אפילי נמסרו ביותר. הגרועה בצורה אחראים
 יהודים, ידי על; העיראקית למשטרה תלונות
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ת: ונד הסידדה סוף  ההסתדרו

הבוסים דסובת מנוצלות הקרנות
 המיפעלים אחד גם אלא וקופת־חולים, חברת־העובדים המקצועי, האיגוד דלן א

 הצמרת, בידי למכשיר הפכו — הפנסיה קרנות — ההסתדרות של ביותר היפים /
הפועל. את מאשר יותר, אותה ומשרתות
 את לייצג צריכות היו העובדים, של חברת־ביטוח למעשה שהן והגמל, הפנסיה קרנות
 בצורה מושקעים להיות צריכים היו כספיהן בלבד. הפועל ושל הפועל, של האינטרס
שלו. כבתוך במשרדיהם להרגיש היד, צריך פועל כל ביותר. והבטוחה המכניסה

 קרנות זה. רעיון גם הסתאב ההסתדרות, של היפים הרעיונות לשאר שקרה כפי אך
 על מושקעים הפועלים כספי ההסתדרות. על החולשים בידי למכשיר הן גם הפכו הפנסיה

 ולעתים הפועל, של אלד, בהכרח אינם שלו שהאינטרסים ספיר, פינחס של הנחיותיו פי
 למנוע כדי שכאלה, קרנות על ממשלתי פיקוח אמנם דרוש להם. מנוגדים אף קרובות

 הנחיות מתן לבין •ואישור,■ פיקוח בין המרחק אך ומסוכנות, מוטעות השקעות מהן
מאד. רב הוא מגבילות
 הארץ כל כאשר ההסתדרותי. המשק אלא הפועל, אינו אלה מקרנות העיקרי הנהנה
 שטרות מגלגלים קצוצה, ריבית ומשלמים משתעבדים מיפעלים כאשר חוזר, להון משזזעת
 מיליון 150 לה המספק אכזב, לא מקור חברת־העובדים לרשות עומד — דחויים וצ׳קים
נורמלית. בנקאית בריבית לשנה לירות
 מיליון רבע של שנתי מחזור עם מיפעל בארץ. כיום השוררים בתנאים עצום סכום זהו

 בנוף דופן יוצאת תופעה אינו בלבד, מזומנים לירות אלף עם עסקיו כל את המגלגל לירות,
 מדי העומדות הלירות, מיליון 150 של המכרעת החשיבות את להבין קל זה לפי הישראלי.

החוזר. להון כתוספת חברת־העובדים לרשות שנד,
מיליון חצי של חסכונותיהם הוא זה כסף כי מזמן שכחה חברת־העובדים מזכירות

שיש כספים רם אלה זו מזכירות לגבי זיקנה. לעת להתקיים בעזרתו המקווים פועלים,
בלחץ. המרבה לכל חברת־העובדים בתוך אותם לחלק

שלה הגישה הפכה בהסתדרות, קובעת חשיבות יש העובדים חברת שלמזכירות מכיון
הפנסיה. לקרנות בכלל ההסתדרותית הגישה להיות
 כספו את ולא תמיכת־סעד, מהן מקבל הפועל כאילו האווירה הפנסיה בקרנות נוצרה כך
מאליו. מובן כדבר לו המגיע שלו, החסכונות מתוך שלו,
 מבלי לקופותיהי, הנכנס כסף, גובות הפנסיה שקרנות האבסורדי, המצב גם נוצר כך

כסף שעומד יידע שהפועל מבלי או אלה, כספים עומדים פועלים איזה לזכות שיירשם

כספי שוו
הנועלים

 כחלק פועל, של כתשלום לה ניתן הוא במתנה. לקרן ניתן לא זה כסף והרי לרשותו.
שלו. העבודה משכר
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אבא בלי מיליונים

 בורותם בגלל ניכר חלק הפנסיה. בקופות מונחות אבא״, ,.ללא כאלה לירות יליוני **
 אינו גם איש שונים. סכומים משכרם ניכו בדיוק מדוע יודעים שאינם הפועלים, של

להם. להסביר מדי יותר טורח
 סכום לו שיש יודע אינו באר־שבע, באזור עגבניות בקטיף שבוע שעבד חקלאי, פועל
 כמה כך אחר עבד הוא אם באר־שבע. בסניף חקלאיים לפועלים הפנסיה בקרן מסויים

 יכול הוא אחר. באיזור מיבטחים, הפנסיה בקרן גם כסף לו יש — כביש בסלילת שבועות
 יותר, או עבודה יום כך על לבזבז שלו, התיק מספר מה לברר לבאר־שבע, לגשת אמנם

 שהוא בתנאי זאת אבל אחד. במקום חרוכזנה שזכויותיו שם ולבקש למיבטחיס לחזור
הנוהלים. ונפתולי סבכי כל את יודע מומחה רק כי קרנות־הביטוח, בענייני מומחה
 זכויותיהם את ידעו שלא פועלים של רכושם מיליונים, הצטברו החקלאיים הפועלים בקרן

ולמחלה. להבראה, לחופשה, זכויות כמו אותן. ניצלו ולא
 ניגבו מיקרים בכמה כאלה. לירות מיליוני הצטברו הבניין פועלי של בקרן־הביטוח גם

 שמותיהם במקום, היו לא כבר הפועלים הושלמה. הבניין שעבודת לאחר מהקבלנים כספים
 גם להם ואין בקופה, כסף לזכותם שיש יודעים הם אין לכן ידועים. היו לא וכתובותיהם

 ליהנות אפשרות להם אין אבל בקופה, מונח כספם שלהם. הוא זה שכסף להוכיח דרך שום
להבראה. לצאת או מחלה, דמי לקבל ממנו,

 מאיזור העוברים ארעיים, עובדים הם החקלאיים והפועלים הבניין פועלי שמרבית מכיוזן
 כל פני על מפוזרים שתיקיהם הרי שם, וחודש פה שבועיים עובדים לענף, ומענף לאיזור
שונות. פנסיה בקופות שונים, מיקצוע תיאורי תחת הארץ,
 רואי־ לא ואף לחוקי־עבודה, מומחים אינם הם כאלה. פועלים אלף 100כ־ בישראל יש

לרשותם. העומדים הכספים על להם להודיע דואגות אינן הפנסיה קרנות חשבון.
בעשיר תומר עני★ ★ ★

* ה ן ב ם ר פי  ומעבירים מעובדיהם ההסתדרות ומיסי הפנסיה כספי את גובים וחברות גו
 בלתי כשהוא לתעודתו מגיע זה מכסף גדול חלק הפנסיה, לקופות במרוכז אותם 1(

 שבועיים עבד מיזרחי שיוסף ניר דף על אמנם רשום שייך. הוא למי ידוע לא כלומר: מזוהה,
הכסף. את מקבל אינו מהם אחד אף אז מיזרחי, יוסף 50 יש אם אבל בגליל, בייעור

 בשלב נמצא והארעי הזמני הפועל כי העשיר. אל העני מן כסף של מעבר למעשה מתקבל
 מסודרת. בצורה הפנסיה בקרן הרשום הקבוע, הפועל מן ההכנסות בסולם נמוך יותר

 תשלום מאפשרים אבא, ללא ונותרו שלו, המעביד ומן הארעי הפועל מן שניגבו הסכומים
הקבוע. לפועל גבוהה פנסיה
 תעודת־ פי על פועל כל מזוהה בה אחידה, ארצית פנסיה קרן שאין מפני אפשרי, זה מצב
 אליהם שצמוד כספים — כלומר מזוהים, כספים רק מתקבלים היו כזו בקרן שלו. הזהות
 כל מיד זוקפים היו המרכזי במשרד הפועל של בתיקו בעליהם. של תעודת־זהות מספר
לזכותו. שהתקבל סכום.

 מייקר זה פיצול נפרדות. תגמולים קופות 210ו־ קרנזת״פנסיה, שבע יש בהסתדרות אבל
מיבטחים, .של המינהל הוצאות. לו, המגיע. בקבלת הפועל: על. ומכביד המינהל, הוצאות את


