
במדינה
עולים

ה ט ם קלי מי איו ב
 היהודית הסוכנות של הקליטה במרכז
 האוי־ רתיחה. לנקודת המצב הגיע בדימונה

 במקום המאוכסנות העולים משפחות בין רה
 שעבר בשבוע התפוצצות. סף על היא

 נפש, 60כ־ עולים, משפחות עשר התמרדו
 זד, בדימונה הקליטה במרכז המתגוררות

 של ביתו בחצר הפגינו הם חדשים. תשעה
ראש־העיר.

 במרכז לשבת כדי לארץ באנו ״לא
 ״משרד־ טענו. המדינה,״ חשבון על הקליטה
הבטחותיו.״ את ממלא אינו הקליטה
 מרכז־הקליטה ופקידי הסוכנות מנהלי
 העולים. על השליטה את איבדו בדימונה

 הסוב־ של הקליטה שירותי חטיבת מנהל
 העדיף אשד ירמיהו (מיל.) סגן־אלוף נות,

 בתל־אביב, קפלן שברחוב במשרדו להשאר
 ואילו במקום. לבקר חדשייס זה •נמנע
 ב- משרד־הקליטה מנהל איזיקיביץ, חיים

 להתערב שלא הוא גם מעדיף באר־שבע
 איזיקו־ כשנשאל בדימונה. שפרץ במשבר

 בדי־ העולים עם לאחרונה שוחח מתי ביץ
לשוחח צריך אני ״מדוע השיב: מונה
 אני במקום. משלנו מטפלת לנו יש עמם?
איתו.״ ומשוחח הצוות את מבקר
 הוא, אמר לא איזיקוביץ שחיים מה

 לדבר מי עם לו יהיה לא כנראה שבקרוב
 במקום הקליטה משרד מטפלת בדימונה.

 להתפטר כנראה עומדת שרר׳ שושנה
 אחד עליה איים שבוע לפני ממשרתה.

 אותה ירצח כי ילדים, לשישה אב העולים,
נפש.

 במרכז האלימות סכנת לפאריס. חזרה
 שמשרד־ מהעובדה נובעת בדימונה הקליטה
 מה־ לזרוק הסוכנות בפני המליץ הקליטה

 זמן במקום המשוכנים העולים את מוסד
 בר־ חיים עורך־הדין נקלטו. וטרם רב

 מכתבים הסוכנות הנהלת בשם שלח שדה,
 חייבים הם כי בהם היתרה אלה, לעולים
30 תוך לסוכנות דירותיהם את להחזיר

 אפריאט, רחמים העולה הוא מאלה אחד
 תעסוקה מצא אשר במקצועו, מוסמר מודד

 לו הציעה הסוכנות תל־אביבית. בחברה
 אפריאט כשסרב בנס־ציונה. דירה לו לסדר
 עבודתו, ממקום מרוחק במקום דירה לקבל

לגור לעבור עליו יהיה כי לו הודיעו

 אין אך עבודה לו שיש אפריאט, לעומת
 אבו־ מאיר אצל המצב הוא אחרת דירה, לו

 פקיד״ הוא ילדים, לשישה אב מאיר, מבול.
ה שליחי באמצעות כשעלה במיקצועו. בנק

 דירה יקבל כי לו הבטיחו בצרפת, סוכנות
 אחרי הגדולה. משפחתו צרכי את שתהלום
 בדימונה, הקליטה במרכז שהייה של חודשים

ב לדירה אישור אבוטבול סוף סוף קיבל
בנם־ציונה. מ״ר 100 של גודל

ה את לראות לנם־ציונה אבוטבול כשנסע
 קטנה היא כי לו הסתבר לו, שהועידו דירה
ש ברור לו. שאושרה מהדירה מטר 15בכ־

 מש־ את לאכסן יכול אינו קטנה כה בדירה
 על אבוטבול איים בזעמו הגדולה. פחתו
 הס- אז רק באלימות. הקליטה מרכז עובדי
נמ העניין בסדר. אינו משהו כי עימו כימו

 י• ירוש אבוטבול אבל בטיפול. עכשיו צא
 לו. אין עבודה אבל לו, יש דירה דיכאון.

 לא כי לו הבטיחו לעלות, אותו כששיכנעו
 כה עד בישראל. כפקיד־בנק עבודה לו תחסר

 להסדיר הקליטה משרד פקידי הצליחו טרם
המובטחת. העבודה את לו

 בבת- הוצעה בנס־ציונה דירה אותה אגב,
ב הקליטה במרכז משפחות לכמה אחת

 מסחרי סוכן )50( אטיאס שלמה דימונה.
 במרכז- חודשים שבעה זה הנמצא מפארים,
 שהובטח השיכון את קיבל וטרם הקליטה

 משפחתו את יקח כי איים בחו״ל, עוד לו
לפאריס. ויחזור
.1 אותך לראות רוצה ,,דא אטי- ״

 מלא בדימונה הקליטה מרכז היחיד. אינו אס
 מהם אחד כל שבפי ממורמרים עולים
אחר. סיפור

במקצו־ חשבונות מנהל )42( אדרי יעקב
 יחד חודשים שבעה זה במקום שוהה עו,
 הוב־ מדופלמת. מילדת שהיא אשתו, עם

 שבפברואר לו נאמר בנהריה. דירה לו טחה
 הדירה כי לו הסתבר השבוע לדירתו. ייכנס
חודשים. ארבעה בעוד רק מוכנה תהיה

 העבודה ללשכת ״פניתי אדרי: מספר
 ;מרא במקום• עבודה לקבל כיי בנהריה

 לי תהיה שלא עד עבודה אקבל שלא לי
 לי שאין מפני לי איו כתובת כתובת.

 מתחשבים לא הקליטה במרכז אבל בית.״
לא זה לאן? לעזוב• יצטיר הוא בכך.
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