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ת1בחר1מ בפרפומריות להשיג
לןן ע״י פץ10

במדינה
שביתות

־ רבים כשהגדנדים
רעבים הקטזים

 קבוצות שתי כין מידחמה 773ב
 מניעים משקיעים,

חם.7ת-8 עד בשדרות ים7וע8
 בראש־ קיימו לא אברג׳יל ויצחק צביח

 השטר המסורתית. החג סעודת את השנה
 בכיסו החגים ערב שנותר הלירות, 10 בן

 הספיק לא משדרות, 29ה־ בן הנכה של
לחג. מיצרכים לרכוש כדי

 אושפזה בשלשות, באות שצרות וכיוון
 באשקלון, בבית־החולים אשתו עת באותה

 מפגרים לילדים במוסד אושפז שרון ובנו
 עם בביתו, נותר אברג׳יל ירושלים. בהרי

 למה ״אבא אביו: את שאל אשר מאיר בנו
בבית?״ אוכל אין

 הלנת בגלל לחם פת עד הגיע האיש
 מיפעל מחודשיים. למעלה בת שכד

 פרע לא מועסק, הוא בו ישראל, כיסאות
פועליו. 130ל־ העבודה שכר את מאוגו&ע
 האשד״ :השכר הלנת של ישירה תוצאה

 לטיפול ראש־השנה בערב שנזקקה צביה,
 המיון מחדר נידחתה בבית־החולים, דחוף

 לפרוע ביכולתה אין כי בטענה באשקלון,
 רשום בה קופת־החולים, דמי־ד,טיפול. את

 המיפעל שכן בנטל, לשאת סירבה יצחק,
 הרפואי הביטוח תשלומי את גם העביר לא

עובדיו. של
 ודברים דין לאחר נעצרה. היאשה
 זאת. בכל אושפזה במצבה, והתחשבות

 שיחרורה סף על עמדה כאשר אולם,
 החוב, את תפרע לא אם כי לה נאמר
למישטרה. תלונה תוגש

ב נקט ובית־החולים גפרע לא החוב
 על־ידי נעצרה האשד. משפטיים. צעדים

 לבית־מישפט הועברה ותלונתה המישטרה
באשקלון. השלום

 בכוחה אין כי שמע גלעדי גלעד השופט
 בת שהות לה ונתן לבית־החולים לשלם
 תיכנס — ולא — לתשלום ימים עשרה
מחודש. לתוקף המעצר פקודת

 וצביה תוקף, הפקודה קיבלה השבוע
 צפוייה ,15 בת כנערה הנראית אברג׳יל,

שדרות. במישטרת למעצר רגע בכל
 אותה,״ לעצור למישטרה אתן ״ואני

 גרונו, את חונקות כשדמעות בעלה אומר
לבית־החולים.״ לירות 165 לי שאין ״משום
ה עבור אגדי כיום נשמע זה סכום
 נעתרו השבוע רק משדרות. הנכה מחסנאי

 כסף סכומי לו להלוות בעיירה בנקים שני
שהוא הל״י 700 את לפרוע שיוכל כדי

אברג־יל שובת
לבית־הכלא מביוז־החולים

מ שתצטבד הריבית המכולת. לבעל חב
 עוד אותו יתלווה שלווה, הלירות מאות
ארוכות. שנים

 שיצטרך החובות גם ילדים. ' תיטעה
 על לנטל יהיו וקרוביו, לידידיו להחזיר
 ומצפה בדירתו האיש יושב עתה שיכמו.

מש את ויקבל לעבודה ישוב בו ליום
בית־ לפתח סר הוא פעם מידי כורתו.

ה הפועלים, 130 מתגודדים שם החרושת,
המיפעל. מן סחורות הוצאת מונעים

 שהתעלמות היחיד הפועל אינו אברג׳יל
 קשד״ במצב אותו הותירה המיפעל בעלי

 אלמקאייס שמעון גם מתחבטים כמוהו
 אלמאלים אלי בבית) ילדים (תשעה
אחרים. ורבים ילדים) (שמונה
ה בשבועות חזו אשר פועלים מספר
 להם המצפה החובות עומס את אחרונים

 קבלני אל מיהרו השביתה, כשתסתיים
כפוע תעסוקה וביקשו שבעיירה הבניין

 את לחלוטין נטשו אחרים עובדים לים.
ישראל. כיסאות

ספטמבר. בתהילת פרצה השביתה
ומישל אשראף רוברט המיפעל, בעלי

צאן - ומלהיב יוזם
— איש ״איש

 שבהם שהראשון ממרוקו, עולים הם אזובי,
 אופקיר הגנרל ■של האישי ידידם היה

 חאסאן. המלך ושל כחודש) לפני (שהתאבד
 הכלכלה בחוגי מהלכים כבעל ידוע אשראף
ה בחווילתו הסתיר כשבה לפני בצרפת.
 ליפסקי, קלוד ידידו את באשקלון מרווחת

 המרוקאי־ המיליונר את גם אומרים ויש
 מקלט ביקש אשר אוחאנה, הנרי יהודי,

בישראל.
ומש אזובי אשראף, מוטעה. שיקול

 כשלושה י לפני נקטו אוסטריים קיעים
 את אחריו שגרר מוטעה בצעד חודשים
 לשביתה והביא בשדרות העבודה סיכסוך

יום. 40מ־ למעלה בת
ב ל״י מיליון ארבעה השקיעו הבעלים

ש סכום לייצוא, הרהיטים מיפעל פיתוח
וה המיסחר מישרד דעת על מיועד היה

ארוך. לטווח להשקעה תעשייה
 גורמים ידיעת ללא נעשתה ההשקעה
 בסוף המעסיקים את והותירה׳ ממשלתיים

 שכר־ לתשלום אמצעים חסרי אוגוסט
לפועלים. העבודה

 מו־ ומזכיר לרטון החלו העובדים 130
 נטל אלקבץ, יעקב במקום, עצת־ר,פועלים

 פתח הנמרץ המזכיר לידיו. מאבקם את
הועיל. ללא אך המיפעל בעלי עם במגעים

 תביעה ועד־העובדים הגיש בבד בד
 בבאר־שבע, לעבודה המחוזי לבית־הדין

 הקרוב שני ביום רק לדיון יובא התיק אך
לחודש. 16ב־

 מישש אשר והתעשייה, המיסחר מישרד
 היא כי חושש בשדרות, השביתה דופק את

 לבטוח שאין נוסף מיפעל בפני עומד
 מידע על מבוסס היה ■זה חשש בבעליו.

 אירעו לפיו המישרד אנשי בידי שהיה
ביניהם: מחדלים של שורה במיפעל

מדי. ארוכה הרצה תקופת $
כושל. ניהול •
התוצרת. לטיב בקשר בעיות 6

הסי גם היו אלה האחוזים. מילחמת
 לסבך ישראל כיסאות את שגררו בות

 המיס־ מישרד החליט זאת, ובכל השביתה.
 ללכת למחדלים מודע שהיה והתעשייה, חר

 ה־ להתאוששותו. ולסייע המיפעל לקראת
לבעלים, מיליון 2.5 להלוות הסכים מישרד

163? הזה ח7111ה


