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מ ע ב רו ת ל א ■קומו עוד!
נונכ״ל נוישרד השיכון ,יוסף שרון,
יצא השבוע לאירופה כדי לבחון רכי
שה של קרוניות־שינה שיופעלו כמר
כזי קליטה.
מעריב8.12.72 ,

לישכת מישרד הקליטה ,נמל־התעופה לוד.
העולה  1לא רוצה ירוחם ,לא רוצה דימונה .רוצה רק בת־ים.
הפקיד  :אי־אפשר בת־ים .נגמרו כל מגרשי החנייה .אבל יש לי קרון שינה
מצויץ בקריית־שמונה ,צמוד לוולבו.
העולה ' אם אין בת־ים אני חוזר . . .
הפקיד  :בסדר ,בסדר ,אל תצעק ! מה בעניין קרון רכבת בתחנת הרכבת
בעכו? אה? לא נראה לך? זה קרון חדש .הגיע רק השבוע .שר־השיכון בעצמו
קנה אלף כאלה ברומניה...
העולה  1או בת־ים או כלום ...המשפחה שלי שם . . .
הפקיד  5תשמע ,יש לי בשבילך משהו מיוחד  :כדור פורח מעל רמלה ,חמש
_
דקות עליה ממרכז העיר ...שמונה כיווני אווי ר...
העולה ג בת־ים או . . .
הפקיד  :אני מבין .אין מה לעשות .או־קיי ,נראה איזה פתרונות־דיור נשארו
לנו בבת־ים ...עליזה ! תסדרי ליהודי הזה את היאכטה שקנינו במונאקו .תשמע,
תראה מה שהצלחנו לסדר לך  :יאכטה .היא עלתה לנו חצי מיליון לירות .עוגנת מול
הריביירה בבת־ים .זה יהיה קצת לא נוח למשפחה שלך בשנים הראשונות ,אבל עד
אז נראה כבר מה אפשר לעשות בשבילך .שר־השיכון יצא היום לטוקיו .קיבלנו
הצעה נהדרת ,בתים מתקפלים מנייר .כן ,חביבי ,אצלנו מעברות לא יהיו יותר !
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יגאל מן ,ירושלים

ונושים צ חו ק מ ה ע בו ד ה
תראו איזה פרצוף יש למוסר העבודה במדינה הזאת .כל אחד עושה לך
טובה שהוא עובד ומסכים לקבל משכורת .אבל לא צריך להתלונן על עובד'
הדואר או התעופה האזרחית .יש להם פשוט ממי לקחת דוגמה.
קחו את צמרת השילטון במדינה הזאת .אף אחד לא רוצה לעבוד .גולדה
לבר מכריזה שהיא לא רוצה להיות יותר ראש־הממשלה ושהיא חולמת לנוח
ברביבים ולשחק עם הנכדים .פנחס ספיר לא רוצה להיות יותר שר־האוצר ועל
ראש״ממשלה אין מה לדבר בכלל .יגאל אלון לא רצה להיות  :א( שר־העבודה ;
ב( שר־הקליטה> ג( שר־הביטחון .יעקב שמשון שפירא לא רצה להיות שר־
המישפטים והתפטר; בן־אהרון לא רוצה להיות מזכ״ל ההסתדרות .ישראל
גלילי סירב להיות שר״העבודה ושלמה הלל סירב להיות שר־המישטרה עד
שהכריחו אותו .משה דיין ,מובן מאליו שאינו רוצה להיות שר-הביטחון ,ורק
בגלל נשות וינדזור העליזות הסכים בזמנו לקבל את הג׳וב.
מכל זה אתם רואים שאף אחד ,יעני ,לא רוצה כל־כך לעבוד .ואם הם
עובדים ,אז כולם עושים את העבודה בעל״כורחם ,בניגוד לרצונם ,רק מפני
שהכריחו אותם לזה.
נו ,אז אני שואלת אתכם ,איזה פרצוף כבר יכול להיות לעבודה שעושים
אותה אף־על־פי שלא רוצים ?
ואם אתם שואלים אותי ,אז זה באמת נראה ככה• אי! אי! אי! גורדון,
גורדון ,אייכה ?
הרב מרן ומשה דיין
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