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ת שיכון קברות בבי

)35 מעמוד (המשך
 ברכישתם. רק מצטמצמת אינה במעונועים

להש יש מעונועים של שכונה להקים כדי
 בסלילת בתשתית: עצומים סכומים קיע

ותי ביוב בהכנת לשכונה, גישה כבישי
ועוד. קהילתיים מוסדות בהקמת עול,

 שכבר ברור התשתית את מכינים כאשר
למ המעונועים את להעביר טעם יהיה לא

 להשקיע צורך יהיה אז שכן — אחר קום
 מכך כתוצאה בתשתית. נוספים כספים
 קצר זמן תוך המעונועים שכונות יהפכו

 מעברות — 1973 שנת מדגם למעברות
 בפאר, מרוהטים משוכללים, פחונים של

 אבל אוויר, מיזוג אפילו מותקן שבחלקם
 לחיות יכולה אינה נורמלית משפחה שאף

זמן. לאורך בתוכם
 לנהל יכולה ילדים עם משפחה איזו כי
 30 ששטחה בדירה תקינים משפחה חיי

 קטן, סלון שינה, חדר והכוללת מ״ר,
ר? שירותים וחדר מיטבה פינת עי ז

 מחלקת דובר גל, אלי השבוע הסביר
 ״המטרה היהודית: הסוכנות של העליה
קלי למרכזי הקראוואניס את להפוך היתר,

 הקראווא־ שהגיעו עד אבל קבע. של טה
 מצוקת על כבר התגברנו הראשונים נים

 בדרך דיור לעולים להשיג הצלחנו הדיור.
בבתי־מלון.״ ודיור שכירות של

 המעונועים את להפוך חשבו בשעתו
 מרכזי את לשחרר כדי קליטה, למרכזי
 דיור. למקומות ולהפכם הנוכחיים הקליטה

 הפרק. מעל זה רעיון גם ירד בינתיים אבל
ל: אלי אומר  לעשות" מה נמצא ״תמיד ג

 יושבת למשל, עכשיו, הקראוואנים. עם
 את להפוך אפשרות ובודקת ועדה אצלנו

לקשישים.״ דיור למקומות האלה הקרונות
 מנהל עמית, אהרון הגיב זה רעיון על

 ״אלי :הקליטה במשרד לעולים השירותים
 מדובר אומר. שהוא מה יודע אינו גל

 במעונו- קשישים לשכן בנסיון הכל בסך
 ילך זה איך לראות רוצים אנחנו עים.

 להפוך היא העיקרית המטרה אבל איתם.
קליטה." למרכזי אותם

השי מישרד דובר ליש׳ יהודה הסגיר
 יוזמה הוא הקראוואנים של ״היבוא כון:
הק משרד אנשי אם מישרד־השיכון. של

אינם שהקראוואנים עכשיו אומרים ליטה

 הנוגעים הגופים, מכל שאיש העובדה היא
 מישרד־הקליטה מישרד־השיכון, — בדבר

 לבדוק טרח לא — היהודית והסוכנות
 ממושכת תקופה להתגורר ניתן בכלל אם

אלה? גלגלים על סרדינים בקופסאות
 למטיילים, הקראוואנים נועדו במקורם
וטיוליהם. במסעותיהם בהם שיתגוררו

 השמיים, כיפת תחת אותם הציבו בארץ
 בתוך החיים את ההופכת לוהטת בשמש

 הגיב ?״ יש ״מה נסבלים. לבלתי המעונוע
מישרד של השירותים מחלקת דובר כך על

 כיריים עם בישול, פינת יש כזה מיטבח
 מקרר חמים. למים מיתקן עם גז, של

ני וכיור מיטבח ארונות קטן, חשמלי
צר. השטת אולם משוכלל, הציוד רוסטה.

1)1  בתמונה הנראה סטנדרטי, בריהוט מרוהט המעונוע במרכז הנמצא הסלון !£ 0
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כיסאות. ומיספר סלוני שולחן כתיבה, .שולחן גדול, בגדים ארון לאיכסון, גם המשמשים

 אותנו. מעניין לא זה לעולים, נחוצים
 משלו שיכון מדיניות יש למשרד־השיכון

 מדיניות אותה לפי פועלים.״ אנחנו לפיה
 המעו- מעברת את משרד־ד,שיכון מקים
 — באופקים לבית־ה,קברות בצמוד נועים

הקלי למרכז הריעות, לכל מלבבת, שכנות
במקום. שיוקם טה

 קופסאות
סרדיגים

 המטפלים השונים במישרדים גילבול ן■*
 שבמישרד עד גדול כה הוא בבעייה 1 1

 ד,מ- יועמדו מתי יודעים לא אפילו הקליטה
 מישרד־השיכון על־ידי לרשותם, עונועים
 לשם שנקבעו באתרים בהצבתם העוסק

 לנו נאמר ״לא עמית: אהרון גילה כך.
 האלה הקליטה מרכזי יהיו מתי בדייקנות

 ביוני.״ אותם שנקבל חושב אני מוכנים.
בפרשה, מכל הנורא שהדבר יתכן

מזגני־אוויר.״ בהם ״נתקין הקליטה,
 הרי החום על להתגבר יהיה. אפשר אם

ממי כתוצאה שיתעוררו אחרות בעיות על
באו להתגבר יהיה קשה המעונועים, קום
לרע מבודדים אינם המעונועים קלות. תה

ממר רחוק ממוקמים הם זאת מלבד שים.
 בצורה סביבתי תיכנון ללא היישוב, כזי

פוטנציאליים. לסלאמס אותם, ההופכת
ית מיליונים עשרות של בהשקעה כך,
 מעברות ישראל של לנופר, השנה ווספו

ש ומזגני-אויר, פריג׳ידרים עם דה־לוקס,
בהם. לגור מוכן יהיה מישהו אם ספק

 העולם כחג שאל בפרדם־חנה, השבוע,
 מוכנים יהיו אם מרוסיה, עולים זוג הזה

 ״למה לפניהם. שהוצע במעונוע להתגורר
 בהתלהבות. מאודיסה עולה הגיב לא?״

 אני מכונית, וגם כזה דבר לי יתנו ״אם
 הובהר כאשר בארץ.״ זה עם לטייל אשמח
 המעונוע את שיקבל הכוונה כי עולה לאותו

 אני ״מה, השיב: לדיור, זמני כתחליף
?״ משוגע


