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כשר 43 יפו רח׳ ירושלים,
כשר 15 ג׳ורג׳ המלך ירושלים,

 102 הרצל רח׳ רמל,

החדש התיירות מרכז אילת,
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במדינה
)43 מעמוד (המשך
 נטו לחודש לירות 10,000 קיבלה החברה

 י הכסף כל נעלם לאן ממישרד־הקליטה.
 -שהיו למישרדים, בחצי־מישדה? למזכירה

 סיני חברת מתקופת עוד שפריר של
״1 שלו

ש מי המישחקז את שיחק מי
 היה המביכות השאלות את לשאול התחיל

 במדעי־החברה, שני תואר בעל בקר, דים
 ספר חיבר וגם פוליטי במחקר שעסק

 והגיש למישטרה סנה הוא קולומביה. על
ל בתל-אביב. לעבודה הדין לבית תביעה
 סיכסוך אחרי החברה מן פוטר הוא טענתו,

 לא מנהליה, טענת שעל-פי ההנהלה, עם
 סיפר תקופה,״ ״באותה להחזיקו. יכלו

עו לקליטת המרכז מנהל ״התחלף דדלי,
 מונה הורביץ אורי הדוקטור במקום לים.

הרא הידיעות שינער. בשם חדש, מנהל
 הבוסים באמצעות לאוזנינו, שהגיעו שונות
אחו 80ב־ תורד בנו שהתמיכה היו שלנו,

 ליוקר־המיחייה. הצמדה ׳תהיה ושלא זים
 נוכל ,לא שפריר, לנו אמר כזה,׳ ,במצב

לפחד. התחלנו אנחנו להתקיים.׳ להמשיך
 חוזה־עבו־ על איתנו שיחתמו ״ביקשנו

 המשכורות סירבו. ולוטן שפריר אבל דה,
 ויכוחים היו ההוצאות בנושא עוכבו. שלנו

יבקר דים כשביקש אי־אמון. היה חריפים.

קסל עולה
לגמרי מיותרת חברה

 החברה, של סיפרי־החשבונות את שיפתחו
 גילו רק הם ולוטן. שפריר לכך סירבו

מס-ההכנסה. את עבורנו שילמו שלא לנו
 חדלו שלאט־לאט המדענים, ״אותנו,
 לאן השאלה, עניינה בכלל, אלינו להתייחם

 שקיבלה הלירות אלף 200,000 נעלמו
 לא אני סמישרד־הקליטה. כה עד ממל״ג
 כאלה. בתנאים לעבוד להמשיך יכולתי

 בשעות־הבוקד, לסישרדים מגיע כשהייתי
 מה לי שאין אותי. רוצים שלא הרגשתי
 היה ולוטן שפריר של תפקידם לעשות.

 פרוייקטים אבל — לפרוייקטים לדאוג
 העניינים היו. לא שלנו, לרמה רציניים,

׳.״76 ביולי התפטרתי ואני התפוצצו,
 שבעל- ההסכם על־פי ? מה קולט ימי

 בידיעת העובדים, לבין החברה בין פה
ל ולוטן שפריר חוייבו מישרד־הקליטה,

 תיש־ במשך המדענים־העולים את העסיק
 לדאוג ולאחר־מכן לפחות, חודשים ער,

 תישעה למשך נוסף, למקום־עבודה להם
 לממל׳׳ג,׳־ כשפניתי ״אבל נוספים. חודשים

 גם אתי. לדבר הסכימו ״לא קסל, אמר
 התייחסו לא למישדד־הקליטה, כשפניתי

המר הלישכה עבור עובד הוא עתה אלי.״
לסטטיסטקה. כזית

לפ לפעול, ממל״ג חברת מוסיפה כיום
 מצחיק,״ זה ״לפעול? רישמי, באופן חות

 כנראה כלום. עושים לא ״הם קסל, מגיב
 הוחלט, פנימיים פוליטיים טעמים ביגלל

 בסכום בחברה התמיכה את לחדש לבסוף,
 עולה־ עובד לכל לירות אלפים 10 של

 לא בחברה שעובד מי למעשה, אבל חדש.
 מדענים. ארבעה שם נשארו כלום. עושה

לגמרי. מיייותרת הזאת החברה
להת מכדשיכה שהיא היחידה ״הסיבה

 לזכות המנהלים של רצונם היא קיים,
 להם שמשלם הגבוהה ובמשטרת בתמיכה

כש קליטה, נקראת זאת מישרד־הקליטה.
קול העולים־החדשים קליטת על ד,ממונים

?״ להם שנוח מה רק טים

ז
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