
הבניין על השתלטו וחבריו ־ !יצומו ארקד• קפץ
מנופחות׳ דרישות נעלי או מקופחי□ הם בחיפה הקריסה

חורגים! בנים ״אנחנו
 אל מתייחס הציבור כי השובתים,

התאחדות נשיא תקוע, יוסף יושב משמאלו

 המארגן הוועד חבר מדרר, הרמן
 שקיימו באסיפה טען השביתה, את

 חורגים. בנים כאל העוליס־החדשיס
לשובתים. שהצטרף ברית־המועצות, עולי

ל בתגובה בסוכנות־היהודית. וקליטה
קוט־ רפאל ראש־המחלקה, טען תלונות

 ללא היתד. אפט של התנהגותו כי לביץ,
 לשר־הקלי־ שהציע סיפר, זאת עם דופי.

 משותפת ועדה להקים לוי, דויד טה,
 הפרשה מנוצלת לדעתו הבעייה. לבדיקת
פוליטי. הון לעשיית

 העולים מן שרבים היא, בולטת עובדה
 אין שעדיין כך על המתלוננים השובתים,

חדי מכוניות כבר רכשו דירות, להם
לשביתה המתנגדים עולים ויקרות. שות

להס המסוגלים כאלה ישנם כי סיפרו,
תחת מעדיפים אך עצמם, בכוחות תדר
 באסיפה ההטבות. מלוא את לקבל זאת

 שעבר, הראשון ביום השובתים ,שקיימו
 דעתם, את להביע השביתה מתנגדי ניסו

המארגנים. על־ידי הושתקו אך
 גם הצטרפו בקריית-אליעזר לשביתה

מ העולים נוספים. ממרכזי־עולים עולים
תוב הם כי הודיעו, שבקריית־ים המרכז

 גם לבעיותיהם. פיתרון ולתמיד, אחת עים,
דומים. דברים הושמעו אחרים במרכזים

 רק מוכנות תהיינה והן בקריות, בבנייה
 עומדים מהם רבים אולם הבאה. בשנה

 עצמה. בחיפה רק דירות שיקבלו כך, על
 יהיו. לא וגם דירות לנו אין לצערי, ושם,

 בשוק דירות לרכוש להם הוצע כפתרון
 מישרד־ נותן זה ולצורך בחיפה. הפרטי

 בגובה נוחים, בתנאים משכנתה הקליטה
לירות. אלף 200ו־ מיליון עד של

 בחיפה במרכז־הקליטה העולים ״לכל
 עם היא הבעייה עבודה. מקומות נמצאו

 שאין מיקצועות ישנם מייוחדים. מיקצועות
 אנחנו כאלה לעולים בארץ. דרישה להם

 למיק־ קרובות חילופיות, עבודות מסדרים
שהת הנפט מהנדס לגבי גם כך צועם.
 עבודה מקומות תריסר לו הצענו אבד.

 לאחד לא אף ניגש לא והוא שונים,
 קורסים גם מממן מישרד־הקליטה מהם.

 מיק־ לרכוש שרוצים לעולים מיקצועיים
 בקורסים המשתתפים רוב אחר. ,צוע

 במיקצועם בעבודה אחר-כך משתלבים
החדש.

נוב בחיפה העולים שהעלו ״הבעיות
 לכך יש חברתיות. מסיבות בעיקר עות

ההס הקודמים. חייהם תנאי עם גם קשר
 מכובדים פתרונות אך קשה, היא תגלות

להתאמץ.״ רק צריך קיימים.

משכנתא
ה ומכונית טנ ק

העו בקרב הדומיננטית קכוצה ף*  ברית־המו־ יוצאי הם השובתים לים 1 ו
עו הבעיות. מירב מתרכזות אצלם עצות.

 ומארצות מדרום־אמריקה אחרים לים
הבי אך לשביתה, אמנם הצטרפו הרווחה

 של הקיצוניים מצעדיהם הסתייגות עו
 רחל היא המסתייגות אחת הרוסים.
 להיכנס ארון למישפחת שעזרה לידווק,
ה העולים של התנגדותם חרף למרכז,

שובתים.
אמ מאוד,״ מגזימים שהם חושבת ״אני

כעש לפני בגפה שעלתה לידווק, רחל רה
 ״נכון בצ׳ילה. מסנטייאגו חודשים רים

עוז שלא נכון לא זה אבל בעיות, שיש
העו כמו הגעתי אני גם הנה, לנו. רים
מש קיבלתי כסף. בלי — מרוסיה לים

 אני בנווה־שאנן. דירה וקניתי כנתא
 את לסדר שאגמור עד במרכז, עדיין גרה

הדירה.
 מיק- זה בעיסוק. בריפוי עובדת ״אני

הפסי בבית־החולים עבודה קיבלתי צועי.
מר שאני מהכסף בטירת־הכרמל. כיאטרי

 וגם המשכנתא את מחזירה אני וויחה
קטנה.״ מכונית גם קניתי חוסכת.

 נגד גם טענות העלו השובתים העולים
 עצמו במרכז-הקליטה השוררים התנאים

הת במייוחד במקום. העובדים נגד וגם
 המנהל, מצד בלתי־אנושי יחם על לוננו

 זיצרמן ארקדי תקף שאותו אפט, יהושע
לפי נתון מרכז־הקליטה שהתאבד. לפני
לעלייה המחלקה של בילעדיים וניהול קוח

בהלוויה והבת האשה
המתגוררת ,19 בגיל לבת

 שהתאבד העולה זיצרמן, ארקדי
 ואב גרוש היה במרכז־הקליטה,

והבת. אינה האשה בתמונה בחדרה. אמת עם חד
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קבלה ברית־המועצות,

 גליה "
 קיה,
שפוטרה

 בוטורם־
 מ־ עולה

מעבודתה.

לירווק, רחל״מגזימים!
מצ׳י־ עולה

 כי וטוענת השביתה, מן מסתייגת לה,
ברובן. מוגזמות השובתים שהעלו הדריע!ות

 7ו־ מישפחות 35 כוללת ביותר בעייתית
 מברית־המועצות. 1978ב- שעלו רווקים,

במרכז־הקליטה. שוהים הם הגיעם, מאז
 — דירות

בחיפה! רק
 אמ- אלה, עולים לתלונות תנוכה ^
 אריאלה מישרד־הקליטה, דוברת רה ■י■

העו לכל דיור פתרונות ״קיימים :רבדל
יש בחיפה. במרכז־הקליטה שנמצאים לים

 שעומדות ועמיגור, עמידר של דירות נן
 נהריה, בעכו, חודשי בשכר־דירה לרשותם

מע גם מישרד־הקליטה וכרמיאל. עפולה
 לעד שכר־דירה לתשלום סובסידיה ניק

לחו לירות 3200 של בגובה לים־חדשים,
 לירות 500 של תוספת עם לזוג, דש

ילד. לכל
 במרכז־הקליטה שנמצאים העולים ״כל
 כבר לעבור יכולים היו ארוכה תקופה

 הכאובה הנקודה שכורות. לדירות מזמן
 מרצונם במרכז להישאר בחרו שהם היא,

 שיקבלו עד לחכות העדיפו הם החופשי.
 לכך, שהסכימו אחרים, קבע. של דיור

בשכר־חודשי. דירות קיבלו
 מישרד-הקליטה מנהל שקיים ״בפגישה

 האלה, העולים עם מנצור, שלמה בחיפה,
נמצאות הקבע דירות כי הסביר הוא


