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1 ליורדים עוזר ה״ל1צ
 )14. מעמוד (המשך

 שנה במשך בחוץ־לארץ השוהים את
הת שלו, הפעילה מהמצבה אחת

 הגדולה תנועת־הנוער חברי עוררו
 הנוער־העובד־ תנועת בישראל,
 הירידה מגמת נגד לצאת והלומד,
המדינה. את השוטפת
הרא המוסד היה העובד הנוער

 — הירידה מפורשות: שקבע שון
 וצעירות צעירים בגידה. מעשה
ב פשטו כחולות חולצות לבושי
 בן־ נמל־התעופה על שעבר שבוע

 הקונסולרית המחלקה ועל גוריון,
 ברחוב ארצות־הברית, שגרירות של

 קריאות וקראו בתל־אביב, פרוג
ליורדים. גנאי

 כרזות עם שיצאו בני־הנוער,
 בעיניים התקבלו שלהם, הבגידה

 ששהו הישראלים על-ידי מושפלות
 כדי האמריקאית הקונסוליה ליד

 חלק ועל-ידי אשרות־יציאה, לקבל
ה חברות דלפקי ליד מהממתינים

 היוצאים הנוסעים באולם תעופה
 עוברי- אך בן־גוריון. בנמל־התעופה

 בארץ, להישאר שכוונתם אורח,
 אותם ועודדו הצעירים, את בירכו

ה אחת שלהם. בהפגנות להמשיך
 החולצות ללובשי אמרה אף נשים

 צריך הפגנות. רק ״לא הכחולות:
 מכות.״ להם לתת
.ש ישראלים של מכוניות על
 הודבקו אשרה לקבלת בתור עמדו

 בגידה״. מעשה ״הירידה :מדבקות
 שהמתינו אלה של מזוודותיהם על

 למטוס בן־גוריון בנמל־התעופה
 הודבקו לחוץ־לארץ אותם שיקח

תש אל — לשלום ״סע :מדבקות
המת מאלה אחד אף לחזור״. כח

 צעירי על־ידי שכונה לרדת, כוונים
 ולא מחה לא כבוגד, תנועת־הנוער

 היתה הרגילה התגובה אותם. תקף
להס נסיונות או עיניים, השפלת

 נוסע רק אני יורד. לא ״אני ביר:
 באה מסויימים במיקרים לטייל.״

מתו־ היתד, היא אך הנגד. מיתקפת

קניוק לשעבר כעל־מרתןז
לישראלים בית

 זאת, לעומת שלו.״ הדירה את כור
 לפתוח שהצליחו רבים על ידוע
יח רבה בקלות חדשה, חיים דרך
ב דירה להם שהיחד, משום סית,
 השווה דירה לו שיש אדם ארץ.

 אותה, מוכר לירות, מיליוני 5כ־
 שהוא דולר, אלף 100 עבורה מקבל
 באר- בבנק להפקיד נכבד סכום

 לקבל אפילו יכול הוא צות־הברית,
ולרכישת לעסקים אשראי עליו

 לאותם הטבות של חדש מערך נות
 בת תקופה אחרי לארץ החוזרים

בחוץ־לארץ. שהות של שנים חמש
 בחומר בקי שר״הקליטה היה לו
 רגישות בעל או עוסק, הוא שבו

 יודע היה אלה, בנושאים אלמנטרית
 מיקסר על ממיסים הקלה או שפטור

ה בעידוד גורם אינו מקרר או
 לרכוש אפשר שבהן מארצות עלייה
בהנחות זולים, במחירים מקרר

<מימין>* כן־אדי לשעבר קונסול
שקר היו ההכחשות

 בשבילי עשתה לא ״המדינה :נה
 למדינה חייב לא אני דבר, שום
 אני טוב, לי יהיה אם דבר. שום

אשאר.״

 ילמד הגוער
השר את

 כי סבורים שונים ישים ^
 ביותר התורמים הגורמים אחד

ה בארץ. הדיור מצב הוא לירידה
 שכורה, בדירה גר שמישהו עובדה

 לו גורמת אינה משלו בדירה ולא
 רבים, לדעת אך מהארץ, לרדת

 יצחק יושב־ראש־הכנסת ביניהם
 חושב דירה לו שיש ״אדם ברמן,

ולמ־ הארץ, את לעזוב אם פעמיים

 רב־ פריהר, יהודה אל״וו עם *
 רחבעם ואלוף רבי! יצחק אלוף
זאבי.

ה במולדת יסודיים חיים אביזרי
חדשה.

 חשוב שגורם הדיעד, נכונה אם
 טבעי רק הדיור, נושא הוא בירידה

 שני קושרת היתד, שהמדינה היה
 טעמים בגלל ואכן, אלה. נושאים

ל רלוונטיים שאינם קואליציוניים,
 הירידה, לנושא או הדיור נושא
 לוי, דויד שר, שאותו מצב נוצר
 שר״הבי־ וגם שר־הקליטה גם הוא

נוי־והשיכון.
 במישרד־ דרכו את החל לוי

 מיבצעי כמה ערך הוא הקליטה.
 ולהחזרת ירידה, למניעת ראווה

 ירד מאוד מהר אך לארץ, היורדים
 לא במישרד״הקליטה מהנושא.

 כדי אחד, מחקר אפילו נעשה
 נכתב ולא הירידה, מניעי את לברר
 להילחם איר אחד מיסמך אפילו

 שעשה מה כל במגיפת־הירידה.
 כשר־הקליטה, בתפקידו לוי דויד

ולב־ לנסות היה היורדים, בנושא

 בלתי־מור* תשלום ובתנאי גדולות,
כלל. גשים

 את גם שר־הקליטה כשקיבל
 היה אפשר מישרד־הבינוי-והשיכון,

ה שני את שיקשור ממנו לצפות
 הקשר אח לחקור ושינסה נושאים

 הירידה. לביו הדירה או הב,ית בין
 בשני זה, בקשר מכיר אינו לוי אולם

 אף מופקד, הוא עליהם המישרדים
 מופקד אינו הרבים מהפקידים אחד

ירידה. למניעת הבנייה נושא על
 הירידה בנושא מהעוסקים לאיש

 גם לוי. דויד על טובה דיעה אין
אח שלוי יודעים מיפלגתו אנשי

 שילדים כך על רבה במידה ראי
 הם הנוער־העובד. חברי ,15 בני

למ כה עד שניסו בארץ היחידים
נגדה. ולזעוק ירידה נוע

ב הכואב מהארץ הירידה סוג
 הממשלתיים הפקידים של הוא יותר

 לשליחות הנשלחים הציבוריים, או
ההס־ המדינה, מטעם בחוץ־לארץ


