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 דלתות ליד במסדרונות המזדנבים חקי־למחצה, לבושי צעירים של ארוכים תורים
 הקטן בחדר נתקלים כאשר לכן לב. תשומת כל מושכים ואינם רגיל מראה הם סגורות,

תימהון. הדבר מעורר עליה, הצובא תור כל ובלי למחצה פתוחה דלת עם
 בפגים השיקום. אגף של מקצועית להכשרה המדור זהו כי מכריז הקטן השלט

ל״לקוחות״. שירותם את ומציעים פקידים כמה יושבים
 כתוצאה רק עובדים שאינם במדינה המעטים הממשלתיים המשרדים אחד כאן אכן,
הקהל. של הצעקניות מדרישותיו

 אנשים לרוב, שהכיל, הראשון. השיחרורים גל אחרי עבודה. כלי צעירים
 עבודה מקום או מקצועית ידיעה להם לרכוש לצבא, גיוסם לפני הספיקו, שכבר מבוגרים

 חיכה לא להם העולים. וממחנות מבתי־הספר לצבא שנכנסו צעירים עתה באים קבוע,
הצבא, מן שחרורם עם שיקלטם עבודה מקום שום

היתד. לא אך הכלליות, בלשכות מסתדרים החלו עבודה מחוסרי של ארוכים תורים
העבודה. בשוק שחורים״ ״פועלים של רב מספר להעסיק אפשרות כל

 איש 4113 לאיש. ל״י כששים ועולה בממוצע, חודשים כשלושה אורך קורס כל
 מיד נתקבלו העבודה לשכות עם מיוחד סידור ולפי השונים הקורסים את עברו כבר

קבועים. למקומות
הקונסטרוק לקליטתם עוזרת זו שתוכנית בזמן בו מקצועית. פשיטת־רנל

דרוש. שהיה ממה קטן חלק אלא מהווה איננה למשק, חיילים אלפי של טיבית
 המדינה חיילים. שיקום של מצומצמת במסגרת אגב, דרך להעשות שיכול ענין זה אין

 מרכזית ראשות תוקם לא אם שלוש, או שנתיים בעוד מקצועית פש־טת־רגל בפני עומדת
 ולא העבודה, משרד של חשוב תפקיד זהו מקצועי. פוטנציאל להכשרת שתדאג מוסמכת

לרשותם. מצומצם תקציב עם פקידים קלושה של
ם. כודם לא מי כי ס  ותשלום ההכשרה מקומות מצד שיתוף־הפעולה למרות מ

 האנשים הם מעטים כי לקורסים. לצאת האנשים כל את לשכנע קל היה לא כלכלה, דמי
 צבאי שירות של שנתיים אחרי ליום, פרוטה 600 תמורת חודשים כמה לעבוד המוכנים

ביותר. דלה במשכורת
האלה, באנשים מטפל הבטחון במשרד השיקום אגף של המקצועית ההכשרה מדור

טיפול. לקבל המסכימים באלה מטפל נכון, יותר או
 החיילים יכלו שבהם קורסים 520 אורגנו לרשותם כלכלה. ודמי שחיטה

מסגרות, חשמל, בנין, : מקצועות הכוללים מקצועות משלושים למעלה ללמוד המשוחררים

 מקצועית לדרגה הגיעו לפני לימודיו את להפסיק הלומד נאלץ כתוצאה
 בהשתלמות לתמוך המדור באפשרות אין המצומצם, התקציב בגלל שני, מצד גבוהה.

האלמנטרי. הקורם גמר אחרי האנשים
לא ממושך קורם שגמרו שאנשים מקרים גם קרו עבודה. יש תמיד לא

 הוא לימודיו. זמן כל המתלמד את ומכלכל הקורם הוצאות את משלם המדור
 לעבודה, הכנסו עם יכולתו, לפי מחזיר שהוא הלואר, בתורת ליום פרוטה 600 מקבל

מוסיקה. ואף שחיטה מלונאות, חקלאות, פקידות,

בעבודה. נקלטו
 שלשה של קורם אותי העברתם ״מדוע : התמרמר האשנב ליד שעמד לשעבר, חייל

עבודה.״ אין כי לי אומרים ועתה נמוך כה בשכר חודשים
ם. רי ש לחודש. (יסוד) ל״י 52 — מקצועי פועל שכר הוא מקבל חודשים, 4 אחרי ועתה, אוירונים, במכונאות מתלמד היה ״אל־על״ למוסכי (שמאל) זילברמן בנימין כשנכנס נ
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