
לטרקטורים. מברשות מתעשיית
 לפני ארצה עלה ,24 בן קהמדי, מתתיהו .

 חרושת בבית עבד שם מטוניס, שנתיים
 גויס ארצה, בהגיעו מברשות. לתעשיית

 המב־ בענף כי מצא שיחרורו ועם לצבא
 נשלח הוא קבוע. . עבודה מקום אין רשות
חקלאית במדרשה טרקטוריסטים לקורס

 (אלג׳ריה): במקנס חקלאי בבי״ס למד אזוגי מאיר יערניס. משתלת
 למנהלי קורס עובר הוא עתה בצבא. לשרת המח״ל עם ארצה שבא לפני

הממשלה. ראש של היעור תוכנית במסגרת בחדרה, במשתלה עבודה

ד ע ן. צ שו א  )20 (בן בן־בסט מרדכי למד לצבא, התגייסו לפני ר
 מקום לו היה לא וכשהשתחרר מקצוע, ללמוד הספיק לא הספר. בבית

בנין. מסגרות ללמוד התחיל הוא עכשיו אליו. לחזור קבוע עבודה

ל החליט מקצועית להכשרה המדור תיים.
 של הלימודים הוצאות את עצמו יעל קבל

הצעיר. המוסיקאי
 לפי נעשות אלו פעולות נפשי. ניוון

 התנסו שכבר העולם ארצות רוב דוגמת
לבתיהם. החוזרים ■ובחיילים במלחמות

נע לא ישראל. פיגרה אחד בשטח אולם
 המלחמה נכי את להכשיר נסייון כל שה

שתע יעילה לעבודה והמשותקים־למחצה
 אשר הנפשית התנוונות במקום אותם, סיק

 ממשרד בהתרוצצויותיהם שרויים, הם בר,
לשני, -אחד

 הנוגעות הבעיות כשאר זו, בעיה אולם
 יכולה אינה המקצועית, ההכשרה לשאלת
בתק (גם מצומצמת פעולה בגדר ליהשאר

 תפקיד זהו קטן. מדור של בסמכות) וגם ציב
 תיכנון סמכות בעלת וכוללת רחבה רשות

 השונים המוסדות ישתתפו בה אשר וריכוז,
 שפעולה היהודית) בסוכנות או ■(בממשלה

סמכותם. בגדר כזאת
מ־ס־ של ״מדורים״ מטפלים זה, במקום

 בבעיה• שונים ממשלתיים ומשרדים דות
 כתוצאה ורק מרחיק־לכת׳ תיכנון כל ללא

הרגע. מצרכי

ש לנהגים־מכונאים, בקורם היה המדובר .
הא הצבא. של ההדרכה אגף ע״י הוכשרו ״

בחו לעבודה להתקבל צריכים היו נשים
ה תוכנית (לפי הגדנ״ע של היעור ליות
 האחרון ברגע אולם בן־גוריון), של יעוד

 מקום מה משום נמצא לא הקורס, גמר אחרי
עבורם.

מור זאת לעומת וקוסכיצקי. אורט
 במחנות יותר. רחב תיאום חוסר גם גש

 (אירגון אור״ט מכשיר באירופה, העולים
ה מבין רבים מקצועית) להכשרה יהודי

 מקצוע בחשמלאות, ארצה לעלות עומדים
 בארץ. הצורך די גבוה לו הביקוש שאין
 אשר רבים, מקצועיים פועלים מצטרפים וכך

בהכש הושקעו ניכרים ומאמצים סכומים
 להם שאין מחוסרי-העבודה לרשימת רתם,

מתאימה. מקצועית הכשרה
העבו שוק מצב קובע תמיד לא אולם

 מכתב המדור קיבל קצר זמן לפני בלבד. דה
 קוס־ שהמנצח למוסיקה מהקונסרבטוריון

 התלמידים אחד על והמליץ שם ביקר ביצקי
לטפחו. שיש ככשרון

 לקבלת הארוכה לפרוצידורה לחכות אם
ה משרד של למוסיקה מהמדור סטיפנדיה

בינ־ מזדקן הזה הבחור היה הרי חינוך,

 הקלה הדרך נבחרה הקרבות, סיום אחרי
 חד־ שיקום קיבלו הם בנכים. לטיפול ביותר
 במנייה, במונית, כלל בדרך שהתבטא פעמי

 חזק לא כלכלי מעמד בעלי בקואופרטיבים
הע בצורת חודשיות, בהשהיות או ביותר,

זעומות. כספיות נקות
הנ של הכשרה שיטות להנהיג במקום

 למצבם, המתאימים חדשים למקצועות כים
אח אירופיות ובארצות בצרפת שנעשה כפי
 הונח בעשרן, רווקה מצטיינות שאינן רות

 התרוצצויות תוך נפשי לניוון להתרגל לנכים
 אינו הדבר לשניה. אחת מלשכה עקרות
 יותר טוב כלכלית. מבחינה אפילו כדאי
ה כושר את אלה לאנשים החזירו לוא
העצמית.־ צירה

מן
 בת בהיותה משרץ
בבית־הנזדרש קורס

רות .
 שגה נבר סיימה ,4

למלאכת־יד, למורות

 שעלתה ,21 בת חיפאית פיגל,
 של השנתיים מתון ראשונה

מקצועית. להכשרה המדור ע״ח

 בילדים לטיפול למוסד שבאה לפני תינוקות. — דינמיט במקו□
 הפלמ״ח. של קרבי בגדוד חבלנית ,21 בת לינט, שרה היתה ויצ״ו של
ברמלה חלב״ ב״טיפת ילדיס מטפלת — חדש לתפקיד מתכוננת היא

ת ו ר . ש תי ל ש מ  קשה. גופנית עבודה לעבוד יכול אינו פורר שלום מ
 הממשלתי לבית־הדפום מקצועית להכשרה המדור ע״י נשלח שחרורו עס

ל״י. 32.800 החדשית משכורתו הכריכה, מקצוע את ללמוד בקריה,

 אולם מנשקו. להפטר יוכל בו ליום מצפה חייל כל האזרחי. הנשק
 קבוע. באופן בנשק לטפל החלים לשעבר) (תותחן 20 בן שרייבר, אליהו

משוחער. חייל הוא אף — המלאכה בית מבעל ליום לירה מקבל הוא

ה ?{בודה ש ך ק ת. א מ ל ת ש  שירת ממרוקו, עלח בן־נעיס שלמה מ
 הוא טפסנות. לקורס יצא שחרורו ועם הקרבות בימי ״גבעתי״ בגדודי

ליום. 1.500 כמתלמד משכורתו ה־טב. להרויח כדי קשה, לעבוד מוכן

 חדשי 7 אחרי ■הצבא מו שוחרר בן־משה חיים חנות. אין באן
 עבר הוא לא. כאן חנות, לו ודתה בהונגריה ).29( גילו בגלל שירות

ליום. 1.500 בגבעתים בונה סולל אצל ומשתכר באור״ט לנגרות קורס

-

הקורסים 520ב־ השתתפו היום עד
4113 מקצועית להכשרה המדור של

: הבאים המקצועות לפי איש,
32״/״ בנין
18״/" וחשמלאות מתכת
15״/" וטיפול הוראה
16״/" פקידות
19״/" שונות


