
לו לקוותעלור זה

 בשוויון לידיך נוטל שאתה ברגע
 שהנהלת מאד אפשר זה גליון נפש
ש המפעל או המשרד החרושת, בית
ש האמצעים על דנה בו עובד אתו.
ה על להתגבר כדי לנקוט עליה

ש מאד. אפשרי הכלכלית. מציקה
 פטורים. הוא: האלה האמצעים אחד

 הוא: המפוטרים שאחד מאד אפשרי
 בעית תהיה לא שוב ברגע בו אתה.

 אם כי לגביך מופשט ענין האבטלה
 תפגע האבטלה מוחשי. מאד משהו
 שאתה ובבגד אוכל אתה אשר בלחם
לובש.

 מבתי באחד מלצר היה מימון זאב
 משנתיים יותר בירושלים. הקפה
טו בתנאים קבועה, עבודה לו היתר,

 צריכה היתד, לא אשתו למדי. בים
 לה־ התעתד )6( צבי וילדו, לעבוד

ב המחפיר הספר. לבית השנה כנם
או נתן האחרונים בחודשים מזומנים

 אנשים פחות הקפה. בבית גם תותיו
פחות. הזמינו שביקרו ואלה בו ביקרו

 בהכנסות רצינית ירידה : התוצאה
 זאב פטורים. : נוספת תוצאה הקופה.

 מספר עבודה מחוסר היה מימון
ב העבודה בלשכות שנרשם 19001
ארץ.

 הממשי. המספר אינו זה מספר
:נכללו לא בחישוב

 הם חפשיים. מקצועות בעלי •
 קשרים ידי על להסתדר ניסו

אישיים.
 הממשל באזורי החיים ערבים׳ •

הצבאי.
 הרשומים ,18 גיל עד נערים •

הסתדרות של העבודה בלשכות
העובד. הנוער

וסוציאליים. רפואיים מקרים •
הכל המצב ? זה למצב גרם מה

 בחמי במחסור שהתבטא החמור כלי
 בענפים הפעילות בהפסקת גלם, •רי

 בענפים הפעילות ובהחלשת שווים
 היסוד ענפי דלדול עם יחד אחרים.

ב למחסור שגרם הארץ, בכלכלת
ה ענפי יתר כל נתדלדלו מזומנים,

והקמעוני. הסיטוני מסחר

 עובדים פוטרו האחרונים בחדשים
:רבים

 .9000 — תעשיה
 1000 — בנין עבודות
 7000 — ציבוריות עבודות
 ו־ ממשלתיים במוסדות פקידות

.5000 — שונים צבוריים
 מספר היה, שעבר השבוע בסוף
 למעלה עבודה, מחוסרי של הרשמי

 זה שגליון שעד ייתכן .20.000מ־
המספר. יעלה ביויך יהא

 מספר כי קבעה זהירה הערכה
 רשמיים. הבלתי העבודה מחוסרי

 פחות, לא שעבר, השבוע בסוף היה
איש. 50.000מ־

את לשאול אתה שחייב השאלות
:הן עצמך
 אם בו שתזכה הטיפול מה •

ה מחוסרי 19.001ל־ תצטרף
י הרשמיים עבודה

 מחוסרי 25.000ב־ הטיפול מה •
? רשומים שאינם העבודה

העבודהז בלשכת התהליך מהו •
? העבודה מחוסרי הם מי •
 מחוסרות נשים של גורלן מה •

? עבודה
המוב קליטת סיכויי הם מה •

? ובחקלאות בהתישבות טלים
ב שיינקטו הפתרונות הם מה •

י הקרוב זמן
מרו באבטלה המטפלים המוסדות

ה העבודה, משרדי : בממשלה בים.
העוב בהסתדרות והפנים, חקלאות

התע ומחלקת השלכות מרכז : דים
ה מפעלים כמה התחייבו כן סוקה.

 החקלאות ארגוני במסגרת מאוגדים
 אי זו בצורה סיוע להגיש הפרטית

האבטלה. להקלת אחרת
 על הפנים שר הודיע לאחרונה

ל בהתאם אבטלה מס להטיל כונתו
 הנטל את לחלק המס, כונת חדרים.

 ולו סיוע להגיש השכבות, כל בין
ב הדחוקים למקרים פעמי, חד גם

יותר.
 את הבין לא אולי מימון, זאב

 האבטלה שחוללה הגדולה הקלחת
 סנה הוא הארץ, של הכלכלה בחיי

העבודה. ללשכת


