
המש מכל כמעט קשה להתקפה זכתה היא
 שהיוו מפא״י, חברי כולל בישיבה, תתפים

 ? חשבתם ״מה : העבודה שרת תמהה רוב.
 ימי אלפי עשרות עם ללשכות מכאן שתצאו
?״ עבודה

 כה להיות האחרונים הם הלשכות עובדי
 הם לזה. ציפו לא הם עבודה. בעניני תמימים
כלשהו. פתרון העבודה משרת ביקשו

קצת טעתה הממשלה
 חייבת הממשלה, כחברת העבודה. שרת

 בשלמותה. הכלכלית הבעיה את לראות ועתה
 יצירת של רבה מידה להרשות יכלה לא היא

 עלול היה זה פרודוקטיבית. בלתי עבודה
 של המשקי מצבה את נוסף ערעור לערער

המדינה.
 :בהרבה מסובכת היתד, כרגיל, האמת,
ה חוסר את שתכננה היא עצמה הממשלה

 על שילחץ גורם ליצור רצתה היא עבודה.
 החיים רמת ואת שכרם את להוריד הפועלים

 ופדיונה, העבודה איכות להגביר שלהם,
המתמיד. הפיטורים פחד מתוך

 משלשה יותר ללא התכוונה הממשלה
 המפרנסים 400.000 בין מובטלים של אחוזים
 כלכלנים בעיני נחשב כזה מספר בארץ.

מסו אינה שעדיין נורמלית, למידה שמרנים
הממלכתי. המשק את לערער גלת

 בהתאם ,40.000ל־ הגיעה הממשית האבטלה
 כ־&׳סז שהם ביותר, הזהירות להערכות

ממש גם ציפתה לא לזאת המפרנסים. מכלל
ישראל. לת

ארנבת אין דגזלדה
 מדוע היטב ידעו העבודה לשכות עובדי

 נכשלו התעסוקה תוכניות זעקה. קול הרימו
 קטן למספר מיועדות היו כי אם בעבר,

 להם היה קשה לא מובטלים. של בהרבה
ביותר. הקרוב בזמן לקרות עומד מה לשער

 רצונה כל עם יכלה, לא העבודה שרת
ה הכלכליות העובדות את לשנות הטוב,

 ארנבת הוציאה לא במדינה, שנוצרו חדשות
 ביותר הוורודים בחזיונותיה גם הכובע. מן
 לעשרת חלקית מתעסוקה יותר הבטיחה לא

 התוכניות יתגשמו כמובן, אם, איש, אלפים
 בשיתוף תזכה ואם העבודה, משרד שהכין
אחרים. וגורמים האוצר משרד מצד פעולה

מעבודתן־!״ פוטרת *אתה

היומיומיות וההתרגוויות הצעקות שר הראשונה בחוית □,העומד העבודה. דשכת פקידי

מאיירסון גולדה שרת-הןןכודה
לבית־רוסיהר...״ טבעיים ״מועמדים

העבדים שוק
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 לפני האחרון מבקורו שונה היה הפעם,
 : חד־גוונית התור תמונת היתה אז שנתיים•
ה נשתנתה עתה לסוגיהם. שחורים פועלים
הפרצופים. נשתנו תמונה,
 הזבנים, מספר רב בתור הממתינים בין

 ביותר, מיואשים אלה המלצרים. הפקידים,
 ואין עבורה לחוסר רגילים .היו שלא כיון
 בדרך יש, אלה בענפים יומית. עבודה להם
 מוחלטת. אבטלה או קבועה עבודה או כלל,

 הרגיל. הפועל את כמו לשלחם, אפשר אי
 ימים כמד, ולאחר אחד במקום עבודה ליום

 להמציא שני. במקום עבודה יום להם למסור
 מעבודה יותר בהרבה קשה קבועה עבודה
זמנית.

 שזו אדם בשביל העבודה בלשכת התהליך
 עבודה מחוסר להיות הראשונה הפעם לו

 שהעובד עד השבוע חולף לעתים מסובך, הוא
 עבודה. כמבקש רישום לכלל להגיע זוכה

 קביעת ימים,, נמשכת מקצועיותו ,בדיקת
 מסורבל תהליך 1ה^ גם המקצועית דרגתו

וממושך.
 שאינו כאדם בו שיכירו העובד רוצה אם

 עליו קשה, גופנית עבודה לעבוד מסוגל
 קופת מטעם המתאימות׳ בתעודות להצטייד

 העבודה, שוק מצב את ביודעה זו, חולים.
 אינה העבודה, לשכת עם פעולה משתפת
כאלו. תעודות להוציא ממהרת

ה את העובד שילם אם בודקת הלשכה
 שילם, לא אם כסדרם. ההסתדרותיים מסים
 בלשכת התרוצצות של ימים עוד לבזבז עליו
 תאריכי של מדויקת קביעה לשם המס,

העבודה. הפסקת
 אל מגיע העובד זה, כל נגמר סוף סוף

 — הירוק בפנקס זוכה הוא : והנחלה המנוחה
עבודה״. מחוסר ״פנקס

מתחילה ההתרוצצות
 האמיתית. ההתרוצצות מתחילה עכשיו רק
 לשוב בלשכה, להרשם העובד על בוקר מדי

 יום למחרת, לו, מצפה אם להיוודע בערב
 נסים על סומך פועל שאין כמובן עבודה.
 מנסה, הוא לשניה. אחת הרשמה בין ומחכה

בשוק שרותו את להציע שונות, בדרכים
הבלתי־מאורגן. ר,עבודה

לראות אפשר הצהרים לפני בשעות

.ידיו
 כלי ערימות ליד היושבים אנשים חבורות
 ושב. עובר לכל שרותם את מציעים עבודה,
 ועובדי שרברבים טייחים, סבלים, : ביניהם
 הם זה בשוק המחירים וגן. בית עבודות
 נוסף גורם הרשמי, השכר מן יותר נמוכים
 פועליהם את להשיג מעבידים מזרז שאינו

העבודה. לשכת באמצעות
 בהכרח מביא כזר״ מצב האינטליגנטים.

 והפועל. הלשכה עובדי בין חמורה להתנגשות
 יוסף הסביר הפועלים,״ מבינים תמיד ״לא

 העבודה לשכת של הותיק מנהלה מרגלית,
 יום ברירות.״ הרבה לנו אין ״כי בירושלים,

 זו כמו פרשות בלשכה ונישנות חוזרות יום
 מלצר ,34 בן משוחרר חייל זמיר, לוי של

 או שבצדק בירושלים, ירדו בקפה לשעבר
 יעור, לעבודת לצאת מוכן אינו בצדק, שלא

 אינני ״פשוט :תקין הגופני כושרו כי אם
 אינטליגנטי.״ אדם אני מוכן,
להס מאד ״קשה כי מישהי אמר בכדי לא
 עם בעיקר עבודה, בעניני יהודים עם תדר

 ממנהלי אחד דעתו את הביע חדשים.״ עולים
 קיוסק רוצה יהודי ״בל :הקליטה מחלקת

 משהו!״ אתו תעשה לך ביפו.
ה הפועלים של מצבם כאה. המשטרה

 הוא מרגלית, קובע המעברות, ופועלי שחורים
 רב, זמן משך הורגלו, כבר הם יותר. פשוט
 דחק. עבודות המכונה עבודה סוג לאותו
 צבוריות עבודות יעור, עבודות :הכוונה
 פיקטיביות עבודות הן אלו באלה. וכיוצא

 עבורה, ימי לספק בכדי אלא הומצאו שלא
 פקידי בין אי־ההבנות בהם המקרים רבים
 למעשי גם מגיעות ומבקשי־העבודה הלשכה

המשטרה. התערבות דורשות אלימות,
 מדריך לשעבר, נהג חלמון, צבי טוען
 הלשכה עובדי של ״היחס : בצד,״ל ספורט

 להם שיש חושבים הם אנושי. תמיד לא הוא
 אדם. בני עם לא מספרים, עם ענין כאן

 ושומע ביום שעות כמה כאן מסתובב כשאני
 רבים מזדעזע. אני הפועלם, של הדבורים את

 טבעיים למועמדים יהפכו העבודה ממחוסרי
הסוהר.״ לבתי

חשבת□*״ ״מה
 באי־כוח עם מאירסון גילדה כשנפגשה

נדהמה. הארץ, קצות מכל העבודה לשכות


