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הי הקו לאורך צפון־הנגב, מישובי אחדים ס
גי האיזור במושבי יהודים חקלאים רוק: ־£

ערביים פועלים להעסיק כיצד שיטה לו 1
להם לשלם מבלי — מהרצועה שהסתננו -׳1
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בש שהצטרף הזה, העולם בחב מדווח

ש השיטתיים המירדפים לאחד שעבר בוע
ס נגד שירות־התעסוקה אנשי עורכים  ססתנני

אלו:
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 בשתי בבוקר, בארבע למירדף יצאנו
 עיירות־הפיתוח מאחת פרטיות, מכוניות
 היד■ שצריך מזויין שוטר עזה. בקירבת
נאלצ מה. משום הופיע לא אלינו להצטרף

 שירות אנשי רק — בלעדיו לדרך לצאת נו
ואנוכי. התעסוקה

 על כרם־שלום, מחסום היה נסיעתנו כיוון
 שהסבירו כפי המיבצע, מטרת הירוק. הקו

 למניעת ״פעולה הנסיעה: בעת מלווי לי
הרצו משטח ערביים פועלים של חדירתם

 מדינת־ בשטח והעסקתם היתר, ללא עה
ישראל.״

 מרחוק ראינו כפר־מימון בשדות בעוברנו
״הנה, המושב. לכיוון דוהר אדום אופנוע

 בה יש כי - צורתה על תמיד ושומרת יותר רכה סאנובה
! סאנובה עם נוח יותר האיש. (קציפת טק1ק

לעבודה מהרצועה בדיד
— קלים רווחים
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לעב הצביע בואנו,״ על להודיע הולך הוא
 ערבים החלו השוות משטחי ואכן, הנהג. רו

 לציד- דמתה הסצינה הכיוונים. לכל לברוח
להימ הצליחו לא מהבורחים שניים אדם.
 אחים שני אלו היו מלווי. על־ידי נתפסו לט׳
 וסלים 14ה־ בן מחמוד סולימן נחיל —

 מסמ־ כל בידיהם היו לא .15ה־ בן סולימן
לה צריכים ״אנחנו סלים: סיפר כי־זיהוי.

 אבא. לנו אין אבל ללמוד. בבית־ספר, יות
 איך בבית. לפרנסה לדאוג מוכרחים אנחנו
 השניים בבית?״ לחם כשאין ללמוד אפשר

 עם יחד באופקים, המשטרה לתחנת הועברו
בשטח. שנתפסו נוספים צעירים שלושה

 לא מסתנגים. מעדיפיב היהודים
פו אלפי מסתננים. הם בסביבה הערבים כל

 רשמי באופן כיום מועסקים מהרצועה עלים
 בעבודה — רובם דרומה. מאשקלון באיזור

 שעות, לשמונה ל״י 18.70 — שכרם חקלאית.
הי המעבידים שירות־התעסוקה. תעריף לפי

 לשירות־התעסוקה הכסף את מעבירים הודים
 נטו, השכר את לעובדים משלם וזה בעזה,

הניכו ל״י. בעשר הניכויים, לאחר המסתכם,
 לתשלומים נוסף כוללים, ל״י 8.70 בסך יים

 דמי- עבור ליום ל״י ארבע גם סוציאליים,
 משלם למעשה וחזרה. העבודה למקום נסיעה

הפו של דמי־הנסיעה עבור גם חוקי פועל כל
 הגדול הבלוף עקב וזאת, המסתננים. עלים

 אלו שכן המשקים. בעלי המעבידים של
 פחות הרבה על לשירות־התעסוקה מדווחים
 הסיבה למעשה. אליהם שהגיעו ממה עובדים

 עשר משלמים הם חוקי לא לעובד פשוטה:
 עולה חוקי עובד ואילו וחסל. ליד, ל״י
 שהפועל העובדה כפול. כמעט סכום להם

זכויותיו את כך עקב מאבד חוקי הבלתי


