
 התחלה הזח בצריף ראינו ילדים, בלי
במו אופטימיים. היינו משותפים. לחיים

 לגו יקימו הזמן במשך כי אמרו עצה
כו כמו להם, האמנו צעירים. לזוגות שיכון

כאן. לם
מרגי אנחנו ילדים, שלושה עם ״היום,

בכלוב.״ חיות כמו שים

ליפליד
ועכברושים

 אבל להאמין, היה קשה החוצה. צאנו *
 עיני, לנגד עמדה ,1972ב* באבן־יהודה,

 שנים, שמונה לפני מעברה. ונושמת, חיה
 היום, החדשים. העולים אחרון ממנה יצא

 הנוף הארץ. ילידי צעירים אותה מאכלסים
 על החמישים: שנות מאז נשתנה לא —

 וכביש השרון בפרדסי הגובלת חול גיבעת
 זועקים ניצבים הישן תל-אביב—חיפה

 דרכי אזבסט. צריפוני 50 צורב, בעלבון
 לצריף. צריף בין מפרידות בוציות עפר

לעכברו מחבוא מהווים וליכלוך זוהמה
 אזבסט גגון בין מתוחים כביסה חבלי שים.

 שיחי בינות משחקים ילדים פח. וצריפוני
 בפתח עומדים צעירים זוגות יבשים. צבר

ה בנוף בשיממון מביטים הדל, צריפונם
קודר.

 אומר שנתיים,״ לפני עד כאן גרתי ״אני
וע ירושה, וקיבלתי מזל לי ״היה זכריה.
 על-יד בעין־יעקב, ממש, של לבית ברתי

 עם כאן, נשאר שלי הלב אבל השכונה.

 הייתי שלי, הירושה נם לולא החברים.
חיי.״ כל תקווה לחוסר כן גם נידון

 בצריפם אחר. לצריף אותי, מוביל זכריה
 אשתו, )23( וכוכבה גדסי )24( אבנר של

 צפיפות, האימים. של לזו דומה התמונה
ב־ כוכבה ילדים, שני לזוג נוראה. צפיפות

במעברה,לגורהנאלצים

ליפול, מטים ואזבסטוצים צריפיםוו1 מול וף1
— בחורף וקפואים בקיץ לוהטים

 אטפח ערימות — ראשון גשם עם לבוץ ההופכות עפר דרכי
בניין — (ברקע אבן־יהודה. במעברת הנוף זהו — וקדרות

 מימין: בתמונת עין־יעקב). לשכונת השייך מודרני, מגורים
 כמעט״ או ילידי כולם — המעברה צעירי האנושי. הנוף
אסיפת בעת בריכוז, מקשיבים — הארץ ילידי

שלימן. :משמאל גדסי. אבנר :מימין שעבר. בשבוע ההתמרדות

ו

 לחמש ילדיהם. ושלושת אידן, ורחל רפי,מ 20ב־ - נפשות 5
 ששטחו חדרים, שני בן צריף — הנפשות

 ייראה שזח ״כדי רחל, אומרת בטאפטינז,״ חקירות את ״כיסינו מ״ר. 20 כולל
בכלוב.״ כמו מרגישים אנחנו מזח. גדלה לא חדירח אבל בית, כמו

 הם אותם?״ נגדל ״איפה השמיני. חודש
היל הולכים חיים לאיזה בייאוש. שואלים

 החדשים לעולים נותנים למה ן שלנו דים
דופקים?״ ואותנו — הכל

ת מ  חו
אדישות

ה ספר 4* רי כ  ממשפ- כולנו אצלנו :ז
ל עומד כשאחד ילדים. מרובות חות 1*

 עם הלאה לגור אפשרות לו אין הינשא,
 כשהמעברה לכאן. הגענו בעצם כך הוריו.
 וביקשנו למועצה פנינו חיסולה לפני עמדה

 לנו, אמרו שלנו. הצעירים לזוגות פיתרון
 לגור תוכלו זמני פיתרון בתור בבקשה,

 ה- העולים על-ידי המפונים באזבסטונים
 לזד שיכון לכם ניבנה כך ואחר דשים.

 עושה המועצה היתד, פעם כל צעירים. גות
 אך — המובטח לשיכון להרשמה רשימה

הא בזמן רק השיכון. הוקם לא היום עד
 כאן עומדים שאנו להבין התחלנו חרון
 להאמין נמשיך ואם אדישות, חומת בפני

חיינו.״ כל ככה נישאר — להבטחות

מש של באזבסטון לביקור נכנסים אנו
 וכבר ,24 בת היא מהוד אסתר מהוד. פחת

 אמנם קיבלה משפחתה ילדים. לשישה אם
 מפי- רחוקה הבעייה אך — כפול צריף
 כל ממ״ר 3 של חדרונים בארבעה תרון.
 חדלה אסתר נפשות. תשע גרות אחד,
 ״שישה הנקיון. על לשמור מהנסיון מזמן

אומרת. היא !״משחק לא זה ילדים
 כפועל לארבעה. אב יעיש. יעקב :הלאה

 מפרנס הוא המקומי, האריזה בבית פשוט
 נוסף חולנית. אשתו בקושי. משפחתו את

 באמה נם לטפל עליה ולבעל, לילדים
או היא בדיכאון,״ הזמן כל ״בעלי הזקנה.

בחיים.״ מזל לנו אין ״פשוט מרת.
 דדוש. )26( וחיים )23( רינה הלאה:

 ביתם חודשים. שבעה בני לתאומים הורים
 בחדר העריסות שתי ונקי. מסודר הזעיר

 לזוז. מקום מאפשרות אינן המיניאטורי
 לכאב, נהפך התאומים, כשנולדו ״האושר
 של לדירה נגיע לא שלעולם כשהבנו
 צברית, רינה הזוג. בני אומרים ממש,״
 שעלה טריפולי, יליד חיים תימני. ממוצא
 במדינת נוסף צעיר זוג כתינוק. ארצה

ישראל.

שנ נשואים )25(כהן ומשה רות :הלאה
 בחדרון צרה מיטה על ישנים וחצי. תיים

 (שנה הפעוטים ילדיהם שני עם יחד הזעיר,
חודש). בן ותינוק חודשים, ושלושה
 להינשא עומד ,23 כחלוני, הרצל :הלאה

 הוריו עם מתגורר בינתיים, חודשיים. בעוד
בצריפונים. הם גם — ואחיות אחים ו־סז

 ושוב שוב דוחה ,29 דרכי, ציון הלאה:
״נפרדנו מכפר־סבא. לחברתו תנישואיו א

 בדירה, הגר הכרמל, על או ברחביה, אביב,
 היא מ״ר. מאה של במיוחד, מרווחת לא
 חי שלא למי בכלל לתפישה ניתנת לא

 המתח, את חש לא כאלה, בתנאים בעצמו
ה שגורמת והמועקה העצבים שחיקת
 ומועקה, מתח הנוראה. הפיזית צפיפות

 שנה יום, אחרי יום מצטברים, הם שכאשר
 אי-פעם לשינוי, תקווה ללא — שנה אחרי

אדם. של דעתו להטריף ססוגלים הם —

 חמדכא העוני על המשקיף כצלב נראה חבלי״כניסה עמוד 11111 ■1
1■ ! # אלה פרימיטיביים בצריפים חאזבסטונים. שכונת של ^11111 •

 פח>, וגג אזבסט קירות — מימין רעפים. וגגו עץ לוחות שקירותיו צריף (בחזית:
הארץ. ילידי אזרחים מתגוררים בישראל, הראשונים העולים על״ידי שנעזבו

 להתחתן אפשר איך זה. בגלל פעם 20 נבר
 ככה?״ ילדים ולהוליד

זכריה. אותי שואל ברורה?״ ״התמונה

 קצת קשה היא ברורה. התמונה ן, ך*
תל- בצפון צעיר לזוג אולי, לתפישה,

 הארץ, יליד הוא זה אדם כאשר ביחוד
ת שהובאו העולים אפילו כי הזוכר א  ל

 גרים אינם כבר הקשות החמישים בשנות
 המגיע עולה מקבל מה והרואה במעברות,

 ומשפחתו, שהוא בעוד — לארץ היום
 שהוא מוזר צדק של מסויימת צורה בגלל
 כל מקבלים אינם להבינו, מסוגל אינו

להמשיך חייהם, לכל אולי נידונים, עזרה,
)25 בעמוד (המשך
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