
ץ ב ש ו ת צ1ה ה 0ו ז 1856ה

:מאוזן
 לבית כינוי )8 שונא. )4 קללה. )1

 ידוע. שאינו דבר )12 קטטה. )10 המקדש.
טו עוף )20 פרוסיה. בירת )16 מוץ. )15

 ד׳אלמבר עם יחד )24 רמאי. )22 רף.
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 )44 קרקע. מידת )43 קורה. )42 מם.
 )47 מאכל. דג )46 העתיקה. במצרים איזור
 )51 פעוט. )49 גרמני. מלחין )48 שקר.
 תואר )59 איכר. )55 דבש. חלת )54 סוד.

גיאו מונח )61 כיון. )60 מוסלמי. כבוד
נגינה. תו )62 גרפי.
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 בעזרתן סימנים. אותם יש הספרות לאותן סיפרה. מסמל ריבוע כל חשבונית. חידה זוהי
ריבוע. של סמל כל מציין סיפרה איזו למצוא יש וחילוק, חיסור חיבור, פעולות של
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הזה״: ״העולם כתם מדווח
הז שזוהי ראיתי הערכת־מצב, ״עשיתי

 המיש* המנגנון את לפגוש טובה דמנות
 יפו, של שוק־העבדים על המחפה טרתי,

 למיש־ הגענו כאשר ראג׳יב. אל ונלוויתי
 כבעל־בית. פנימה נכנם הוא יפו, טרת

בצי והאשימנו וסמל, רב־סמל אל הביאנו
 הוא שלו. ומיסמכי-החשבוגות המוניות לום
 הם ואכן, לשחררנו. לא מהשוטרים תבע

בדודו. הקצין של בואו עד החזיקונו
 אי־ כי הבין יותר, פיקח היה ״ברודו

 לרא־ הציע ברחוב, צילומים למנוע אפשר
כמה לנו ולהסביר עימנו לשוחח ג׳יב

 רא־ עם החוצה, בדרכנו עבודתו. מסוכנת
הכתו רשימת את הקיר על ראינו ג׳יב,
 מישטרת קציני של ומיספרי-הטלפון בות
ראג׳יב.״ של שמו גם הופיע ביניהם יפו.

ראייס
הראייסים

 להגנת המישטרה של זי תערבות ך*
העבודה מארגן הבלתי״חוקי, הקבלן 1 ן

 בלתי־מאור- עובדים המסיע נהג־מונית גם
לכך. ידו הנותן אדם כל וכן לעבודה, גנים

שב כנראה, ידע, לא שר־העבודה אולם
 שוק־עבו־ משגשג השמש, לאור יפו, מרכז

 ראייס־ מתעשר בו השילטונות, בחסות דה
וגב ילדים של עבודתם מניצול הראייסים

 ראג׳יב את מכיר אינו אלמוגי יוסף רים.
סאלם. חמדן

 שעות 14
לילד עבודה

 לפנות־בוקר, ארבע בשעה לילה, ל ך*
נוש מוניות למקום להגיע מתחילות ̂י■

 פולטות המוניות עזתיים. מיספרים אות
המו צידה. שקיות הנושאים מעזה, ערבים

ברחוב. ממתינות בשורה, עומדות ניות
 רשאיות שכאן המורה שלט במקום אין
 בידיו מחזיק ראג׳יב אולם מוניות. לחנות
 הוא לפיו תל־אביב עיריית של אישור
 זה. במקום תחנודמוניות לפתוח רשאי

 החוק שכן — ביותר מוזר רשיון זהו
 מסויימות, למוניות ניתנת התחנה כי קובע

חברות שהן קבועים, מיספרים בעלות

 המרכזית כתחנה שוק־העבדים הומה בבוקר בארבעבבוסו אובע
מיס־ נושאות מוניות עשרות בצהרי־יום. תל־אביב של

מחיר. בכל עבודה, כל לעבודה, הרעבים אנשים נושאות מהלילה, מגיחות עזתיים פריס

ה1 |1|1|1ן  בשוק־ והממתיניס בחריקה, עוצרת הדורה שברולט מכונית |1ך
| | לו, הדרוש את בורר העובדים מחפש עליה. מתנפלים העבדים ן

בלתי־חוקית. לעבודה עובדים האוספות המכוניות תנועת רבה הבוקר כל משך ונוסע. לוקחו

 ערביים וגברים ילדים של הבלתי־חוקית
 דרך של חקירה של שיאה היתה מעזה,
עזה. של שוק-העבדים פעולת
 לקבל לאיש אסור המדינה, חוקי לפי
המוח מהשטחים עובד ובייחוד — עובד
 לישכת־העבודה. באמצעות שלא — זקים

 התופעות אחת, את למנוע כדי בא הדבר
 בידי עובדים ניצול ביותר: המכוערות

 המשכירים מקומיים בוסים ״ראייסים׳/*
מ חלק לעצמם וגובים כבהמות, עובדים

עבודתם. שכר
 כה בחומרה זו תופעה רואה הממשלה

 הביאה אחדים ימים שלפני עד רבה,
 יותר עוד המחמירה הצעת־חוק, לכנסת

לראייס ייחשב זה, חוק לפי הפיקוח. את

הער המילה שיבוש הוא (בוס) ראייס *
מנהיג. נשיא, ראש, — ״ראיס״ בית

 אחר מיספר בעלת למונית אסור התחנה.
 של המוזר הרשיון ואילו במקום. לחנות
לחנות. מונית לכל מתיר ראג׳יב

 סדר, לפי ברחוב מסתדרות המוניות
 עץ, על התלוייה רשימה על־ידי הנקבע

 נקבע הסדר הסעות. של סידור־עבודה מעין
מת 4.30ב־ שלו. והמנגנון ראג׳יב על־ידי
 הערביים הילדים העיר מן להגיע חילים

כשוטפי־כלים. במיסעדות העובדים
 אך ,17 בן שהוא טוען מוחמד הילד
 יותר. נמוך גיל על בבירור מצביע מראהו

 12מ־ בדיזנגוף, בסטייק־בר עובד הוא
בלילה. שתיים עד בצהריים
 כולל רצוף, החודש כל עובד סאלים
 בחודש, ימי־חופש לארבעה זכאי שבתות,
 נוסע הוא אלה בימי־חופש השבוע. באמצע
 עבודת־פרך תמורת השכר לעזה. הביתה,

ברוטו. לשעה ל״י לשתי מעל בלילה, זו

ה העולם 1856 הז




