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 שנים, 9 למד הוא שנה, 14 לו מלאו מרם
 — חלומו לעבוד. כדי לימודיו את הפסיק
 בביירות. או בקהיר באוניברסיטה ללמוד
צלחות. בשטיפת דוקטוראט עושה כרגע

 כשוטף־כליס עובד סלים מגיע. ילד עוד
 מקבל לפנות־בוקר, 4 עד בצהריים 2פד

 לשעה, לירד! 1.5 לילד. שעות 14 עבור
לעוד!. יום כל חוזר

 עדיין, זבי־חוטם כולם ילדים, עוד באים
 בבית־ספר, ללמוד הצריכים רכים ילדים

 מוניות, ממלאים הם הניצול. באולפנת ולא
עוב עוד מביאות לעזה, אותם המחזירות

ושוב. הלוך הנןוניות נוסעות כד דים.
 ל״י 500

לסרסור ליום
שעה מוך ך* ש ל  מתחילים בבוקר ש
 בבהמות- לבחור הישראלים, להגיע ^

וה נעצרים, במכוניות, באים הם עבודה.
 יזכה מי רבים למכונית, רצים ערבים

 ממשש היטב, בוחר הישראלי בעבודה.
 ולוקח !),שיניים בודק שלא (מזל בשרירים

להמ חוזרים זכו, שלא אלה השלל. את
 ערבים כמה כורעים העצים, בין בגן׳ תין.

 עושים אחרים שחרית. תפילת ומתפללים
 בלשכת הגן. של אחרת בפינה צרכיהם
שירותים. אין זו לא־חוקית עבודה
 מג׳נין. יום כל בא להסעה הממתינים אחד

מר על שומר בחברת־שמירה, עובד הוא
 ברוטו לירות 650 שכרו הטלפון. כזיית

 העובדים מרוויחים כלל בדרך לחודש.
 בבניין בעיקר ליום־עבודה, לירות 30כ־
 בצפון לראותם ניתן בניקוי־חצרות. או

 בקוטג׳ים ואף מפוארות, בווילות תל־אביב,
 ברמת-אביב ראש־הממשלה של ביתה ליד

מהם. כמה חוליית־הכיסוי פגשה
 הטכסי לנהג משלמים הם זה משכר
לירות חמש רגיל, ביום ההסעה תמורת

 וביום לירות, שש שישי ביום אחד, לכיוון
 המחירים אחד. לכיוון לירות שבע ראשון
הב מיסטר כי וראשון, שישי בימי עולים

 גדול לעזה החוזרים או עבודה לחפש אים
 ביפו. לישון נשארים הם כלל בדרך יותר.
 ישנים הם בהם כוכים, מלא 60 רחוב

 ללא כוכים ללילה. לירות שתי תמורת
 לרא־ גם הרוסים. בבתים חדרים שירותים.

 אותו, הרם שהוא עד כזה מלון. היה ג׳יב
שלו. המסעדה את להרחיב כדי

 כל על לראג׳יב משלם נהג־מונית כל
 שישי וביום לירות, 3.5 רגיל ביום נסיעה
 ראג׳יב להם נותן זאת תמורת לירות. חמש
 הם ושם שלו, המיסעדה ליד לחנות זכות

 על מרוויח ראג׳יב המישטרה. מן מוגנים
ליום. לירות 500 עד אלה חסות דמי

 הנהגים לוד משלמים הנהגים מדוע
 לו, לשלם שלא ניסו כמה כי מסבירים

 אולם צהלון, בית־החולים ליד ולחנות
 בטענה אותם עוצרת המישטרה כי התברר

אמת כל או רשיון׳ ללא נוסעים הסעת של
 הלו שבהם מיקרים גם היו אחרת. לא

 לעצור להם ואמר שוטרים, עם ראג׳יב
 מורא. להטיל כדי ככה, סתם מסויים נהג

 ממונה ראג׳יב כי הנהגים בטוחים עתה
 ושרותי-הביטחון המישטרה מטעם עליהם

 סבורים גם הם לו. לשלם היא וחובתם
 לשרותי־ הולך משלמים, שהם שהכסף,

 עובדה אישית. לראג׳יב ולא הביטחון,
רשי את שבוע כל למישטרה מוסר שהוא

 וה- אצלו, החונים והמוניות הנהגים מת
להגנתו. זוכות

נציג
השילטון

 משרתו 'מגיע כבוקר שש שעה ך*
 מעזה. הוא אף זועבי, ראג׳יב, של
 כך, כל מוקדם לקום נוהג אינו ראג׳יב
 כאשר הנהגים. מן הכסף את גובה וזועבי
 ישבה לכן, קודם יום חוליית־הכיסוי ביקרה

 בגאווה סיפר והוא בבית־הקפה, זועבי עם
 שבה המחברת את הראה עבודתו, על

 הוא אולם הפרטים. כל את רושם הוא
 גובה הוא כי ואמר הכתב את להטעות ניסה

אחרת. סיפרו הנהגים בעוד מנהג, לירות 2
 ש* בבוקר, בשש למחרת, ראה כאשר

 כספים, גובה אותו מצלמת חוליית־הכיסוי
 למיש- שקרא ראג׳יב. את להזעיק מיהר
 חוליית-הכיסוי, של ביקור באותו טרה.

 הקצין גם לבית־הקפה נכנס לכן, קודם יום
 בתל-אביב, המרכזי המדור מן לוי, ארמנד
ביפו. למיעוטים האחראי בעבר שהיה

 חוליית• מעצר לאחר עצמה, במישטרה
 הקצין עם הזה העולם כתב שוחח הכיסוי,
 עבודה עושה ראג׳יב כי ציין הוא ברודו.
אינפור מוסר המישטרה, עבור חשובה
 מעזה הבאה העבודה את ומרכז מציה,

 הסביר ביטחונית, מבחינה אחד. במקום
ראג׳יב. של בעבודתו עניין יש ברודו,
 הביטחוני, הכיסוי תחת כך,
 ;כל עבודה של רשת ראג׳יב מקים

 גובה ילדים, עבודת תי־־חוקית,
 את מנצל לא־־חוקיות, הכנסות

 ושירותי־חכי• המישטרה הגנת
 הוא מייצג עזה ערביי בעיני טחון.

 מוש* — הישראלי השילטון את
י מקבל

השמש. לעין כגלוי,
והבל ושלמונים. שוחד מקבל חת,
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העיר. בלב הנמצא העבדים בשוק גם — מקום בכל נמצא אללה אולם לחם, בה

1856 הזה העולם
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 לנסוע. מרבה אתח
ב לך יזדמנו חשבוע
 ואחבח אחבים דרכים
יר פן חיזתר כאחד.

 חקדים שיקוליך חיקו
 גדולח חזדמנות מעליך

 החרגל בוח אושר. של
 שלו את חוא, אף עושח

 מסובן חוא ודווקא —
 חמזלות בהיערכות לך,

 טוב שבוע חנובחית.
לגי שרירותיות, לחחלטות למעשי־פתע,

 יכולה טלח, בת את, הנעלם, לעבר חות
 ו׳ בימי בייחוד רגיל, בלתי בחן להתברך

הפיננסי. בשטח בעיסוקייך היזהרי ושבת.
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 חבל לא זח — העבודה
ש הזמן הגיע בחיים.
 יותר לחשוב תתחיל

ולהק משפחתך בני על
תשומת־ יותר להם דיש
 הקרוב בעתיד כי לב,

 אהדתם למלוא תזדקק
לש תחסם אל והבנתם.

 אנשים של לעצות מוע
 ובעלי ממך מבוגרים

אפי משלך, רב ניסיון
 מיושנות. נשמעות עצותיהם אם לו

זהירות. — היא הסיסמה שור: בת
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 > מתאכזבת את אם
 — ח׳ או ד׳ ביום מאוד
 ולא בזה, שרצית זכרי

 בסיסי דבר שום עשית
 הדבר. את למנוע בדי

שוב שפגשת האיש
בפיך משאיר אינו
 :אפר של טעם אלא
 אינו הוא שגם זכרי
 מה אלא לך לתת יכול

 לתת. לו מרשה שאת
לע חרבה, לבלות לצאת תהססי אל
במכו רצוי ארוכים, טיולים רוך
חשיבות בעלת היא הופעתך ; נית

השבוע. ולמצבי״רוחך, לבריאותך מרכזית

*

 נמה ייפתרו ג׳ ביום
שהטרי עסקים בעיות

בחו .מנוחתך את דו
 מוטב האחרונים. דשים

הימור, מכל שתימנע
 סוף עד סיכון־יתר או

ש גס כדאי השבוע.
ברי על היטב תשמור
בזהי ושתנהג אותך,
 עשוי גילוי־לב רות.

 חמורה אי־הבנה ליישב
 יהי־ באשמתך. שלא

אותך. מרגיזה לעבודה חבר
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 שהתעוררה
של רותו
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 ולהיצמד לשוב לך רצוי
 הישנים ידידיך אל

 לחברתך. חמתגעגעים
 יותר. טוב תרגיש לידם
 חי״ את לשכוח עליך

 שאירעו לוקי-הדיעות
ידי לאחרונה. ביניכם

 ביטחון לך יקנו דיך
 בימים מאוד לך שחסר

ה הגיע אלה. טרופים
מ לנדוד שתפסיק זמן

עתידך. על חשוב לשני. אחד עבודה מקום

+ * *
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 מישהו לרכל. הפסיקי
 לאחר לך, להזיק זומם

 בפיטפוטייך שהרסת
 אל לו. חשוב משהו
 משותפך לדרוש תהסס

ההיסו־ חפצת. אשר את
1■ ן ן | | ו  אותו מחזקים רק סיס [

ל להיענות לא בדעתו
כ הצודקות דרישותיך,

טלפו שיחה שלעצמן.
 השבוע בראשית נית

 תזיק אך קצר, לזמן רוח נחת לך תגרום
 נסי בתולה, מזל בת ארוך. לטווח לך

 לבצע צריכה היית אותו בדבר להיזכר
 בדבר קשורים דברים הרבה ושכחת.

מירבית. תשומת־לב לו הקדישי לכן זה.

 ביחסיו בייחוד לו. מחכה נפלא שבוע
שהח בת־זוגך עם ומשתפרים ההולכים

 בסדר להיות ליטה
ב אותה קבל איתך.

במי פתוחות. זרועות
מת הכל הפיננסי שור
ל המשיך כשורה. נהל

 וכה כה בין אתה בזבז,
 בבת־אחת לזכות עומד

 כסף. של ניכר בסכום
 בנאמנות לעבוד המשך

 שלו הבוסים ובמסירות.
 לך, זח. את מעריכים

 מצפה מאזניים, בת
זח. את נצלי תענוגות. רצוף שכולו שבוע
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 חמיק- במאבקך חדש פרק פותח א׳ יום

 מסביב לחסתכל תדע אם חאישי. או צועי
לש שתקפוץ, לפני
האפשרו כל את קול
להת להיכנס ולא יות

— עקרות נגשויות
 להרחיק סיכוי לך יש

 נערה עם פגישה לכת.
 תוביל שיער בהירת
מביכה. לבחירה אותך

— לחחליט תצטרך
 תפסיד אחרת ומחר,

 רומאנטית הזדמנות
השבוע. מלחסתכן היזהר מאוד. גדולה
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 מסתכסכת את האחד. את אותו, פוגשת את

 ג׳ ביום אותו לאבד עשוייה את איתו.
_ נח־ זמן השבוע. שבסוף

 עם לטיול לצאת דר
 טובח, חברה או חבר
לה טוב יותר עוד זמן
 להיכנס הנעלם, את כיר

לע קלות, להרפתקות
ל ובכלל, שטויות שות

 מתאים זמן לא התפרק.
 להחלטות או לעסקים

 צוו־המזלות, הרות־גורל.
 :השבוע לבני־קשת,
עליזים. בצבעים בגדים לבשי השתעשעו!
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הת כה עד הגורלי. השבוע — ועכשיו
 תצטרכי השבוע הקרקע. את להכין כוונת

ה עוד כל — לחלום
 מגע חם. הוא ברזל

 תוב- את חולם חברתי
 ביום בייחוד ניותייך.

 שהוא השבוע, סוף ג׳,
 אבל החדש. הירח גם

תס לא אם תעשי טוב
 על המידה על יתר מכי

 על לא ובייחוד אחרים
יו הטיבות חברותייך

 אינך בחורים על תר.
לסרטים. לצאת חרבי וכה. כה בין סומכת

 הכל, נשבר שכבר חשבת בו ביום דווקא
 ממצב מוצא אין ושוב

 הופך אתה — מסובך
 נפתר הכל אחר, לאדם
 בעיות. בלי חלק בנקל,

תע טוב בו שבוע זהו
 בקשרים תרבה אס שה,

וב בבילויים, חברתיים,
 שני בני עם פגישות
 אך השתזף, המינים.
דר סל במיקצת, היזהר,

שלו. הנשימה כי
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 קצרה חופשה בילוי על חושב אתה אם
 לתכנן המתאים הזמן זח הקרוב, בעתיד

 באופן הפרטים את ,
 שתצא מוטב מעשי.

 בחברת זו לחרפשח
מצומ אנשים קבוצת

 את להם ותניח צמת,
וקבי חתיכנון מלאכת

 מיכתב התאריך. עת
ל עלול שאתה רשמי
יג השבוע, בסוף קבל
מ אי״נעימות לך רום

מיידית. כספית בחינה
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