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 הצעירות הרצועה נשות

— פניהן את מסתירות
 שדיהן חושפות אך

הישראליים החיילים גי8ב
 בהם בארץ׳ מסויימים מקומות יש עוד
 לירה, עדייו היא הישראלית הלירה
ערך. עדייו יש לאגודה ואפילו

 מתייחסים עזה ברצועת במחנות־הפליטים
 קשה עובדים ברצינות, הישראלית ללירה

 בשוקי לבזבזה. ממהרים לא להשיגה, כדי
 מלפפוני- קילו שני לקנות אפשר הרצועה

מורי שמתמקח, ולמי אחת. בלירה יצוא
 קונים בלירה מהמחיר. אגורות עשר דים
עסיסי. אבטיח או עגבניות, וחצי קילו גם

כ המשרת הזה׳/ ״העולם כתם
עו הכיא כרצועת-עזה, מילואים

 היחסים ומן שם, החיים מן ללות
 לבין צה״ל חיילי כין שהתפתחו

המקום. תושכי
בחו עבור ברצועה, זול המזון רק לא

 המקומי התושב משלם ונאה צעירה רה
תושב עמיתו בעוד ל״י, 4,000 בסך מוהר

 והנאה הצעירה דווקא מחליטה נשים, צת
 חולצת היא ההנקה. שעת הגיעה כי בהן

נו לא ולנו לתלפיות, בנוי שד לתינוקה
להיאנח. אלא תר

המשמ חיילים, שני יש •שלנו בחולייה
 כתוצאה כמורים. האזרחיים בחייהם שים
 העיקריים משיטחי־ההתעניינות אחד מכך,
ותל המקומיים בתי־הספר הוא ■שלנו

מידיהם.
 הסימטאות את מציפים הרצועה ילדי

 מחנות־הפליטים של והצרות העקלקלות
 אמירת מצידנו, קטנה מחווה בהמוניהם.

נפ תוצאות מניבה טוב, בוקר או שלום
לאות.

ב העת, כל אחרינו מזדנבים הילדים
 תשומת־ למשוך רק מבקשים הם המונים.

 להסבירם. שקשה דברים קורים וכאן לב.
״מתלב הם כזו תשומת־לב למשוך כדי

 הילדים מן והחלש הקטן על למשל. שים״,
מהלומותיהם. בו ומפליאים שבחבורה,

 שלוש בן ילד מאלצים הם פעמים
כוויות. בו מטילים ואפילו לעשן,

 כאשר הלשון. על גפרור לבבות
 לנו נתגלה הילדים. עם משוחחים התחלנו

ביו מוזרות ברצועה החינוך •שיטות כי
 שונים, מבתי־ספר ילדים, עשרות תר.

 שמו־ הסיפור של שונות גירסות סיפרו
בפירקי־ידיהם. בהם הולמים ריהם

ממ־ כ־שהוא נתפס הילדים אחד כאשר

כמילואים מורים
בנו מתעללות הבחורות

 ער־ ואילו ל״י, 12,000 לשלם נאלץ הגדה
לבחורה. ל״י 20,000 — משלם בי־ישראלי
 תעריפי- גם יכולתך־. כבל העמס

 טנדרים מוניות, של צי זולים. הנסיעה
הפו את מסיע קטנות, פרטיות ומכוניות

ביש לעבודה שברצועה ממחנותיהם עלים
 ככל ל,תפוס דומה הנסיעות •שיטת ראל.

 ,העמס הוא המוטו •שכאן אלא יכולתך,׳
יכולתך.׳ ככל

ב הפרטיים מכלי־הרכב אחוז ת־שעים
מש כאן .1100 פיאנו מדגם הם רצועה

 הפיאטים נוסעים. להסעת בהם תמשים
 הצרים הכבישים על דוהרים הקטנים

 חמישה־שי־ עמוסים כשהם ובדרכי־העפר,
אחד. כל פועלים שה

אש עד נסיעה תמורת משלם כזה פועל
 אילו בלבד. אחת ישראלית לירה קלון
 לשלם נאלץ היה אגד, לשירותי נזקק
לירות. לארבע שלוש בין הנסיעה עבור

 מעלות בפרך, עובדות ברצועה הנשים
 נוסעות הן ובלילה לשקיעה, ועד השחר
סחורתן. את למכור לשוק,

 נשות להראות. מותר שדיים
לרג עד ארוכות שמלות לובשות הרצועה

רא ואת ארוכים, מכנסיים מתחתיהן ליהן,
 לבנות. או שחורות רעלות מכסות שיהן

 מכסות הן בן־המקום, אליהן קרב כאשר
 עובר כאשר ואילו סנטרו, את ברעלה

 כל את ברעלה מכסות הן ישראלי, חייל
העיניים. עבור פתח מותירות הפנים,

 שכיסוי בעוד כי גילינו במהרה אך
 הנקת הנה בל־יעבור, חוק הוא הפנים

 גבר חולף כאשר גם מותרת תינוקות
 המקובלת שיטת־ההתעללות זוהי בסמוך.
ברצועה. הנשים על ביותר
קבד על־פני חולפים כשאנו פעם, לא

ה מצית שהוכה, לאחר גם לדבר, שיך
 על אותו ומכבה גפרור, •שלו הדגול מחנך
/ הילד. •של לשונו

 הוריהם אם הילדים, את שאלנו כאשר
 הוסיפו, ואף בחיוב השיבו זאת, יודעים

 המורים את ההורים מזמינים פעם לא כי
 ״יותר לילד להרביץ וממליצים לשיחה,

 השכל.׳׳ לו שייפתח כדי חזק,
התל עם באנגלית, לשוחח, מרבים אנו
 עם ובעיקר דרכנו. על הנקרים מידים

 בחינות־ את אלה בימים המסיימים אלה
 בנושאים הן השיחות שלהם. הבגרות
 בנושאים לגעת לא הקפדה תוך כלליים,

לובשים. שאנו המדים בשל פוליטיים,
 מאוד מאוכזבים שבינינו המורים שני
טו הם הלימוד. ומשיטת הידיעות מרמת
 מיושנת, ברצועה שיטת־הלימוד כי ענים

מת עצמית, לחשיבה יוזמה כל מדכאת
על־פה. ולמידתו החומר שינון תוך נהלת

 סיפרי-הלימוד מחיר. כבל מסורת
 מהם במצריים, הנהוגים אלה הם ברצועה
 ליהודים. הנוגעים קיטעי־שיטנה הושמטו

 ככרוזי־תעמולה לנו נתגלה הספרים תוכן
כלל. כסיפרי־לימוד לא מיפלגתיים,

המודר ״מצריים בנושא שעסק ספר
 הריפורמות ביצוע לאחר כי ציין, נית״,

נעל עבד־אל־נאצר, גמאל הנשיא על־ידי
 והחברתיים, הכלכליים העעותים כל מו
ושחי שוחד במצריים שררו אז עד וכי

 האנגלים.״ בגלל ״רק תות,
 מאמינים החומר, את משננים הצעירים

 מצריים הפכה אכן כי שלמה באמונה
 חולמים עלי־אדמות, לגן־עדן כבמטה־קסם

 מתירים אינם אך יותר, טוב עתיד על
רעלותיהן. את להסיר הצעירות לנשותיהם

 שעו השאריות
1 רוח״ ,מצב

 את בארץ גם להשיג מעתה
 המקורי הצרפתי התכשיר

ם נגד ביותר היעיל שי שק  ק
 שערות. ונשירת
ד ־פטרול א  1 מספר תכשיר ה

אירופה ארצות בכל

 מכסיף־ שיער בעלי לאנשים
הכחולה באריזה האד ־פטרול

 הוכיח שנה 40 של נסיון
אד ש־פטרול  התכשיר הוא ה

 והנדרש היעיל הבדוק
 באירופה. ביותר

 ותיווכח! נסה
חת בתי בכל להשיג מרק  ה
בארץ.

חאן נסחו

ע י פ ו י ה ר פ ס ס ב י כ
הארץ. בכל העתונים ודוכני הספרים בחנויות להשיג
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אמוץ בן דן מאת • זין שם לא (7
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