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בשער .ע שר חתחלתי משוטט בין עש 
רות עגלות־המיטענים שחנו ללא כל הש 
גחה בחצר־חטכס ,הפתוחה לפני בל.
לפני כשנה וחצי ,ב״ 27במארס ,1974
ערכתי ביקור דומה במקום .ציינתי אז
)העוד□ הזה  ( 1908כי ״המכס הוא הפקר
— עשרות־אלפי חבילות מתגלגלות הפקר
במחסני־המכס.״
אחרי אותו ביקור ,בזמנו ,אמר לי מנהל־
המכס במקום ,יוסף אוסטרוף ,בי המצב
באמת בלתי־נסבל ,אבל ״בקרוב יחולו שי 
נויים חשובים.״
הדבר חיה לפני שנה וחצי .מאז ועד
היום לא השתנה דבר.
בחצר המכס מתגוללות ערימות גבו 
הות של חבילות .המקום אינו מגודר.
מאות עוברי־אורח ,הנזקקים לשירותי-
המכס ולשירו תי מישרדים אחרים השוכ 
נים בסביבה ,חולפים ליד החצר הפרוצה
לכל .כל אהד מהם יכול ליטול חפצים,
להעמיסם על מכוניתו ולהסתלק מהמקום
מבלי שאיש יעצור אותו וינסה לחקור
מה מעשיו.
מדי־פעם מופיעים במקום עובדי־המכס,
בליוויית אזרחים ,המחפשים אחר חבי 
לותיהם כדי לשחרדן .כאשר הם מסתלקים

מהמקום וחוזרים
השטח פתוח.

למישרד,

שו ב

נשאר

ביום ש בו הגעתי לביקור במכס ,נמצאה
סחורה רבה ללא שמירה ,לא רק בחצר
המכס אלא אף על אם חדרו .גרר ,שמשך
אחריו שמונה קרונות עטוסי־ציוד ,הת 
קלקל ונשאר תקוע .משלא עלה בידי הנהג
להתניע את כלי־ריכבו ,הוא נטש אותו
וחזר למישרד׳ כנראה כדי להזעיק עזרה.
במשך השעתיים הבאות לא ניראה איש
ליד הגרר המקולקל .רכוש ב שווי אלפי
לירות הופקר ,מבלי שיהיה איכפת לאיש.
הזילזול התהומי ברכוש הזולת ,מחריד
ממש .אותם אנשים האמורים לשמור על
המקום ,בוודאי לא היו נוהגים כך אילו
היה מדובר ברכושם האישי .כיוון שלא
היה זה רכושם — ואם היה נגנב ,איש לא
היה תובע מהם לתת את הדין — הם
הירשו לעצמם לנהוג מינהג הפקרות ,מבלי
שיעלה כלל בדעתם כמה עוגמת־נפש וצער
ייגרמו לאותם עולים חדשים או תושבים
חוזרים ,כאשר יבואו למכס לשחרר את
מיטענם האישי ויגלו בי איננו.
ניגשתי אל אחת ערימות־הציוד ,ונטלתי
עימי חבילה חתומה .הצלמת צילמה אותי
בשעת־מעשה .איש לא ניגש לברר לאן
אני לוקח את ההבילה• באותו יום יכולתי

למלא משאית שלמה בציוד־יבוא ובמיטען־
עולים ,שנמצאו במקום.

האס ב קרוב
יהיה סו בז
■* נוזלת נמל־התעויה אינה אחראית
ן | לנעשה במכס ,הפועל מתוך תחומי
נמל־ה תעופה.
״כל העסק הזה איתם ,זאת שערוריה
אחת גדולה .למזלנו ,אנחנו רק נותנים
לה 6מקום ,ואיננו אחראים על המתרחש
שם,״ נאמר לי על־ידי הנהלת הנמל.
מאחר שגם העולים־החדשים והתושבים־
החוזרים נזקקים לשירותי־המכס בלוד.
פניתי למישרד־הקליטה ,כדי לברר אם
הם פועלים לשיפור המצב ,כדי למנוע מצב
שבו אחת הפגישות הראשונות של העולים־
החדשים עם ישראל ,זו שבמישרדי־המכס
בלוד ,לא תיראה בעיניהם מייד כה מב 
הילה ומדכאת.
מנהלת לישכת־השר ,שושנה יהושפט,
אמרה כי ידוע לה שהשר נפגש עם אנשי
המכס פעמים רבות ,דן עימם בנושא כאוב
זה ,אך אין היא יכולה להצביע על הת 
קדמות כלשהי בטיפול בגעייה.

גם עוזרת דובר מישרד־הקליטה היתה
גלויי ת־לב :״זו בעייה שנוגעת לכלל צי 
בור אזרחי המדינה,״ אמרה לי .״בולם
סובלים מהשערורייה ,ואיש אינו מצליח
לדחוף את העניינים ,אז אתה רוצה ש 
דווקא מישרד־הקליטה יצליח# ,מקום שבו
נכשלו כל האחרים ?״
דויד בר־חייפ ,דובר מישרד־האוצר )ה 
חולש גם על המכס( ,טוען כי כל הבעיות
תיפתרנה כאשר יוקם בלוד מסוף למט 
ענים• השלמת בניית המסוף מתעכבת
ונדחית ,בגלל קשיים תקציביים.
לדבריו ,מקור הצרה נעוץ בעובדה —
שהמכס הישראלי הוא המכס היחידי בעו 
לם שאינו מטפל רק בבדיקת מיטענים,
אלא עוסק גם בסבלות ,בהעברת מיטענים
ובעוד שורה שלמה של נושאים שאינם
מתחומו כלל.
הנחמה היחידה שיכול היה דובר מיש־
רד־האוצר להשמיע באוזני היתה :״אני
מקווה שבקרוב יהיה טוב בנושא זה.״
בינתיים שוררת במכס בנמל־התעופה
בן־גוריון הפקרות מדהימה .מצב זה הפך
את מי שרדיו ג ר ע ה למתווכים ולסבלים
פרועים ,העושים בו ככל העולה על רוחם.
כך מצליחה המדינה לזעזע ולהפחיד,
ללא מאמץ ,את כל הבא בשערי־האוויר
שלה.

לכבוד החגים הפתעה נעימה לעקרת הבית :

שני ספרים חדשים בהוצאת ״ בודד ה״

עוגות ודבר> מאפה
 200מתכוני■ — המחיר ־־ 32.ל״י

מאבלי דגים
 160מתכונים — המחיר — 28.ל״י

השבוע משחקי גביע .המדינה
והלינה האנגלית

מום הפוס תראשון

200.000

ל

מינימום כלל הפרסים

 325.000יי"

שני הספרים הופיעו בהידור רב ובשלל צבעים
להשיג בחנויות הספרים
ובהוצאות :

אחיאסף ,רח׳ יוסף הנשיא  ,13תל־אביב.
ברונפמן ,רח׳ צ׳לנוב  , 2תל״אביב.

יום ה׳ — המועד האחרון
למסירת הטפסים
ע/׳וה לך נזנהג ק בו ע -
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