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י■■■■ העבדים שוק ■י■■
)21 מעמוד (המשך
 להתחייב מוכן לא אני מביקורת. מפחד
 אכן אם מיקרי־שוחד. קיימים לא כי ולומר

 לרשום שלא כדי שוחד מקבל עובד־לישכה
כך. על לי יודיעו אם אשמח דו״ח,

 דו״חות ממלאים ׳שאין!אנו *לטענה ״אשר
 בבוקר וחצי בשבע היום הרשימה. הנה —

 לשני רפורטים מושיען!ונתנו למושב נסנסניו
 שהעסיק יצחק, לוי מהם, יאחד מתייושבים.

 14<ב־ .16 לגיל מתחת ילדים מהם פועלים,
 נערים 13 מושיב באותו יתפסנו ׳באוגוסט

מבת סוחר ׳אצל ישעבדו ,16 לגיל מתחת
יל יעם ׳תירס וקוטף :אדמה פאן ׳שקנה ים׳

 ראשון. דו״ח ליו עשינו יחודש לפני דים•
 רשיונות. בלי אבל מבוגרים, הביא היום

 דד הקנס לירות• ׳אלפי לו יעילה ה׳רפורט
 אבל עובד ביל עיל ליריות 3750 הוא מיריבי

פחות.״ ונותנים ליברלים קצת השופטים
 18 שיקמה במושב ׳נמצאו ייום ׳באותו
 ובמיישען ,16 לגיל מתחת בולם עובדים,

 לגיל מתחת נוער בני 8 מתוכם ■פועלים, 11
 ״המעסיקים ראינו. לא 10 מביני פחות .16

 ומפתה־ מראשון הארץ, מצפון אפילו באים
פועלים.״ באן לחפש תקוה,

 רצים ׳״אנחנו ״׳אחרי:שעות :טוראל אמיר
 תפקידי למיישרד. בא אני בשטיח אחריהם

 אשק- לאזרחים עבודה במתן גם לטפל הוא
 למקד להתקשר במיפעלים, לברר ליונים,

 כל אחרי קהל. לקבל ואחר־כו עבודה מות
מק לא אני ׳אש״ל אפילו בשטח העצבים

בל.״
 ■בסך דמי־ישיתייה מקבלים ״׳אנחנו :סעידי

 מס. לירה יורדת מזה ליום, לירות ׳שלוש
 לירות. ארבע היום עולה סודה בקבוק

מ הייא ותק, שינות 20 אחרי והמשכורת,
 יום. יום פתוח המישר׳ד במדינה. הנמוכות

 ייש ואחרי-הצהריים בשטח ■אנחנו 11 עד
 תמורה וללא קשה עיבודה זיו קהל. קבלת

הולמת.
נתק אנחנו הקשה העבודה על ״נוסף

מ איש מעטים. לא אליטות במיקרי לים
לגלג מתחת היום עצמו זרק גבעתי מושב

 מבינים לא אנחנו ׳שלי. המכונית של לים
 אומרים אותנו, מקללים והערבים ערבית

דוח אנחנו פרנסתם. יאת גוזלים שאנחנו
תעסו מחוסר לאל־פתח להצטרף ׳אותם פים
 מציד דווקא באה חאליימות עיקר אבל קה•
 ועל אבטיח יעלי זרקו היום המושבים. ■בני

 ׳בדרך בורחים הערבים אבנים. זרקו עמיתי
 תוקפים, מתחצפים, היהודים אבל כלל,

בנשק. ומאיימים מרביצים
 ׳ולבקש למישטרה לפנות חושבים ״אנחנו

 בשטח. להסתובב מסוכן נעשה כי סיוע,
 לבעלי הסברה שיטות מוני כיל מנסים אנו

מבחי מסוכן שזה להם ׳אומרים המושבים.
 רישיון, ללא ערבים להעסיק ביטחונית נה
 השם. ברוך דבר, שום ■קרה לא היום עד
 אין הערביים שלפועלים ׳להם מסבירים אנו

 ייפצע ■אם לדין ייתבעו ׳והמעסיקים ביטוח
פועל.

 יד־נ׳תן, ממושב באות הבעיות ״עיקר
ראי שני שם יש קטינים. הרבה המעסיק

 מ״שפ־ לבל בימיעט ■שמספקים ערביים סים
 ל- ליום, ׳פועלים ׳שנייסחשלושה יהודיית הה

וחממות.״ בנייה ■עבודות

 כעמים כסה
 מהם־ להסטר נסית

הצלחת?? ולא

הדולזים! את נחסל אנחנו
 והבטוחה המודרנית הדרך את אחת פעם נסי

הדוקים להשמדת
 מקבלת את שעה) /!2כ־ (שאורך שלנו חיטוי לאחד

י בביתך דוקים יהיו לא לשנה. אחריות תעודת
059־3012 טל. :אילת י-6 790114־5־6 טל. ,18 מודיעין ר׳׳ג,

.481/75 עסק רשיון ,21 :הבריאות משרד היתר

יי^ 1ו1ז 1[ ת ־ו^ 5י1^7מ נו

סטודיו
לצרפתית

 ומתקדמים למתחילים חונים
 ע׳׳י מודרכים

 מוסמכת צרפתיה מורה
חדישה כשיטה

 :בשעות להתקשר ופרטים להרשמה
288382 טל. • 21.00—15.00

חיטוי שוות׳
ם ׳וקי ג הדברת
ל׳׳י 150

 ,186 הבריאות משרד רשיון
לשנה אחריות

 ת״א ,271625 טל. ,13 ברזילי רח׳
אוטומטית מזכירה — 614572

 הליש- בעובדי נתקל הזיה ■העולם צוות
 במושב 11 בישעיה שערך ׳נוטף בסיור כה

 טייב אפרים של העגבניות !בשדה שיקמה.
 משופם שמן אפרים, הדוחות. השתלהבו
 ■שקוע היה מיוזעות, ופניו ׳פתוחה ■שיחיולצתו

 כשרצה הלישכה. אנשי עם סוער בוויכוח
 והחל במכות אפרים איים לצלמו, הצלם
 קבלן לו ישיש סייפר שנרגע לאחר לקלל.

 התראה ליו ניתנה ישמו. את שכח אבל
 החודש. סוף עד הקבלן ישם יאת להשיג

 אלא הפועלים, את שהביא הוא לא לטעינתו
 )14( רזיאל אחימיד נמצאו בשדהו הקבלן.
 כי שסיפרו מעזה, )13( עין־ישמס ומחמוד

 קבלן. ולא לעבודה, או׳תם הביא בעל־הבית
 בגיל ילדים כשבעה ■עוד ■הצטרפו אליהם

בחו רק עובדים הם כי שסיפרו ,13ו־ 12
משל כמה דמי-כיס. קצת לאסוף כדי פש
 אין כי לספר, פחדו בהתחלה להם? מים
 סיפרו מכן לאחר יאבל עבודה, רישי׳ון להם

ליום. לירות 50 להם הובטחו כי
 ממי׳שרד שלום ׳עמרם אמר דעתי,״ ״לפי

 המיותר הגיל את להוריד ״צריך התעסוקה,
 למה מותר, ליהודים אם .14ל־ לעבודה
 לישכזת לפתוח צריך ? הערבים על שייאסר
 ׳ואז עזה, ■רצועת דרך ערבי לנוער ׳תעסוקה

 חופשת בזמן ׳להירשם החוק, עליהם יחול
 ז־ ההטבות בל עם מסודר באופן הקיץ

ל היום ׳רוצים לא המבוגרים הפיקוחים.
 יתגדל לא שישראל או אז בחקלאות• עבוד

 הגייל. את להוריד להם שיתנו או ירקות,
 המושבים. אנשי על ׳פיקוח יהיה גם כך

 ינצלו לא וד,ראיסים ביטחיוני, :פיקוח יהיה
אותם.״
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