
ח לוש וש ביטון אסתו

- באסבסשן גרים ■לדה

בזי לצאת ;מסרבים

בהו

במקום החזקה זנות

 אסתר של בנותיה
מ־ סובלות ביטון

הערוגהבצריף. ממגורים תוצאה כרונית, ברונכית

 איש החבורה. התכנסה לילה אישון ^
 וכלי־החבלה איש איש וציודו, איש י■■

 את לבצע יצאו עורפית בשורה שהכין.
 ברכוש חבלה — לעצמם שהציבו המשימה
המדינה.

 — ישן ישראלי סרט מתוך סצנה זוהי
של אזרחים יוצאים שבו בלאומיך, תעלת

 המדינה ברכוש לחבל וישרי־דרך ווים
 אחר, כבד וציוד בולדוזרים טרקטורים, —

 עומדת זו סצנה מנוחתם. את שהפריע
 ג׳סי במעברת במציאות, עצמה על לחזור

חולון. בדרום כהן,
מו לירות מיליוני עשרות של בהשקעה

 ענק, כדורגל איצטדיון אלה בימים קם
 כמה במרחק המעברה, גבול על ממש

 שהיו כספים הראשון. הצריף מן מטרים
עש של הדיור בעיות את לפתור עשויים

 מושקעים מישפחות, מאות, ואולי רות,
ההכר למרות עירוני, איצטדיון בהקמת

 הבנייה הפסקת על ונישנות החוזרות זות
הציבורית.

כדו מיגרשי חסרים שבחולון זאת אין
 בעיריית אולם שלושה. כבר קיימים רגל.

ומפותחת גדולה שלעיר סבורים, חולון
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העוני, העזובה, המודרני. הכרך של ליבו בלב החמישים,

התו פינה. מכל בו זועקים והליכלוך הפשע המצזקה,
 ומישרד־ העירייה בידיים. ומכבסים העבר בצל חיים שבים

שיתפנו, מנת על התושבים לדרישות להענות מסרבים השיכון

מש מפואר איצטדיון גם יאה כחולון,
 נושנה, בעיה זאת — למעברה ואשר לה.

הזמן. במשך שתטופל
אח כך. סוברים אינם המעברה תושבי

מב וייסורים, סבל שנות 20מ־ יותר רי
 האיצטד־ הקמת לעזרתם, דבר שנעשה לי
 ששבר הקש בבחינת היא המפואר יון
לק עומדים הם לדבריהם, הגמל. גב את
ולה בציוד לחבל לידיהם, החוק את חת

עומ כהן ג׳סי ניבנה. כבר אשר את רוס
פיצוץ. לפני דת

 האשכגזיס
עזבו

בפר הוקמה החמישים שנות סוף ^
 על־שם שניקראה מעברה, חולון ברי ■■

מ־ תורמים ממישפחת כהן, ג׳סיקה הגברת

ב הפרוייקט. את שמימנה ארצות־הברית,
 עו־ שוכנו (״אסבסטונים״) האסבסט צריפי

 ומצפון־אפ־ ממזרח־אירופה לים־חדשים
ש אחרי למעברה הועברו רובם ריקה.

ב אחרים וממקומות מבאר־יעקב פונו
עולים. מרכזי חוסלו שבהם דן, גוש

ש להם, הובטח למעברה הגיעו כאשר
שלו על יעלה לא במקום שהותם משך

נימ שנה, 20כ״ לאחר כיום, חודשים. שה
 ראשונים. מאותם חלק עדיין במקום צא

ברו היו ולעזוב להסתדר שהצליחו אלה
 איש נישאר לא שמהם אירופה, יוצאי בם

חד גלים תפסו מקומותיהם את במעברה.
ש מצפון־אפריקה, בעיקר עליה, של שים

להת והעדיפו בעיירות־פיתוח נקלטו לא
 שהות הובטחה להם גם במעברה. יישב

בלבד. חודשים שלושה של
 המעברה של מצבה הלך השנים במשך
הת־ הצריפים דחי: אל מדחי והידרדר

וההפק העזובה והרקיבו! התקלפו בלו,
הנו מסביב! התפשטו התברואתית רות
ש ברפש שקעו והזקנים לפשע נסחף ער

 כהן ג׳סי מעברת מהווה היום מסביבם.
 בעולם והן במישרד־הסעד הן דבר, שם

התחתון.
ה גבוה להילוך ניכנס אלה בימים
 בדרום־חולון. המתבצע לשיקום פרוייקט
 שנים מזה המוכרזת כהן, ג׳סי מעברת
 נימצאת לפינוי, מיועד כאיזור אחדות
 הפלא, למרבה היא, אך הפרוייקט, בשטח
השיקום. בתוכניות כלולה איננה

לכ שלא טובות סיבות חולון לעיריית
רא השיקום. בתוכניות המעברה את לול

משק אין לפינוי, מיועד כאיזור שית,
 להרוס מתכוננים אלא בו, הקיים את מים
 אין שנית, חדשה. שכונה ולבנות הכל
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