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בהן. מתביישת
מהטלוויזיה גם

ב מבשלים הדלות הארוחות את
המדורה. אש

בפ מקום מוצאים שאינם אותם
 לעצי- מתחת בחוץ, ישנים חונים
 ביריעות ומתכסים העמוסים ההדר

פלסטיק.

/ ם/ ת א
ס!״ לי הבו מ

* י ך ה פנ ש שלו  נח- שבועות כ
 אירועים יומן בהשבוע שפה א

 הישראלי שהציבור מזעזעת, פרשה
מגו תנאי ממנה: להתעלם נוטה

ה מהשטחים הערבים הפועלים רי
כת באותה בישראל. לעבוד באים

 במושבים מחנוודעובדים צולמו בה
ב הנמצאים ובית־חרות, סישמרת

 במרחק תל־מונד, בגוש השרון, לב
 מתל־אביב. שעת־נסיעד. מחצי פחות

 שנעשו הסידורים תיאור כדי תוך
 על סופר המושבים, בשני לפועלים

 גורלם, עליהם שפר שלא אחרים
 להם אין אוטובוס ריצפת ואפילו
שינה. כמקום

ספו מטרים מאות במרחק ואכן,
 מתגוררים ממחנה־ד,אוטובוסים, רים

ע פועלים בהרבה גרועים בתנאים
 על-ידי המועסקים אחרים, רביים
יכין. חברת או מנדרין חברת

 למקום הגיע הזה העולם צוות
 המוקדמות, אחר־הצהריים בשעות

 מחנה־האוטובוסים. חיפוש כדי תוך
 הפרדסים, בלב נמצאים הפועלים

 מהכביש אותם לראות ואי־אפשר
 החוצות מדרכי־העפר או הראשי

הפרדסים. את
 בית- ליד צלליות נראות מרחוק

מ מקום משמש הפרוץ הבית אבן.
 היו זמן באותו פועלים. 15ל- גורים

 מים אין במקום חמישה. רק בו
 מיקל- או שירותים תאורה, חמים,
 צינור־מים יש לבניין מחוץ חות.

הפו את המשמש קרים, זורמים,
עלים.

בי- היחידי הוא מחברון מוחמד

ה ש ר יום־העבו' אחריא
מבש הארוך דה

את לים ם' עלי הדלה. ארוחתם הפו

, ישראל!״ טעליו, ..אלה ״;?״ ״
 האוטובוס. — ביתם רקע על מצטלמים מישמרת, במושב העובדים

מחנה־ נחשף שבועות כשלושה לפני אידהעים יומן בהישבוע בכתבה

 תנועת- ביוזמת הכתבה הכפר. שבשולי האוטובוסים של העובדים
 שברור משום לשדות, הפועלים את לגרש בעצם, נועדה, המושבים

 למחרת ולחזור בשטחים לביתם ערב־ערב לחזור יכולים אינם כי
ה ראשון. אור עם המתחילה בפרדם, לעבודה מ ל ת :צי נ מי ע ס גו ד ס

מ ״אני עברית. מעט היודע ניחם
 עונד אני בולם. גם ככה חברון.
 שנה. 15 כבר ושמה כאן בפרדם

 כל- לירות 5000 היום מרוויח אני
 פה שבועיים. כל לבית נוסע יום,
אי-אפשר.״ וכבה בית-שימוש אין

 לאות בראשם מנידים האחרים
במ מתכרבל הצעיר עבד הסכמה.

המע צלמת את ומוביל קרוע עיל
 איך לה להראות הבניין, לתוך רבת

 חושש פוחד, קצת הוא ישנים. הם
 המישט־ בשירות עובדת שהצלמת

רה.
ר מ ח  פה רישיון לנו ״איו ג מו

 אי- אבל חושב. אני בלילה, לישון
 אילו הביתה.״ יום כל לנסוע אפשר
 יום בכל לנסוע הפועלים נאלצו

 זמן בכלל להם נותר היה לא לביתם,
לשינה.

 את להראות מתנדבים הפועלים
 חבריהם. של למקום־הלינה הדרך
 בוצית היא הלא־סלולה העפר דרך

ה מנסה בדרך מהמורות. ומלאת
 את לעצור בצלאל, היהודי, שומר
 ממהר הוא מצליח, כשאינו הרכב.

 תזה העולם רכב אחרי במכוניתו
 לצלם מה שאין לשכנע ומנסה

הפרדסים. בלב
 בשולי לבסוף, המתגלת התמונה

מבהילה. היא מדרכי־העפר, אחת
ם אזי  ואי־אפשר בלילה ״קר 1 נ

או- אין חמים. מים פה אין לישון.
)70 בעטור (המשך

 16וד בן נאזיהאוטובוס בתוך
ה מחאן־יונס,

האוטובוס. בתוך מיטתו על יושב במישמרת, עובד

 אשפה. עליה ומתגוללת מזוהמת האוטובוס ריצפת
 או ביגדיהס את לאחסן נאות מקום אין לעובדים

הברזל. למיטת מתחת להחביאם אלא המועט, רכושם
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