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 לי- אלפים שלושת מרוויח אני ל.
ליום.״ זת

אל צל  ? בלילה באתם ״למה :ב
 המנהלים. עם תדברו ביום. ;בואו

 אי- להיות לכם לתת יכול לא ;ני
,ם.״

 לנו י מהבוליס ״אתם : אחמד
 בלילה.״ לישון מקום ;ין

 מקומות להם ״סידרנו : בצלאל
מ בית להם בנתה החברה ישון.

 ומבקשים באים הם השני. בצד בן
פה.״ עבוד

מן לחם
הארץ

עדיין יש אלה לפועלים ס *
 על מקום מוצא שלא מי מזל. •

 החשו־ מיבני־הפח, בתוך !אדמה
שירו והחסרים ולגשם לקור !ים
 לע־ מתחת ישן סניטאריים, נים

 שהפו- אחרי הלילה, בשעות :ים.
 מוחל- באפלה לאכול גומרים !לים

 בבגדי- לבושים כשהם ונרדמים זת
 מצאו שלא אותם נאלצים נבודתם,

 לכיפת־ מתחת לישון בפחון |!קום
 פלס־ ביריעות ולהתכסות גשמיים

לדבר. מה אין שפיכות על זיק.
: ד מ ח  אי- גשים, יורד ״מתי א

אי־ לישון. אי־אפשר לאכול, ופשר

המחרת. ליום עד העבודה במקום
 המוציאים ,1982 של בישראל

 של בתנאים חיים הארץ מן לחם
כמעט־עבדות.

 50 בין נע פועלים של שכרם
ה לחודש. לירות אלף 120ל־ אלף

 אינם הפועלים במזומן. הוא תשלום
תשלו בשמם מופרשים אם יודעים

מם־אחיד. או לביטוח־לאומי מים
ד ע ס ה הולך חולה, ״אני 1 א

 חולה. להיות אסור כסף. אין בית.
חולה.״ בן־אדם אם עבודה אין

תבו מספיק, ״די, מאיץ. בצלאל
 עם תדברו אישור, תקבלו ביום. או

 אבל סיור. לכם יעשו הם המנהלים.
 די- בלי ולצלם בלילה ככה לבוא
 אומר הוא אי־אפשר,״ זה — שיון

ה את להפסיק מאמץ כל ועושה
ראיון.

 מחשיך. בערב. שש כמעט השעה
 בפחית־זיתים־לשעבר, מתבשל עוף

 מחזיק פועל כל כמעט מים. מלאת
מ מתכרבלים, כולם תפוזים. בידו
הפו המדורה. לאור להתחמם נסים
 הפרי הוא שהתפוז מספרים עלים

ב אוכלים שהם היחיד הירק או
בעבודה. נמצאים הם שבהם ימים

כעש יושבים מהם קטן במרחק
אוטו בתוך אחרים, פועלים רה

 מהשירות. שיצאו מוארים בוסים
 מישמ־ במושב העובדים הפועלים

ג סטנדרט בעלי במגורים זכו רת

 בקרעי־לבוש לבושים הצעירים
עזו שוררת באוטובוסים מזוהמים.

מלוכל השמיכות רב. וליכלוך בה
 ריצפת קרועים. והמיזרונים כות

 כל כמעט כמו בוצית, האוטובוס
ה אחד בתוך האוטובוסים. שטח

שאו תרנגול, מקרקר אוטובוסים
ה הארוחות לאחת ישחטו הם תו

 אם יודעים אינם הם שלהם. באות
סו תנאים לעבודה, רשיון להם יש

כלשהן. וזכויות ציאליים

צבא•
עבודה

 מנחם חבר־המושב מגיע מקום י■
ב הטיפול על הממונה קורן, י

ה בפרשת הנוגע בכל עיתונאים
 ועדת־ החלטת ״על־פי אוטובוסים.

 החלטנו מלדבר. מנוע אני המושב
לעיתונות.״ שוב עכשיו לצאת שלא

 החרם הוא במושב החם הנושא
 תנועת־המושבים מזכירות שהטילה

ש עד ובית־חרות, מישמרת על
 מהמיב־ הפועלים את יגרשו אלה
 יאים הם אם שספק — הארעיים נים

 לשדות, בחזרה — למגורי־אדם
ב אחרים במושבים שנעשה כפי

הארץ. רחבי
 השרון שבלב תל־מונד בגוש

אלפי זעירה הערכה על־פי חיים

[1 1 |,ן1*1 "1 | | |  פרדסי מפועלי שלושה |||
 בחוסר־ יושבים מנדרין ״ י * א| • י1נ1

 מתגוררים. הס בו במיבנה מיטותיהם, טל ועשה
אחרי מחמם. אינו ■שלטענתם תנור, נמצא :צד

 למיטו־ אלא ללכת לאן לפועלים אין שעות־העבודה
 יכולים הס אין תאורה, במקום שאין מכיוון תיהם.

 בלילה, שהייה רשיון להם שאין ומכיוון לקרוא,
שייעצרז, מפחד בערב לעיר לצאת חוששים הם

אי״אפשר דבר. שום לעשות !פשר
עבוד.״
 הבגדים מדכא. הפועלים מראה

 ספוגים מלוכלכים, לובשים והם
 חמים, מים ברז במקום אין וץ.

 לש- יכולים הם שבו מיקלחות ו
 פניהם. או ידיהם את כראוי וף

 כל אין במיבני־האבן או פחונים
 ומיזרו- מיטות־ברזל מלבד יהוט,
 להחסנת מקום אין קרועים. ׳-קש
 של לצידו אוכל. או בגדים, יוד,

 ניילון שקית או קטן סל פועל ל
 רכושו. כל צרור ובה

מהש הפועלים שאוכלים המזון
 מ־ נקנה הוא ביותר. דל הוא תים
 מיטבח במקום שאין ומכיוון ספם

 שלא דיברי־מזון לאיחסון מקום ו
 נאלצים כיריים, או מקרר על דבר

 בקופס־ האוכל את לבשל פועלים
 כלי אין מדורה. ליד ות־ריקות

ב אוכלים סכו״ם. או צלחות וכל,
 מאולתרים. כלים באמצעות או יים

 כמו מנדרין בפרדסי יום־העבודה
 שחר. עם מתחיל הסביבה, כל
 אחר־הצהריים. בשעות מסתיים וא

הפו ערבי. הוא אף העבודה בלן
מ מהמקום, לצאת חוששים לים
 חוקי שהייה רשיון להם שאין יום

להישאר נאלצים הם כך ישראל.
_ 7 0 11 1

ב העובדים מחבריהם בהרבה בוה
לוכסום. כמעט הסמוכים, פרדסים

המו הוצאו שמהם האוטובוסים,
 ת־ לרשת־חשמל. מחוברים שבים,

 יש בסמוך מסביב. חזקה אורת־חוץ
 שירותים טרומי, במיבנה מיקלחת
קטנים. ותנורים

או שמונה הוצבו המושב בשולי
ה פועלי ישנים שבהם טובוסים,

 לפועלים גם אך הערביים. מושב
 מבשלים והם חמים, מים אין אלה
באש־המדורה. ארוחותיהם את

מעי מונעים אינם המושב חברי
 ״יתכן למחנה. הגישה את תונאים
 טוב, יותר להם היה בטירה שבכפר

 בחורות, לראות יכולים היו שם כי
 מה להם אין עכשיו אבל לא. ופה

ב בבתים אותם החזיקו להתלונן.
 גרועים. יותר הרבה בתנאים מושב

בצו אותם לשכן החלטנו ■עכשיו
 ונגל, משה הדובר, מסודרת.״ רה

 פועל עובד שאצלו המושב, חבר
לי 3,400 מרוויח ״הוא אחד. ערבי
שעות.״ 8 עובדים הם ליום. רות

ה ליד אהר־הצהריים, בשעות
 צעירים. ילדים מתגלים אוטובוסים,

 ל- המרוויחים, עזה, מרצועת כולם
לי 3000ל־ אלפיים בין דיבריהם

ליום. רות

יש הם מהשטחים. ערביים פועלים
 ל- מתחת או ארעיים במיבנים נים

ולג לקור חשופים כיפת־השמיים,
מינימליים. תנאי־מגורים ללא שם,

 חקלאיים בישובים חיים הם כך
 אפילו שם ברחבי־הארץ, אחרים

ב לינה מקומות עבורם נמצאו לא
 תנאי על לדבר שלא אוטובוסים.

הגדו בערים הערביים הפועלים
 בתת־תנ־ חיים הם בהן שגם לות,
 מי־ את מעריכים יודעי־דבר אים.

 מגיל הערביים הפועלים של ספרם
ש כפי וחיים העובדים ויותר עשר
בעש לפחות מנדרין, פועלי חיים
 חסר עבודה צבא זהו אלפים. רות

 תעודות־זהות, או רשיונות־שהיה
 ללא לשמו, ראוי מגורים מקום ללא

ה סוציאליות וזכויות תנאי־שכר
היהודים. לפועלים מובטחות

 מונעים והמגורים תנאי־העבודה
 על המקובל אורח־חיים קיום מהם

 הם ישראל. במדינת היהודי הציבור
הת למעצרים, הזמן כל חשופים
ש משום פיסית, ולפגיעה עללויות
 בהם לראות הפסיק היהודי הציבור

 חברה אינדיווידואליים. בני־אדם.
ל מתחת במחשכים חיה שלמה

האדי היהודית החברה של אפה
■ ציטרין ציץ כן־ שה.
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 מוחמד אמר לפלסטינים,״ פיתרון
ב לבקר רוצה לא ״אני קנדיל,

פולי על קצת התווכחנו ישראל.״
 שהישראלים אומרים הם טיקה.

 מצריים. עם השלום את קילקלו
 אל- שוקרי אמר הישראלים,״ ״אתם

ב חנות־תכשיטים בעל חראסאני,
 לחיות יכולים ״לא בקאהיר, שוק
מלחמות.״ בלי

נחזור
בקיץ

קרא ברקע ־!היפ. לחון? *רדנו
 החול על כרע צעיר ובחור מואזין
 ארבע עגנו החוף ליד והתפלל.

ע ישראלי, בחור ספינות־מיפרש.
 אחת ליד החוף, על עמד גפן, מית

 מצרי. שוטר עם להתווכח הסככות,
 של לטיול שייטים מוביל עמית
 ״תראי,״ סיני. חופי לאורך שבוע
 לנו נותנים לא ״המצרים לי, אמר

 עושים הזמן כל הם לחוף. לרדת
 לעגון לספינות ומרשים בעיות,
 לא אני בשארם. רק לחוף ולרדת

ש של בטיול לשארם להגיע יכול
 לקנות הצלחתי עכשיו עד בוע.

הת עכשיו מתנות, מיני בכל אותם
 לי מרשים לא ואלה האנשים חלפו

יותר.״
 כמה חשוב לא לעצמי, חשבתי

 וכמה העניין, את יקלו המצרים
 הישראלים ונוחים, נחמדים שיהיו
 ימצא לא משהו תמיד יקטרו. תמיד

 כאן יש הכל בסך הרי בעיניהם. חן
 גבול, לעבור כדי ובדרך־כלל, גבול,
 דרכון. ולהחתים ויזה, לסדר צריך

 סיני עכשיו שלנו• לא כבר המקום
אחרת. מדינה זו

והב לשלוט, ממארחינו נפרדנו
 כאשר הקיץ, לקראת לחזור, טחנו

קצת. ישתפר מזג־ד,אוויר
 בנזין. היה לא בתנת־הדלק

 על שאחראי הבדווי אמר !״״בוקרה
 בעוד ואולי מחר, אולי התחנה.

שבוע.
 המצרית. לתחנת־הגבול חזרנו
פוסט צהובים. צריפי-עץ שלושה

מצ של נוף תמונות באנגלית. רים
 תלוי גדול מצרי דגל מכס. ריים.

 שולחן־מתכת ריק. החדר הקיר. על
 שבורים כיסאות ושני כיסא, אפור,
 על מצדף מאפרה מישענת. חסרי

 ה־ על מפוייח ופינג׳אן השולחן,
כש ברקע. ערבית מוסיקה ריצפה.
 התהליך היה מצריים לתוך עברנו
 על חתמנו טפסים, מילאנו ארוך.

 מיספרי ביטוח, שילמנו הצהרות,
ז היה הכל הפעם למכונית. זיהוי
פרי של חיוך בדרכון, חותמת ריז.
ולארץ. דה

פצצה
ם קי תי ב

 ראינו הגבול של הגדר יד י*
 גברים עשרות וכמה אוטובוס •

 לכיוון ומסתכלים עומדים ונשים,
ש מצרים תיירים היו אלה ישראל.

מ אחד בסיני. טיול לעשות באו
 הגבול נקודת היא התיירות מוקדי

 כדי אותם מביאים הנה בטאבה.
 הארץ לעבר זריזה הצצה לחטוף

 שטח הקטן, השטה לעבר השכנה,
מ נראה סונסטה מלון המריבה.

 עשיר, חדש, יפה, גדול, — רחוק
השני. מהעבר עדיין הוא אבל

ה את חתמנו הגבול. את עברנו
ה הביקורת בנקודת גם דרכונים

 המכונית, לעבר וצעדנו ישראלית
קר ״רגע!״ צפונה. הלאה, לנסוע

 חום, בדובון צעירה אחרינו אה
ביט תחקיר לעבור צריכים ״אתם

 שאלות סידרת באה וכאן חוני!״
 שם לא אחד אף ״האם ביטחוניות:

או במכונית? משהו במיקרה לכם
 פצצה איזושהי מובילים אתם לי

 לכם הכניסו אולי ידיעתכם? ללא
 אפשר אי היום ? החפצים בין משהו
להסתכן.״ ואסור לדעת
 דור היו כולם דבר. לנו שמו לא

אלינו. נחמדים מאוד מאוד קא

ץ ה  ה ח■ה או
 בשמועות מדאה

~ י 0 ר 1 א ש י ו  נ
א ע ל י פ ו ה

המכריע למישחק
ם ל ע א י ר ״

מפני" מאדויד־־
מסומם. שהיה

ר1ר 0וול1י:
ע ו ש מנ ממנ

ב הגי הן ל לי ע
 אליהו ביד ■הספורט יכל ך|

 הכדורסלנים פריצת אדם. המה י י
די את הקפיצה המפואר למיגרש

שרי כפיים, מחיאות הצופים. בבת
 אוזניים מחרישות וצעקות קות,

האולם. חלל את מילאו
ה של הציבעוניים הטריינינגים

והמתחממים המקפצים שחקנים

כביתו פרי אולסי
סיפורים נזיליון

 ששררה החגיגית לאווירה הוסיפו
ב שמונה היתד, השעה במקום.

 לפני שעה חצי החמישי. יום ערב,
 תל- מכבי בין המישחק תחילת

מאדריד. ריאל יריבתה, ובין אביב
 מחרוב־ (״שמלוק״) שמואל

קי,  התל־אביבית, הקבוצה מנהל ס
מהקהל סקרן על־ידי לפתע נשאל


