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 ומעט גביעי־אשל ביצים, כמה שלה
 לחם. אוכלים אנחנו הזמן ״כל בשר.

 הגדולים הילדים לאוכל. כסף אין
 וביצים. לחם אוכל הבעל לחם. אוכלים

 אני תמיד מיניקה. אני התינוקת את
 עלינו, כועסת הזמן כל והשכנה רעבה,

אותנו.״ אוהבת לא
 לשני גס באופן מחולקת בנימינה

״המו הקרוי התחתון, חלקה חלקים.
 הברון על-ידי 1922 בשנת נוסד שבה״,
בש שמה. ומכאן דה־רוטשילד, בנימין

 בעלי־ החקלאים אל הצטרפו 1934 נת
 מעולי־גרמניה. חופשיים מיקצועות
 היום גם מהווים וצאצאיהם הם־עצמם

 בנימינה: של הקשה הגרעין את
 דבר. חסרים שאינם ותיקים איכרים

 מהנדסים. רופאים, לצידם מלח־הארץ.
יפים־ ,לבנים משכילים. עורכי־דין,

 •• שלא כרי לעבוד. בלי יסתובבו שהם
 ׳ מי הדברים, מטבע לבטלנים. יהפכו

 ■ מעט מרוויח 'בעבודת־דחק שעובד
 כסף מספיק להם אין כלומר. כסף.

למיחיה.
 מוזנחות. שלהם הדירות לכך, ״נוסף
 ״ אין במים. מתמלאות הן גשם, כשיורד
 - להם אין מקולקלים, התריסים חלונות,

 אחד אצל מכונת־הכביסה חמים, מים
 : מישרד־ צריך זה לכל התקלקלה. מהם

 ; זה איתם, חי אני לדאוג. הקליטה
הכסף." את יתנו שהמוסדות מספיק.

 ־ מושבה תושבי 3,300 ואתם,
 מסוגלים אינכם ומבוססת, ותיקה
אתיופים! 35 לקלוט
 יתעסק הישוב שכל רוצה, את ״מה

 לא זה אחרות. בעיות לנו יש איתם? רק
 אנחנו. מה בהם. לטפל שלי התפקיד
כדי כסף מכיסי אתרום שאני פריירים?

עטיה מישפחת
הדירות את לנו לקחו ,הם

טיזוזו זהבה
ככה!״ נעים לא ״מאוד

 השפע בכל מתבוססים בעיני־עצמם,
בכסף. לקנות שאפשר

שנק מה ממוקם במעלה״הגיבעה
 לארץ שהגיעו עולים ״השיכון," רא:

בשי אוכלסו שנות־החמישים בתחילת
 לעולים שיועדו השיגרתיים כונים

 קשר יצרו לא עתה ועד מאז חדשים.
 הרקפת. רחוב המושבה. בני עם חם

 שייך, האתיופים מתגוררים שבו
לשיכון. כמובן,

 יתערבו שלא
בנו!

 מרדכי בנימינה, מועצת אש ^
 במיש־ בכורסה מתרווח קירמאיר, 1

 דעתו את היטב. והמחומם הענק■ רדו
 מביע הוא האתיופים לגבי הברורה
 מה יודע שאינו אף נחרצת, בצורה

 תשע, כאן, יש ״כמה המדוייק. מיספרם
 אתיופים כמה יאיר, מישפחות? עשר

 של שמץ בלי שואל, הוא לנו?" יש
 ״מישרד־הקליטה מזכירו. את מבוכה,

 אומר. הוא שקורה,״ מה בכל אשם
שב לנו הודיעו שנה, לפני ״פיתאום,

 אתיופים. לבנימינה יגיעו יומיים עוד
 סידרו לא לקליטתם, אותנו הכינו לא
 להכשיר טרחו לא שלהם, הדירות את

 מבית־מלון הגיעו הם לעבודה. אותם
 בלי השפה. את לדעת בלי באשקלון,

 בבית חיים איך של מוקדמת הכנה
עצמאי. באופן

הפ העבודות את להם ״סידרנו
 מטאטאי־רחובות כמו ביותר, שוטות

לע יודעים לא הם כי ומנקי־מיפעלים,
הסכמנו לא ואנחנו אחר, משהו שות

 מה מכונת־הכביסה? את לאתיופי לתקן
פיתאום?

תר פעולות מיני כל להם ״עשינו
 אנחנו כי ברחנו, שבוע אחרי אבל בות,
 ובכלל, שלהם. השפה את מבינים לא
 היהדות בעיית את יפתרו שלא עד

 בינינו. יתערבו לא שהם מוטב שלהם,
 שנים. 15 בעוד יקרה מה חשב מישהו
 בתור אני. איתנו? להתחתן ירצו כשהם

 על גם חשוב צריך ראש־מועצה,
העתיד.

 את לחסל מעדיף אני זה ״בגלל
 התקשרו מהרבנות בשקט. הזו הבעיה

 ביקב אעסיק שאם לי ואמרו איתי
 את אפתור לא ואם מאתיופיה, עולים
 את לנו יסגרו הם בשקט. שלהם הבעיה

המקום."
 מהודר, בית המקיפה ענקית בחצר

 צינו־ סגל בני מתקן המושבה, בקצה
 ' מתגורר הוא שנים 37 רות־השקיה.

 שנפטרו הוריו, עם הגיע בבנימינה.
 והחצר. הבית את לו והורישו בינתיים

מת האתיופים איפה יודע לא ״אני
 להם לעזור מגוריהם. תנאי ומה גוררים

 בחברמניות מחייך סגל בהתנדבות?
מה לא אני ״לא, טיפוסית. ישראלית
 להתנדב מוכן אני מקסימום מתנדבים.

עצמי." בשביל
 בנימינה של יחסה את למסד כדי

 חברי־ החליטו שלה, לאתיופים
 לקלוט הם.מוכנים אין כי המועצה

 דירה ״כל נוספות. אתיופיות מישפחות
 עם תיאום ללא אותה לאכלס שינסו

 למים!" חיבור תקבל לא המועצה,
 בישיבתה המועצה, השאר בין קבעה

 הלבנים מילחמת כמועצת־מילחמה.
החדשים. בשחורים הוותיקים
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