
? הספרדים ה ע ר ל

:גיורא משה המשורר ס ס )
 יתכן, גיל. של שאלה זוהי
בהפ מרגישים ומעלה 40 שבני
בא שגזלו הצעירים אולם ליה,
 ידה. על מושפעים אינם רץ

 בהסתדרות עסקן הפכתי מאז
 שאמנם לדעת נוכחתי העובדים

הספרדים. של הקיפוח רב

:מ6( מני אליהו השופט
 טב׳ דבר ווהו — הפליה ישנה

במדי ההנהגה הקיים. במצב עי
יוצ בידי כולה כמעט נתונה נה
 ואין אירופה, מזרח גלויות א

 מעדיפים שהם כך על להתפלא
הק באנשים עצמם את לסובב
■ להם. רובים

 אנגלו־פלסטי* כנד, מנהל
: )58( חסון פ. מרדכי נה

 אולם הפליה, קיימת לדעתי
 המעמדות כלפי רק מכוונת היא

 תרבותית רמה ובעלי העניים
 ש!מע־ לא פנים, כל על נסוכה.

 עדתית הפליה כל על תי
בבנקים.

 : )34( ג׳נה מיטה הפסל
 מתטשט־ העדתית האנטישמיות

 הודות בעיקר לאט־לאט, שת
 שלא בארץ, שגדל הצעיר לדור
התקד חלה הגלות. את הכיר
האחרו השנים 20 במשך מות
 שרידים ישנס עוד אולם נות,
הפליה, של רבים

ושל ז ■ה מ ו ח אהרן מ
 לא אישי באופן : )29( שלוש
 שישנה במידה בהפליה. נתקלתי
שיש יודע (ואני כזאת הפליה

 את אולי, לראות, יש הרי נה),
הנ התרבותית ברמתו הסיבה
הס העדה מן חלק של מוכה

פרדית.

כרמ על׳׳ ״אל־ מארחת
 כמה עד :>25( קרסנטי לה

 כלפי הפליה אין יודעת שאני
חוש אני הספרדית. העדה בני
 קיפוחים על הדיבורים שכל בת

מוגז הם העדות בין והפליות
 יסוד להם ואין ביותר מים

במציאות.

א יהודה הסופר ל ר ו כ
ספר במונח מכיר איני .- )64(

 ישראל. אזרח יהודי רק יש די.
 כלפי הפליה קיימת כי ספק אין

 הבל־ ,אנטוליה שמוצאם יהודים
מופ הס המזרח. וארצות קאן
 חינוך חוסר בגלל מעצומס לים

לאומי־חלוצי.

חסין יעקב ממשלתי נהג
על לאמר מה לי אין : )22(

זה. נושא

מוצרי רחמים־ העתונאי
הפ הרבה שיש לי ידוע : )48;

הח העולים כלפי בעיקר ליות,
 עולים דלת־העם. ובין דשים

 שונה ליחס זוכים ״אשכנזיים״
 המזרח, עדות לבני הניתן מזה

 נחותי־ בהס רואה שהציבור
דרגה•

• )26( כהן יעל,כ הנהג
 חמורות הפליות ישנן בהחלט,
 נתקלתי בחיי פעם לא ורבות.

 מפני ורק אן ובקיפוח בקשיים
 גרוע הספרדית. העדה בן היותי
 ״פראנק לי שקוראים הוא מכל

ליל בעיקר מזיק זה פארן״.
דים.

 ):34(סירי ויקטור המלצר
 שקיימת ספק של שמץ כל אין

 הרגשתי כלפינו. חמורה הפליה
שר בשעה רבות פעמים זאת
 זה ואין עבודה, לקבל ציתי

 לי סיפרו חברי גם בודד. מקרה
 נגע באותו פעם לא שנתקלו
מחפיר,

חיים ה״מטאטא״ שחקן
בהפל הרגשתי : )28( פרדו

 הייתי ספרדי היותי בגלל יה.
כפ להשתדל ח" ימי כל נאלץ
 מעל בהתאמצות ולעבוד ליים

 שבני דברים להשיג כדי לצורך׳
בי אותם השיגו המערב עדות

קלות, תר

צס־ רפאל דמוס פועל
 לחוות יכול איני : !)18( עוני

כאובה. כן כל בעיה על דעה

ט ר כ ל א איש־העסקים
 — הפליה יש : )38, מטלון

בממ בולט הזבד 1 אין ועוד
 ובכל הנוסחר במוסדות שלה,

 של עמדתס זו ואין השטחים.
 היו לוא בלבד. נמוכים פקידים

 היו ספרדים דיפלומטים לנו
הערבים. עם שלום משיגים

מזר רחמים דפוס פועל
העדתית ההפליה : )28( חי

פג המדינה רחבי בכל השוררת
שנ בשעה אישי באופן בי עה

 בחריפות עבודה. להשיג סית'
 כשהשתדל־ בדבר נתקלתי רבה

 בעירית לעבודה להתקבל תי
אחדות. שנים לפני תל־אביב


