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 לוטה אלמנתו מספרת צה״ל.״ נהי של שיקום

 מוכרח סימן־טוב היה פעם ״לא במרירות.
ה הדברים בשביל אפילו ממש להילחם

 היה הוא הפקידים בשביל ביותר. קטנים
כל להם היה לא הכל, אחרי מיטרד. סתם

 לפני שעומד לנפה לא להגיד נעים בך
קביים. שגי על כיסאותיהם

 הביתה בא שהוא איך היטב זוכרת ״אני
 פקיד שאיזה בגלל מכעס, כולו רועד פעם,
 הגיעה כי מהחדר, תצא ,עכשיו :לו אמר
כך.׳״ אחר תחזור שלי. המנוחה שעת

 הגבורה בעיטור זכה גנה גם כלייטנר,
אי גם שם בעיראק-אל־סואידן. מהקרב

 תותח מפגז נפגעו הן רגליו. שתי את בד
 בניין על בהתקפה נהג, בו בזחל שפגע

מרו כה דמים שתבע האימתני, המשטרה
 האחרים הזחל נוסעי כל שהוכנע. לפני בים

 שדה־ באמצע נתבקע והזחל הם, גם נפגעו
נסוגה. והיחידה נפגע השני הזחל גם הקרב.
 גנה טוראי התלבש הקשה, מצבו אף על

 לאחר הנסיגה. על מחפה החל המיקלע׳ על
נוס שעות שש בזחל נשאר נסוגו, שהכל
ה לחבריו ומים עזרה מגיש כשהוא פות,
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 מיוחד מזל־ביש היה גנה של לאלמנתו

 ומשפחתה היא כאשר הפקידים. עולם עם
 טרח לא בעלה, מות לאחר שבטה, ישבו
 לעומת לנחמה. לבוא הביטחון ממשרד איש
 הודעה — השבעה באמצע — קיבלה זאת
 משרד של החודשית התמיכה הפסקת על

 מישהו כנכה. זכאי בעלה היה לה הביטחון,
 מפתיעה, זריזות גילה הביורוקטריה בעולם

לביזיון. גרם נכונים, הלא ובמקום בזמן

הקלה______
האלמנות לכל

ר1ך ח  את לוטה שאלה השבעה, א
ו פשוטה שאלה הביטחון משרד נציג /

 צה״ל נכי את מעודדים מה ״לשם : אכזרית
ה תישארנה מותם שאחרי כדי י להתחתן
 לפרנס עלי במה ? פרנסה ללא משפחות

 14 בני ילדים ושני 17 בת ילדה עכשיו
?״ אדום וסרט קלף בתעודת — וחמש

 השיקום, מחלקת מנהל עם נפגשה כאשר
הכנ ללא נשארה כי לו סיפרה פינק, אריה

 הביטחון, משרד תמיכת ללא בעלה׳ סת
 וחובות ל״י אלף 20 של משכנתא ועם

לש פינק הבטיח ל״י, אלף 25 של נוספים
 החד־ המענק מתוך — החובות כל את לם

 את לחסל הביטחון משרד רצה שבו פעמי
כלפיה. התחייבויותיו

 בנקיטת איימה ישראל גיבור של אלמנתו
 של התערבותם לאחר רק משפטיים. צעדים
 לה והובטחה שערוריה, נמנעה ציבור אישי

חייה. לכל חודשית גימלה
תק היווה סימן־טוב לוטה של מאבקה

 צה״ל. נכי אלמנות לשאר ברכה הביא דים׳
 שולחן על כיום מונחת זו, פרשה בעקבות

 של הגימלה את להמשיך חוק הצעת הכנסת
 למשך לאלמנתו, מותו, לאחר צה״ל, נכי
מותו. מיום שנה חצי

מ יותר נמשכו האלה הוזיכוחים ״אבל
 ובינתיים, הפנסיה. את לי שאישרו עד שנה,

 את לתבוע הנושים הזמן כל אלי באים היו
 לשאול אלי בא לא אחד אף אבל החובות.

 שסימן־טוב אחר חיים, והילדים אני ממה
 נכי מאירגון ולא הביטחון, ממשרד לא מת.

 בבית הסתגרתי הזאת התקופה כל צה״ל.
החוצה.״ יצאתי ולא

 ),2(• רבקה מספת, בת נם למשפחה *
נשואה.

מ ומרחיק המיקלע, את מפעיל פצועים,
האוייב. את עליהם
 היחידה, את שהצילה זו, התנהגותו על
הגבורה. באות זכה

 על יצא ומשם אושפז שם בתל־השומר׳
 בו, שטיפלה אחות בו התאהבה קביים, שתי
 לוטה. זו היתר, מבולגריה. חדשה עולה

 ו־ שמח תמיד היה הוא נכותו, ״למרות
לאח לעזור ונכונות הומור מלא טוב־לב,

בו. התאהבתי זה ״בגלל היא. מספרת רים,״
 לא שהחיים ידעתי איתו, ׳״כשהתחתנתי

מ אבל לקשיים. נכונה הייתי קלים. יהיו
 להפוך יהיה שגורלו לי תיארתי לא עולם

יזלז לנו, לעזור שתפקידם ושאלה לאלמוני,
בו.״ לו

 מתווכחים הנהגים
מת והפצוע_____

 שנה עשרים גנה את השיג מוות ך-
בעיראק־אל־סואידן. ממנו שניצל לאחר | |

 לסילוק קבלנות בעבודת עסק סימן־טוב
 קצין כשבהוראת צה״ל, ממחנה גרוטאות
פסו ערימת חיילים מספר הדליקו במקום,

 ישן, פגז היה בערימה לשורפה. כדי לת
 ב־ שהיה בגנה, פגעו רסיסיו שהתפוצץ.

קשה. נפגע והוא מקום, קירבת
 ואמר קצין איזה איתי התקשר ״מהמחנה

 מספרת ונפצע,״ התחלק שסימן־טוב לי
ב קפלו לבית־החולים כשהגיעה אלמנתו.
מת. בעלה היה כבר רחובות,
 סימן- את להציל היה ניתן לוטה, לדברי

 זמן טיפול, ללא פצוע, שכב הוא טוב.
ל מחפשים בשטח חיילים כאשר ממושך,

 ואחר ממקומו, שנעלם האמבולנס את ריק
 כבר נמצאו כאשר הגיע. שלא הרופא את

 ויכוח כשהתפתח נוסף עיכוב חל שניהם,
 מי המסוק, לטייס האמבולנס נהג בין

שותת־הדם. הפצוע את להוביל חייב משניהם
 ללוטה, האלו הפרטים כל נודעו כאשר

 נתקבלה, תביעתה ועדת־חקירה. תבעה היא
ב הוועדה הקמת על הודיעו ואף לדבריה,
 הוועדה, פעולת שבתום לה הובטח פומבי.
החקירה. תוצאות את תקבל
קיב לא והיא — שנים שלוש עברו מאז

 אפילו היא אין למעשה, תוצאות. שום לה
בכלל. הוועדה הוקמה אכן אם יודעת

 לאלמנתו נהדר יחס שזה חושבת ״אני
כן?״ ״לא היא, אומרת ישראל,״ גיבור של

וונ$ר-צלילוז7 ו<דרל7זו-7ג\<
 של המהפכני השילוב

ופיברגלס פלדה
 אינו הישראלי: לאקלים במיוחד מתאים *

 חזק בקור. מתכווץ ואינו בחום מתפשט
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