
שכנו שתי חסון, ושרה (מימין) זפרני פרחההמצירות
 אותו הצילה שנדיבות־ליבן פרץ, דויד של תיו

ששכנות כך על סמכה הסעד לישכת היום. עד ברעב, ממוות

להס נחפזה לא הבודד, לזקן אוכל פעס מדי מביאות אלה
 שכנים. נדבות בלי לאכול לו שיאפשר מענק לו דיר

הסעד. לישכת מנהלת הגיבה אחד,״ כל על לדעת יכולים לא ״אנחנו

 זכאי שיהיה כדי הלאומי, הביטוח דמי
עבו שילמה כן .65 לגיל בהגיעו לקיצבה,

לעמידר. הדירה שכר את הלישכה רו
סוצ עובדת אצלו ביקרה 2.12.70ב־

 ובזה בבית, אותו מצאה לא היא יאלית.
 אצלו נערך לא מאז, הביקור. הסתיים

תמימות. שנתיים במשך — נוסף ביקור
 סוציאליות,״ עובדות אצלנו ״התחלפו

 עובדת היתד, לא זה ״ובגלל סלע, הסבירה
 יכולנו ולא זו, בתקופה לשטח אחראית

 לחפש מתפקידינו לא זה זהדה. את לאתר
אותם.״

אלכוהוליסט
כרוני

 העי- ראש של דעתו היתד! ונה ***
 סבור ״אני גיבשטיין. חנניה רייה,

ל שידאג כלל-ארצי, לגוף מקום שיש
שהת מה ״לגבי אמר. בודדים,״ זקנים
ל הוראות העברתי ברמת־אליהו, רחש
 הנמצא פרץ, בדויד מיד לטפל סלע בתיה
מאוד.״ קשה במצב
 שרמת־אליהו הראשונה הפעם זאת אין

 ,1969 בקיץ זה היה לכותרות. מגיעה
 הבטן. טיפוס מגיפת במקום פרצה כאשר

האח ברגע ניצלו אחרים מת, אחד ילד
 עכברושי- את הראתה והטלוויזיה רון,

ברחובות. שהתרוצצו הענק
 העוני מעברת של השערורייתי המצב

ב שהביאו, הסיבות אחת היה המוזנחת
ב המערך של לנפילתו הבאות, בחירות
גח״ל. איש גיבשטיין, של ולעלייתו ראשון,
 עלובי- אינם פרץ ודויד זהרה יוסף
ברמת־אליהו. היחידים החיים

 מרדכי, (גורמן) נחמיה למשל, גם, ישנו
הודו. יליד ),45(

אח- מסיבה אך — ללחם רעב הוא גם

 השבוע סיפרה מרעב,״ כולם פה מתים
 הצריפים מעברת תושבת זפרני, סרחה

ו להם, שידאג מי ״אין שכוחת־האל.
 שנים.״ בקושי, חיים, הם ככה

 דבריה. את להוכיח גם מוכנה היתד, היא
ה הצריפים אחד על הצביעה פרחה
 לבן־שיער זקן שכב המיטה על סמוכים.

חיוו היו פניו בתקרה. בוהות עיניו וזקן,
 .90ב־ גילו את הערכתי רעדו. ידיו רים.

.55 בן שהוא התברר
 לאכול,״ מה לי ״אין פרץ. דויד היה שמו

 לי ״אין מחולשה. רועד בקול סיפר
 פה. לבד אני לחם. חתיכת לי שיביא מי
שכנות כמה ועוד פרחה, שלי, השכנה רק

ן י ד  אלכוהו־ נורדכי, נחמיה ד ה
| | | 1 1 להת הנאלץ כרוני, ליסט .1
 לעיתים, לחודש. ל״י 130מ־ קיים

לפיו. אוכל שבא מבלי ימים עוברים
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שנים שלוש לפני פרצה זה, רקע על מושלכים, וחפצים

 למותו גרמה מגיפת־טיפוס, המתנוונת הצריפים במעברת
 אז הראתה הטלוויזיה המדינה. ברחבי ולמצב־הכן אחד ילד של
השכונה. ברחובות שהתרוצצו הענקיים העכברושים תמונות את

 לפעמים לי מביאות כאן, שגרות אחדות
אוכל.״ קצת

ה אחרת שכנה חסון, שרה סיפרה
 לפרץ: אוכל פעם מדי מביאה
 כל רעב לאכול. מה כלום לו ״אין
אנחנו.״ לא אם כבר, מת היה הזמן.

ס י י ת ג  — ש

קור ללא בי
 מנהלת סלע, בתיה השבוע גיבה ף!

 ראשון- עיריית של הסעד לישכת 1 1
:לציון

 מאז פרץ, דויד של מצבו את ״היכרנו
השכונה על סמכנו אבל לעבוד. הפסיק

 נשים כמה שם שיש דיווחים קיבלתי שלו.
 למות לו ירשו שלא אוכל, לו שנותנות
מרעב.״
 כאשר מיד, מענק לו לתת יכולנו ״לא
חוד כמה לפני בהמשקם, לעבוד הפסיק

לקבל.״ יתחיל הוא עכשיו, שים.
 לא ״אנחנו בהתרגשות: סלע הוסיפה

 3,000 לנו יש אחד. כל על לדעת יכולים
תיקים.״

 ניראו כך הדברים. פני באמת נראים כך
 זהדה יוסף של במקרהו הדברים פני גם

ז״ל.
 הסעד בלישכת זהדה של בתיקו עיון

הבאה: ההיסטוריה את גילה
 ה־ לעזרת פנה הוא שנים שלוש לפני
את עבורו משלמת החלה הלישכה לישכה.

 כבר אכלתי ״לא אלכוהוליסט. הוא :רת
מדר על בשוכבו השבוע, סיפר יומיים,״

 המסחרי, המרכז של השנייה הקומה גות
 במוסד, שלי ״הילדים למעברה. בכניסה
 ניתוחים שתי עברתי אותי. עזבה האשד,
בג לשתות והתחלתי תאונת־דרכים, בגלל

לי. שכאב לל
 מקבל אני לשתייה. הולך הכל ״עכשיו,

 60 ועוד לחודש, ל״י 70 מלישכת־הסעד
 — שותה הייתי לא אם אפילו למכולת.

ן״ כזה מסכום לחיות יכול הייתי איך
 ל״ אותו ״שלחנו סלע: בתיה הסבירה

 אותו, החזירו הרופא. שמואל בית־החולים
 לרפא אי־אפשר לעשות. מה שאין אמרו
 אנחנו #ה אז כרוני. אלכוהוליסט אותו.
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