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עקום חסובון
 לשלם חייב הלאומי הביטוח

 — מסרב הפעל כאשר דמי־מזוגות
 ילדיה ותשעת חגו רחל אולם

רעבים גותרו
 חנו רחל התייסרה ארוכות שנים שש

 נאבקה ארוכות שנים שש מושיע. באין
 את לפרנס כדי שבוע, שבוע יום, יום

 שבעלה לאחר ילדיה, תשעת ואת עצמה
ב חייבו אמנם בית־המשפט ממנה. ברח

 לחודש, ל״י 667 של דמי־מזונות תשלום
 פשוט בעלה, נחום, עזר. לא זה לרחל אולם

רעבים. נותרו והילדים והיא — שילם לא
 קיבלה הלאומי, מהביטוח לגמרי. לא
יל עבור משפחה קיצבת חודש מדי רחל
 הצליחה זה, מסכום ל״י. 337 בסך דיה,

 למות לא לפחות לחיות, לא אם המשפחה,
ברעב.

באוקטו ואז, אפם. הניכויים אחרי
 התיקון לתוקפו נכנם שעברה, שנה בר

 תשלום שאיפשר הלאומי, הביטוח לחוק
 כאשר המוסד, באמצעות לאשר״ מזונות
אותם. משלם אינו הבעל

במדי אחרות ונטושות גרושות כאלפי
 שבא האמינה ,40ד,־ בת רחל גם שמחה נה,

ליסוריה. הקץ
והמצי חוק, החוק כי גילתה לתדהמתה,

 לא שילם, לא שבעלה כמו מציאות. אות
הלאומי. הביטוח גם עתה שילם

 שרחל דמי־המזונות, ל״י 667 במקום
 שפסק כפי מהביטוח, עתה שתקבל האמינה

 290 על צ׳ק קיבלה — בית־המשפט לה
בלבד. ל״י

 377 את ,667מה־ ניכה המוסד :הסיבה
משפחה. כקיצבת לה שילם שכבר הל״י

 חנו נחום כשברח ומזרון. בגד בלי
 לעבוד. בעצמה לצאת רחל ניסתה לאילת,
השתכ כעוזרת־בית, עבדה קצרה תקופה

 הוזנחו, שהילדים אלא לחודש. ל״י 500 רה
 הבכור, הבן בהם. לטפל לחזור נאלצה והיא

 אמו את לפרנס עזר ,14 בן אז שהיה
 הבן שנים. שבע לפני היה זה אך ואחיו.

 משפחתו את מאז לפרנס נאלץ והתחתן גדל
 377 על לגדול נאלצו רחל של ילדיה שלו.
 או מזרון, בגד, חסרי כשהם לחודש, ל״י

חימום. תנור
 פינג־פונג כדור שימשה מצידה, רחל,

 בדמי־מזונות לזכות כדי המוסדות. לכל נוח
 אולם פקודודמעצר. נגדו הוציאה מבעלה,

 בעיר־מגוריה, ללישכת־הסעד פנתה כאשר
 עוד כל לה יעזרו לא כי לה נאמר נהריה,
 הוא עוד שכל משוט במעצר, יושב בעלה
ולע להתפרנס ביכולתו אין במעצר, יושב

 העירייה, לראש פנתה בייאושה, לה. זור
 אותי וגירש עלי צעק ״הוא טץ. גרשון

 הזמין ״אפילו רחל. מספרת שלו,״ מהחדר
 אמר דווקא שבא, השוטר המשטרה. את

 י עליה צועק אתה ,למה העיר: לראש
 שלה ולילדים לאכול, מה יש שלך לילדים

לחם.׳״ עם מרגרינה אפילו אין
 החזיר העירייה ראש התיקון? ועד

ל — לישכת־הסעד ללישכת־הסעד. אותה
 החזיר הלאומי הביטוח הלאומי. ביטוח
שה טען אחד כל ללישכת־הסעד. אותה
האחרים. של עניינו הוא עניין

 את לתקן הלאומי הביטוח מתכוון עתה,
 יוכלו ודומותיה חנו שרחל כדי החוק,
להן. שנפסקו דמי־ד,מזונות מלוא את לקבל
 ילדיה ותשעה רחל ייאלצו אז, עד אך

 ד,התייקרויות אחרי גם לחיות, להמשיך
.290 ועוד לחודש, ל״י 377מ־ האחרונות,

משפט
המתזקים הווייס

 מתח רומן
סובר קילו גניבת סביב

 הפכה הסוכר במחירי האחרונה ההעלאה
 סוכר קילו לגניבת כדאי לעסק כנראה
 אינם ל״י 1.15 הכל אחרי המכולת. מחנות
מחירים. האמרת של בימים ברגל הולכים
 )40( שוקרי אסעד הובא כאשר אבל
הש לבית־המשפט ירושלים מזרח תושב

 קילוגרם גניבת באשמת בירושלים, לום
 מאשר אחד הסבר לו היד, סוכר, של אחד

לשופט: אסעד סיפר המחירים. העלאת
 מתח רומן קריאת באמצע בדיוק ״הייתי

 בשבילה לקנות אשתי ממני ביקשה כאשר
)32 בעמוד (המשך

בסל■■□ הסוס
ראשון סר□ □!□,□•נ

1 5 0 . 0 0 0
עד ומצטבר

5 0 0 . 0 0 0

 טופס לכל הראשון בפרס *:יה־כיה
 שמי מכסימום על לעלות יכולת אינה

ל״י• 250,000

 מתוך מסברים 6 בגורל מועלים בהגרלה
 הפרס לקביעת מיועד נוסף מספר ועוד ג9

השני■'
 מההכנסה 50* הוא הכולל הפרס סכום
 טבלא כל כשמחיר שבוע אותו של ברוטו

אגורות• 50' הוא
 שתי _ אחד בטור השתתפוול מינימום
טבלאות•

 ע״י גם הלוטו בהגרלת להשתתף ניתן
 השתתפות• דמי בחצי שיטתיים טפסים
 ישולם כשיזכו אלה שיטתיים טפסים
הזכיות• וסוג למספך המגיע הסכום מחצית

185931 הזה העולם


