האם נכטוה,
האב הוכנס בנוח
רבית־חודם
לתוד־וות,
הניח הותר□,
שני ירדים
םת 1מועב,
שאו ששת הירוים
ח״ם בטבוזו
והים באוטובוסים

גבי ברץ18 ,

שלמלה ברץ20 ,

ה 1הקוהיה בומויןן

המאולתר שהיה בחצר הקטנה של הצריף.
באותה עת נולדה הבת השמינית במש 
פחת פרץ׳ רחל .הבת נולדה במזל רע.
הצריף הרעוע ,נטול המים והחשמל ,חוסר
עבודה זמני למפרנס היחיד של המשפחה,
שמעון ,הביאו אותו לפנות שוב למשרד
הסעד .הפעם הוא לא ביקש תמיכה מוג
דלת׳ על פני  227הלירות שהוא היה
מקבל כל חודש ,וגם לא חזר על בקשתו
לשיכון הולם ל* 10נפשות .הוא ביקש
מיטה ועגלה לילדה שזה עתה נולדה.
הבקשה נדחתה .לשכת־הסעד בנה-

אלבום )1שנחת1

בתמונה מימין׳ האב שבועון
פרץ כאשר עבד כטבח רא
שי במלון דן־קיסריה .שמעון פרץ ,המאושפז בשש השנים האח
רונות בבתי חולים למחלות נפש ,היה טבח מצליח ודייג ,פירנם

^ תחידה זזיתה זו משפחה ככל
■״ המשפחות מעוטות־יכולת .לעיתים
מלאת טרוניות למשרדי הממשלה וללשכת
הסעד ,לעיתים שמחה ומאושרת בחלקה.
אבי המשפחה ,שמעון פרץ ,הצליח לפרנס
את משפחתו במרבית הזמן בכבוד .הוא
■ היה טבח במלון דן־קימריה ,לעיתים עשה
עבודות נוספות בבית־הנופש שבעכו ,ול
עיתים היה יוצא בלילות לדיג .שמעון פרץ
אהב דיג ,וגם אהב להביא לאשתו תמר,
מדי פעם בפעם דגים גדולים ,״אותם,״ כך
מספר הבן הבכור של משפחת פרץ ,של
.
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וי ■

את מישפחתו ,עד שבאה המישטרה והכניסה אותו בכוח לבית
החולים .בתמונה משמאל האם תמר ,אשר נפטרה מסרטן ,יחד עם
בתה רחל פרץ בת  9החודשים .הבת רחל מתה ,סמוך לצילום
תמונה זו ,לאחר שמתוך אפיסת כוחות שבאה מרעב ,נפלה משולחן.

מה ,״ידעה אמא לבשל נהדר.״
המשפחה התגוררה בתנאי דיור אותם
אפשר למצוא רק בכפרים הערביים המפג
רים ביותר .צריף ,אשר מחיצה הפכה
אותו לחדר וחצי ,אשר בל אורכו היה
 6מטרים ורוחבו ארבעה .שמונה הילדים,
אבא שמעון ואמא תמר התגוררו בצריף
זה ,אשר שכן בקריית־חוף ,במחצית הדרך
מנהריה לאכזיב.
הצרות החלו כאשר עיריית נהריה הח
ליטה להפוך את קריית־חוף ,האיזור בו
שכן הצריף ,לאיזור של תעשייה קלה.

העיריה ידעה כי אף בית משפט לא יוציא
צו פינוי למשפחה בת שמונה ילדים ,והיא
החליטה להיות בית משפט לעצמה .המים
והחשמל ,אותם מספקת עיריית נהריה ל 
תושביה ,ואשר חיבורם או הסרתם נמצאים
בידיה ,הופסקו .תחילה החשמל .משך 10
חודשים היתה משפחת פרץ ללא חשמל,
כשהם חיים לאור נרות בלבד .אחר כך
המים .משך ששה חודשים היו בני המש 
פחה סוחבים מים בדליים כדי לשתות
מהם ,להתרחץ ,לרחוץ את הכלים הספו
רים שהיו להם ,ולשטוף את בית השימוש

