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 אחרי ,9 בנות שתיהן לאיריס, מיכל שכתבה ההתנצלות מיכתבהתנצרות

שלה שאבא טוב כי אירים, לעבר קראה מיכל כי למורה שנודע

 נגד טוענות ר צה״ אומנות
השכולים וההורים הביטחון מישוד

 מישרד־הבי־ החליט מה משום אולם
 תקבלנה לא המילואים אלמנות כי טחון,

אנ שכל למרות מביטוח־לאומי, תשלומים
 ביטוח־ דמי בוודאי שילמו המילואים שי

שהמ יתכן שלא היא, לכך הסיבה לאומי.
אל לאותה משכורת פעמיים תשלם דינה
 איש אלמנת מקבלת כן, אם מדוע, מנה.

מונ מדוע משכורת? פעמיים צבא-קבע
 מילואים מאלמנות ביטוח־לאומי דמי עים

בנו צה״לית, קרן־גימלאות דמי ומאשרים
 לאלמנות מישרד־הביטחון, למשכורת סף

צבא-הקבע.
מבו היו לא שבעליהן האלמנות, אותן

 ביטוח-לאד להוציא ביטוח, בשום טחים
 בדרך המקופחות השכבות על נמנות מי,

 לרעה אותן מפלים מדוע באוכלוסיה. כלל
 שבה המילחמה באותה בעליהן, במות גם
 מוזרה זו אפלייה צבא־הקבע? איש מת

הני כי העובדה את להזכיר שלא ביותר.
אל נגד רק טוב מישרד־ד,ביטחון של מוק

 להתארגן. כוח להן שאין המצוקה, מנות
 וממשיך מצה״ל אלוף פורש כאשר שכן

 ממנה ופורש ממלכתית במישרה לעבוד
 ממדי- גם גימלאות מקבל הוא לפנסיה,

 לו אומר לא איש מצה״ל. וגם נת־ישראל
 מכספי פנסיה פעמיים לשלם ייתכן שלא

 במילואים מת טוראי כי נראה המדינה.
 פחות וודאי בקבע, מת מקצין פחות שווה

בפנסיה. חי מקצין
 אלמנות- בין היחידה האפלייה אינה זו

 איש אלמנת צבא־הקבע. לאלמנות מילואים
 של חד־פעמי מענק גם מקבלת צבא־הקבע

 אלמנת- שאין מצה״ל, לירות אלף 100
צבא־קבע איש אלמנת מקבלת. מילואים

 לירות. אלף 60 של מסים החזר לאוצר
 לרכישת לירות, אלף 50 עם נותרה היא

 מסים ללא פיאסטה פורר כאשר מכונית,
 מסים ללא 12 ורנו לרות אלף 110 עולה
 את תממן מהיכן לירות. אלף 83 עולה

? ההפרש
ה את שהפקידו כך על מצביעות הן

 עצם יד־לבנים. מרכז בידי בהן טיפול
 ולא לבנים מרכז זהו כי מלמד השם

מתעל בן, הוא ההרוג וכאשר לנופלים,
 נותן מה משום ומבניה. האלמנה מן מים

הטי על הבלעדיות את מישרד־ד,ביטחון
 מתעלם להוריהם, המילחמה בחללי פול

הנופלים. ממישפחות

ראש־הממשלה
ענה לא

חינם שיניים לטיפול וילדיה, היא .זכאית,כלשהו במקום מיכל שמעה לאיריס שאמרה את מישרד־הביטחון. את גונבים ושהם מת

ל הורים בין טבעית סתירה יימת ^
! סתי הבן. את מהם שגזלה האשה, בין א
 והבן אסון קורה כאשר מחריפה זו רה

 רוצה האלמנה כאילו חשים ההורים נהרג.
חש על ליהנות בנם, זכר את מהם לגזול
להפ מישרד־הביטחון מסוגל כיצד בונו.
 הורים בידי באלמנות הטיפול את קיד

לחלוטין. מובן לא הדבר י שכולים
 בולטת אפלייה על מצביעות האלמנות

 צד,״ל. של שונים גופים מצד אליהן ביחס
 אפ־ ללא למשל, הצנחנים, שאלמנות בעוד
ה כל מקבלות לקבע, מילואים בין לייה
 יחידות של מייוחדים מגופים טיפול שנה

 בחיל לאלמנות כלשהו יחס אין הצנחנים,
 במייוחד חשוב כזה יחס למשל. השיריון,

ולמה כיצד לדעת שירצו ההרוג, לילדי

ב קניותיה את סיימה קשקש וריס ׳ך*
 כאשר לשלם. הקופה אל ניגשה שק״ם, !

 בגין הנחות, לה מגיעות כי לקופאית אמרה
הקו אותה שאלה אלמנת־מילחמה, היותה
דו היא. אלמנת־מילחמד, סוג איזה פאית

 !״גימ״ל ״סוג :מייד השיבה נדהמה, דים
הת הקופאית עם ודברים דין אחרי רק

 הנחות הסדרי נותן השק״ם כי לה, ברר
 הבעל אם שונים. אלמנות לסוגי שונים
אל נהנית צבא־הקבע, איש היה ההרוג
 ההנחות מאשר יותר רבות מהנחות מנתו

במי רק שהיה הרוג לאלמנת הניתנות
לואים.

 כהן, פנינה של בביתה מכונת־הכביסה
 הפסיקה יום־ד,כיפורים, מילחמת אלמנת
 גמורה המכונה כי קבע, הטכנאי לעבוד.

 הדאיג לא הדבר חדשה. לקנות יש וכי
 אירגון של חוזר היה בידה שכן פנינה, את
 ובו הנופלים, במישפחות המטפל לבנים. יד

 על-ידי לרכישה הניתנים פריטים רשימת
 ומע״מ. מסי-קנייה ללא שכולות, מישפחות
כביסה. מכונת גם כלולה זו ברשימה
המכו את לקנות פנינה כשניגשה אולם

 בפיר- המוצג זה, הסדר כי לה התברר נה,
 לבנים יד מרכז ובחוזרי בעיתונות סומים

ל רק נועד שכולות, למישפחות כהסדר
 אינן אלמנות־מילחמה שכולים. הורים

 רכישות על פטור או הנחה לכל זכאיות
 נהרג כאשר כי גילתה, פנינה המוצרים.

הנ מה, משום ניתנות, נשוי, והוא חייל
 לאשתו לא אך להוריו, והקלות חות

ולילדיו.

 את ״גונבים
מישרד-הגיטחון״

 אלפי גם כך פנינה, וכמו דודים מו יך*
האח בשנים אחרות. אלמנות־מילחמד, ~

 כשורה לא משהו כי חשות הן רונות
 הרווחת הכללית הדעה אולם אליהן, ביחס

 לכל מסודרת אלמנת־מילחמה כי בציבור,
 מנעה לכל, דואג ומישרד־ד,ביטחון החיים
מפעולה. אותן

אי בין התקרית זו לדעה אופיינית
5 0  

 ג׳ בכיתה הלומדת ,9ה־ בת אסתר ריס
 לכיתה, חברתה לבין־ יסודי, בבית־ספר

 מיכל הטיחה השתיים בין ריב לאחר מיכל.
 ואתם מת, שלך שאבא ״טוב באסתר:

 בהתערבות מישרד־הביטחון.״ את גונבים
 אולם מיכתב־התנצלות, מיכל כתבה המורה

כלשהו. במקום שמעה שאמרה את
 אל- מקבלות יום־ד,כיפורים מילחמת מאז

 ט״ז דרגה לפי משכורות מנות־מילחמה
 מקבלת ילדים ושני אלמנה ממשלתית.

 שליש מזה נטו, לירות אלפים כעשרת כיום
המש ילד. כל עבור ושליש עצמה עבור
 מישרד־הביטחון, על-ידי משולמת כורת

 (קופת־ רפואי דמי־ביטוח ממנה המנכה
 שנתי מענק המשכורת כוללת כן חולים).

לי 450 בסך חינוך הוצאות עבור קבוע
לילד. רות

פני של המשכורת תלוש את נבחון אם
 10.9 אפריל בחודש קיבלה הרי כהן, נה

מש ילדים). שני (לפנינה נטו לירות אלף
 היא, שכן יותר, נמוכה למעשה, כורתה,

 כחלק מקבלת אלמנות־המילחמה, יתר ככל
 שניתנו שונות הטבות של גילום משכרה
 מתוך לירות 2,152 מקבלת פנינה בעבר.

דמי־גילום. נטו אלף 9.9ה־
 ארבע לפני עד דמי־גילום? פירוש מה
שו מהטבות אלמנות־המילחמה נהנו שנים

 מוצרי רכישת כגון שונות, והנחות נות
 ועוד. שנים, כמה מדי מסים, ללא חשמל

 ,מישרד־ד,ביטחון החליט שנים ארבע לפני
 את לבטל לבנים, יד מרכז ראשי עם יחד
 אלה. דמי־גילום במקומן ולתת ההנחות, כל

 אלמנה של שכרה היה דמי־גילום ללא
 לירות אלף 7.75 רק כיום ילדים' ושני

הדעות. לכל שערורייתי סכום — לחודש
 מישרד־ד,ביטחון של אלה משכורות

 אולם המילחמה. אלמנות לכל ניתנות
 צבא- אנשי הם שהרוגיהן אלמנות, אותן
 עוד לעיל, לאמור נוסף מקבלות, קבע,

 לתוספת התירוץ מצד,״ל. המשכורת מחצית
 של מהפרשים בא שהתשלום היא, הנכבדה

התגמו לקופת צבא־הקבע, אנשי ההרוגים,
 איש אלמנת מקבלת לכן צד,״ל. של לים

במח גדולה חודשית משכורת צבא־קבע
איש־מילואים. אלמנת של מזו צית

 בתל״ הצבאית במרפאה סמלי) (בתשלום
 ב־ להנחות כמובן, נוסף, זאת השומר.
צבא-קבע. לאלמנות מייוחדות שק״ם,

 לשמיים זועק שיניים טיפול של זה עניין
 חללי של שכולים הורים נוספת. מבחינה

 לטיפול הם אף זכאים מילואים או קבע
 אלמנות- אולם בתל־השומר, חינם שיניים

 זה לטיפול זכאים אינם וילדיהן מילחמה
 נוספת דוגמה זו אף הרוג. אותו בגין

ההו על־ידי האלמנות של לרעה לאפלייה
 מישרד־ מטעם שהופקדו השכולים, רים

 קודם ודואגים כשומרי־האלמנות, הביטחון
לעצמם. כל

'־״"•י• .■.*גי־
 מכונית

ם לכל החיי
אל של במצבן המתמדת שחיקה ך*

 מכל יותר מתבטאת מנות־המילחמה • י
 כמד. לפני עד מכונית. ברכישת בעזרה
 כל לרכוש אלמנודמילחמה יכלה שנים
 זו היתה מסים. ללא מכונית שנים חמש

 דרושה המכונית שכן משמעותית, הקלה
בעי ביותר, חיוני כאביזר וילדיה לאלמנה

בבית. גבר בהעדר קר
 כי מישרד־הביטחון, החליט מה זמן לפני
 רק מכונית להחליף זכאית תהיה אלמנה
 ילדים עם שנשארה אלמנה פעמים. שלוש
 שנה, עשרים במשך לגדלם ושצריכה רכים,

ב מכונית קנותה אחרי להישאר, נידונה
 לשארית מכונית אותה עם השלישית, פעם

מ גדלות החזקתה הוצאות כאשר חייה,
 האלמנות אין כי נזכור אם לשנה. שנה

עו מכונית וכי אחזקת־רכב, כל מקבלות
 לחודש, לירות 2,500 לפחות כיום לה

 היא האלמנה של הריאלית המשכורת כאשר
 נראה הגילום), (בלי לירות 7,750 כיום
בה. לעמוד שאין גזירה ממש זו כי מייד

 שעל התקנה, נוכח יותר מחמיר הדבר
 לאוצר להחזיר מכונית המוכרת אלמנה

 בעת המכונית על החלים המסים מן 477״
חוד לפני מכרה בן־ארי נורית מכירתה.

ב שנים, חמש בת צנועה מכונית שיים
לשלם עליה היה לירות. אלף 110 של מחיר

האל אחת את הביא זה יחם אביהם. מת
 לראש־הממ־ תחזיר השנה כי לומר, מנות
 ל- שולח שהוא הזיכרון מיכתב את שלה

 ושאין יום־זיכרון, בכל החללים מישפחות
לצבא. יתגייס שבנה רוצה היא

 לפני התעצמה האלמנות בין התסיסה
 ולדון להתאסף החלו והן חודשים, כמד,

 יד מוסד לראשי פנו תחילה בענייניהן.
ה עד בהתארגנות. עזרה וביקשו לבנים

 שיש בעוד לאלמנות, אירגון אין יום
 ראשי ל־נכים. או השכולים להורים אירגון

 ואיימו רבה בחריפות הגיבו לבנים יד
 נסיון כל יסכלו כי היוזמות, האלמנות על

ב שימוש מהן מונעים וכך להתארגנות.
 אל- של אסיפה קיום לשם לבנים יד חדרי
_ _ועד. רתובחי מנות

הו לבנים, יד ראשי התנהגות נוכח
מל בשעתו שנבחרה קשקש, דוריס דיעה

האל של רחובות סניף כנציגת מעלה,
 זה, לא־חוקי ממוסד התפטרותה על מנות,
 ההורים על ומגן לאלמנות דואג שאינו

 מיכתבים כמד, כתבו היוזמות השכולים.
 ולאישי- ולשר־הבטיחון לראש־הממשלה

 ברחב, חיים היה להן שענה היחידי ציבור.
 השיב לא דאש־ד,ממשלה עזרה. שהבטיח

.1979 ומאפריל 1978 מדצמבר למיכתבים
נע שלא במיכתב האלמנות אחת כתבה

. : נה
תצ שבו למצב להגיע רוצים ״אינני

 מול ולהפגין להתארגן אלמנות טרכנה
 אין הגונים. מחיה תנאי ולבקש הכנסת

 שיחשבו בעלים הרבה יהיו כי ספק, לי
 ולמות למילחמה, לצאת כדאי בכלל אם

 נשותיהם את תקיים שלא חברה למען
הראוי.״ בכבוד ובניהם
 פנינה כמו אלמנות, כמה יוזמות עתה

 אסיפה קשקש, ודוריס בן־ארי נורית כהן,
 לבנים. יד במרכז האלמנות כל של כללית

 תפרוצנה הן המקום את תקבלנה לא אם
למדי שייך המקום הכל, אחרי בכח. אליו

 ולא הנופלים למישפחות ניתן והוא נה
נקו להיות יכולה זו אסיפה להוריהם. רק
לאלמנות־המילחמה. ביחס מיפנה דת

פסידרה) ראשונה (כתפה


