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ח המי אלמוות יוצאות ה מ ל
)63 מעמוד (המשך

 לא ״אני ואומרת. דוריס חוזרת מיסכ׳נה,״ לא ״אני
 מיוחדות בעיות יש אבל חכל. לי לתת שצריך חושבת

 ומנסה לבנים יד אנשי עם יושבת כשאני לאלמנות.
 צריכה אני למה מבינים. לא הם מדובר, במה להסביר
 לו להסביר צריכה אני למה שכול. אב לפני להצטדק

 ששיכלו ואם אב על מרחמת אני אין. שלו בעיות לי שיש
 יש לנו אבל בן. של ממותו גדול כאב אין בנם. את

 בריאים ילדים לגדל רוצות אנחנו הילדים. בגידול בעיות
אותנו.״ מבינים לא הם אולי ומאושרים.

לחיות
בעצמאות

 על כועסים ההורים כי טוענות אחרות למנות ^
■  לבן היחידי הזכר את מגדלת שהיא על האלמנה י

 אשה אומרת להאשים,״ לא להבין, מנסה ״אני שנפל.
 לי יש שאולי להורים ״כואב בנות, לשתי אם ,34 כבת
 אני בחור. עם חיה אני שאולי להתחתן, מחשבה עוד

 בילדים יפגע לא שזה לי חשוב אבל הכאב, את מבינה
 אלמנות של נציגות להיות שצריכה חושבת אני לכן שלי.

 העניינים את ייצג מבין שלא שמישהו לא לאלמנות.
שלי.״

 גדעון, וחצי. השש בן הראל של אמו היא כפיר דליה
 הפסקת־ לפני ימים שישה בשימחת־תורה, נהרג בעלה,

 בתותחנים,״ היה ״הוא הכיפורים. יום במילחמת האש
 כשחקרתי, המילחמה, אחרי השני. ״בקו מספרת, היא

 עבד. שבו למישרד גלויה לכתוב ישב שהוא הסתבר
 אמרו במקום. נהרגו ושניהם ובחברו בו פגע תועה פגז
 השעון את קיבלתי אני אבל שלמה. היתד■ שגופתו לי

 במה קלטתי לא בהתחלה דם. מלאה היתה והזכוכית שלו
 שפחדה מטפלת לילד היתה אנשים. מלא היה הבית מדובר.
 הראשונה בשנה אצלי. היו כולם איתי. ולדבר לבוא אפילו
 הרגשתי לא בירושלים. ללמוד בשבוע פעמים ארבע נסעתי

 לבית־ הגעתי רק גוויה. ראיתי לא אני איתי. נעשה מה
 חיכיתי שנים שלוש האמנתי. לא שפשוט יתכן הקברות.

 אז זה. זהו לבד. שאני לי הסתבר בסוף יחזור. שהוא
בעצמאות.״ לחיות התחלתי
 אחרי־ בנווה־מונסון. יסודי בבית־ספר מורה היא דליה
 לגיאוגרפיה למורים במדריכה משמשת היא הצהריים

 וחצי. מישרה הן שלה העבודה שעות כלל בקריית־אונו.
 מקבלת היא ממישרד-הביטחון לומדת. היא בשבוע יומיים
 ״אני לירות. 10.200 בסך־הכל משכורתה לירות. 9.500
 בשביל עובדת אני גבוהה. ברמת־חיים חיה שאני יודעת

 זה. את חייבת אני לעצמי בי. שיתמכו רוצה ולא זה,
 שאנחנו וידענו קשה עבדנו נישאנו, ואני כשגידעון

 ואני אני, כזו גבוהה. חומרית לרמה להגיע צריכים
 לנווה־ מחוץ היא שלי החברה כל זה. בשביל עובדת
 אני מישפחות, בעלי שהם שלי, החברים אל מונסון.
לחבר׳ה נוסעת אני אז בערב. שישי בימי מלהגיע נמנעת

 לכן גבר. יהיה שזה חייב הוא לכדורגל, איתו אלו שאני
 קיים בבית־הלוחם בוגר. אח של העניין מאד חשוב

 האלמנות צה״ל. נכי של למישפחות חברה חיי של אירגון
 יוכלו שבו מקום דומה. מקום להן שיאפשרו מבקשות

 קיטנות, לארגן יוכלו אז חברתי. כגוף להיפגש וילדיהן הן
קבוצתיות. ושיחות טיולים סיפריה, חוגים,

 מההתייחסות נובע כקבוצה אלמנות של חוסר־האירגון
 המיסגרת סגירת את דורשת החברה למצבן. הארעית

 להיות רוצה ״אני שניים. נישואים על־ידי וילדים אם של
 שהמצב עלי ילחצו ״שלא דליה. אומרת נתון,״ במעמד
 היא אם רק זה אלמנה שיקום אנשים, בשביל ישתנה.
 הרבה יש עצמאותי. הוא שלי השיקום בשבילי נישאת.

 על שיכפו רוצה לא שיקום. סוגי והרבה בני־אדם סוגי
 בזה. מעוניינת לא אישית אני כלשהו. שיקום מישהי

 מאד. רוצות ואפילו להינשא, רוצות שכן אחרות יש
 בעיקר בעיה זו בעל. ולקנות לחנות לצאת אי־אפשר אבל

 להיות הפכנו אולי מדי. עצמאיות אנחנו שלנו. במצב
 נהיה שבו ברגע תיפתר שלנו הבעיה קשה. אגוז גם

 נכה תעודת יש הנה, לדוגמה. צה״ל, נכי של כמו במצב,
 לקבוצות והתארגנויות הנחות יש אלמנה. תעודת אין אבל

 את אחת מכירות לא אפילו אנחנו לאלמנות. אין נכים.
 שום לנו שאין מפני קרוב. שגרות אלה רק השנייה.
בינינו.״ לקרב היה שיכול אירגון,

 הנשים. לאירגון פתרון מהווה איננו לבנים יד אירגון
 האלמנות שכולים. אבות הם הטון את שנותנים אותם

 לעסקנות זמן אין להן הילדים. ובגידול בעבודה עסוקות
 היא הרי ולהתארגן, לבוא מבקשת מישהי ואם ציבורית.

דרכה. בתחילת כבר נחסמת
 של מוגדלת תמונה ״היא דליה, אומרת לבנים,״ ״יד

 לאלמנה, ההורים בין בעיות שיש כמו קטנה. מישפחה
 האלמנות לנשותיהם.״ הנופלים הורי• בין בעיות גם יש

 ממיסוי הפטור שאת בכך צדק של מידה שאין טוענת
 להורים ניתן מכונת־כביסה לדוגמה, ההרוג. הורי מקבלים
 חי,״ היה בעלי ״אם לא. לאלמנה שנים. שבע כל להחליף
 לנו מכונת־כביסה, קונה היה הוא ״למי ליאורה, אומרת

שלו?״ להורים או
 מכבסת אני קטנים, ילדים, יש ״לי טוענת: אחרת

 כל להחליף חייבת אני יותר. גדול אצלי הבלאי הרבה.
 הפטור, תנאי את לוקחים בעלי של ההורים שנים. כמה

שלהם.״ האחרים לבנים אותם ונותנים
 וביקשתי לחמי הלכתי כהן, פנינה מספרת שנה,״ ״לפני

 חליל עם אקורדיון. שלי לבת לקנות לי שיעזור ממנו
 סיפרתי קשה. לי היה כבר אקורדיון אבל לבד, הסתדרתי

 גר והוא יותר בא לא הוא אותו. ראיתי לא מאז לו,
 סטראופונית מערכת קנה שהוא שמעתי ביהוד. איתנו יחד
 במקום אז זה. על ממיסים פטור לו מגיע שלו. השני לבן

שלו.״ האחרים לילדים קונה הוא מזה נהנה שאנחנו
 ההורים מבני אחד אם מישרד־הביטחון, חוקי על־פי
 מבניו, לאחד בר־המיצווה את חוגג או נישא, השכולים
 שמארגנת אלמנה לירות. 5000 של מענק ההורים מקבלים

תמיכה. מקבלת אינה החלל, של בנו לבנה, בר־מיצווה

קשקש דורים
פרסטיז׳ה״ בשביל ״מכונית

סוציולוגיה. שנייה שנה לומדת כבר ואני לאוניברסיטה
 10.000 היא שלי המשכורת רב. בצימצום חיים ״אנחנו

 קניתי ביהוד, גרים, אנחנו שבו הבית את לחודש. לירות
 התגברתי אבל חובות, לי היו בחיים. היה כשרמי עוד

 שקיבלתי טוענים אנשים ,12 רנר מכונית לי יש עליהם.
 שנה לפני ישנה, חיפושית לי היתה מיסים. בלי אותה

 בסך מיסוי החזרתי לירות. 110.000 קיבלתי אותה. מכרתי
 קניתי עכשיו המכונית את .50.000 לי נשארו .60.000

 מאובר־ חיה אני מהלוואות. לקחתי התוספת את .82.000ב־
 לי שיש מזל לי יש לחודש, אלפים הרבה של דראפט

 חוב כזה לי ומאפשר הבעיה את שמבין ק, סניף־ב מנהל
מסתדרת.״ הייתי לא אחרת לבנק,

 אלמנת כל המיסוי. החזרת חוקי שונו זו שנה בראשית
 ,1)0/<ס תשלם מכוניתה את להחליף שתבקש מילחמה

 אינן אלמנות כאילו הטענה כלומר הישנה. למכונית המס
: מופרכת. מס, משלמות
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101 ד* 10,615 גשמות:
ועופר 15ה־ בן עמוס של אמם ששת־הימים, מילחמת

 המשולם המשכורת תלוש
 אלמנת קשקש, לדוריס

לבנק הלכתי אחד ״יום .13ה־ בן

 ,אל :לי ואמרה ממול השכנה אותי ״פגשה דוריס, מספרת חשמל,״ חשבון לשלם
 שיחות־ חשמל, מים, :בחינם הכל נותנים הרי לכן !חשמל משלמת את שגם לי תגידי
האזרחים.״ ככל אנו מכאן הקיצבה. זוהי יודע. לא הציבור האמת את עירייה.׳ ומיסי טלפון

 מכונית.״ לי שתהיה חייבת אני לכן, בתל־אביב. לי שיש
 שנים כשלוש אחרי בחולון. בדירה גרה כשהתאלמנה

 את פתוח. במקום בנה את לגדל חייבת שהיא החליטה
 ממישרד־השיכון לירות, 148.000ב־ מכרה בחולון הבית

לירות. 14.000 של ומענק לירות 50.000 של הלוואה קיבלה
 שאר לירות. 268.000 עלה בנוודדמונסון שקנתה הבית
 עוד ותשלם משלמת היא שאותן מהלוואות נלקח הכסף
רבות. שנים

 אבל כזה, בית לשמור בשביל בשיניים נלחמת ״אני
 השיקומית למיסגרת כסף להרבה זקוקה אני לי. חשוב זה

 ואינני המלאה באחריותי הם האלה הדברים כל שלי.
בשבילם.״ תמיכה דורשת

 מצב
זמני

*  האלמנה של החברתיות לבעיות מספקת תשומת־לב י נותנים לא מישרד־השיכון אנשי כי טוענת ליה ן
בוגרים. אחים של אירגון חוגים, לנו ״חשובים וילדיה.

המטרה. את מחטיאה אני אך ואם, אב להיות מנסה אני
 מספיק לא איתה. לחיזדהות גברית דמות צריד שלי הבן
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 .6ה־ בן וצח 10ה־ בת ענת ילדים, שני פנינה י■
 בבלוזה. בודפשט למוצב בפריצה נפל בעלה, רמי, •

 ביקשה אחדים חודשים אחרי לידה. בחופשת היתה היא
השרון. בבית־חולים כאחות לעבודתה לשוב

 ראש-הממשלה
שכח

 האחות שהתחלפה אחרי ביום. שעות חמש עבדה היא
 העבודה לתנאי זו סירבה במקומה, אחרת והגיעה האחראית
 תשלום, ללא לחופשה יצאה היא פנינה. של המיוחדים

 כבד, הכלכלי שהעומס כשראתה בגרות. לבחינות ולמדה
 וערב, לילה במישמרות עבדה היא כאחות. לעבודה חזרה

 ״אבל מספרת, היא לזד״״ גם ״הסכמתי ובשבתות. בחגים
 ביקשתי אלא בבוקר, 8 השעה עד לעבוד הסכמתי לא

 הסכימו. לא לגן. הילדים את לשלוח כדי ,7 עד רק לעבוד
 לפתור אצטרך ואני שלי בעיה הם שלי שהילדים לי אמרו
 פיצויים. לי לתת רצו לא העבודה. את עזבתי אותה.
 מישרד־ דרך מאבקים אחרי מרצוני. מתפטרת שאני אמרו

 מיקצוע מחפשת אני עכשיו לי. לשלם הסכימו הביטחון
נרשמתי שלי. הילדים של בדרישות יתנגש שלא אחר,

 מיסוי, ללא קונות הן שאותה הראשונה המכונית מלבד
 מם בתשלום למעשה חייבות האחרות המכוניות שתי

 מכוניתה להחליף יכולה אלמנה שלפיו החוק גם רגיל.
 כבדה טענה מהווה פעמים, שלוש ורק שנים לחמש אחת
 במצבנו,״ הארעיות עניין. ״שוב מישרד־הביטחון. נגד

 ממנה: פחות מאופקת דוריס חברתה ואילו דליה. אומרת
אלי?״ יחזור בעלי שנה חמש־עשרה אחרי ״מה,

 לנשיא־ במיכתבים פנו הן האחרונים החודשים במשך
 הן ולשר־האוצר. לשר־הביטחון לראש־הממשלה, המדינה,

 חוסר ונגד טוענות הן אחד. מיכתב על ולו נענו לא
 והיתומים. האלמנות לבעיית אישי־ציבור של ההתייחסות
 שכולים אבות יצאו למצריים בגין מנחם של במישלחתו

 לדרוש שהתחילו אחרי הוזמנו. לא האלמנות ונכים.
 אותה אך לבנים. יד אנשי נכנעו תישלח, מהן שאחת
 ראש־הממשלה, על־ידי כלל הוזכרה לא שנסעה אלמנה

אל־סאדאת. הנשיא בפני הוצגה ולא
 אומרת כולם,״ את מזכיר הוא בגין של ״בנאומים

 השכולים, ההורים המחתרות, בשם מדבר ״הוא דוריס,
 את מזכיר אותו שמענו לא פעם אף ואימהות. אבות

 ראש־ אם שואלים שלנו הילדים והיתומים. האלמנות
 שבגין הסברתי שלי הקטן לבן אותם. שכח הממשלה

שלי.״ מהנימוק השתכנע לא הגדול הבן שכח, בוודאי


