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 לישכת־ דרך רק מקבלים שעבודה לי
 היתד. לא המקומית העבודה ללישכת הסעד.

 מספקים לא הם כי ללכת, אפשרות לי
 בטיפול. אני בינתיים לעיוורים. עבודה
 לא כי הראשון, עבודתי מקום את עזבתי
 הלוך המוניות את לשלם מסוגלת הייתי
 הולכת, שאינני כימעט ברגל לשם. וחזור

לי. קשה זד, כי
 אבל כישוריי, למציאת בדיקות לי עשו

 מקום בכל תוצאות. קיבלתי לא עכשיו עד
 לי נשאר מה אז בפני, הדלתות סגורות

 חודשים שלושה ברעב? לגווע לעשות?
 של ומקיצבת־סעד הפה אל מהיד חיה אני

לחודש. לירות 1900
שלי, כמו סיפור ששומע נורמלי, אדם

מוג להיות זה מה מבין לא הוא מבין. לא
 לא מיואשת, בבית, מסתגרת אני אז בל.

 יושבת רק טלוויזיה, רואה לא קוראת,
 בכלל כדאי ואם הסוף, יהיה מה וחושבת
לחיות. להמשיך

דבי. של סיפורה כאן עד
ה הסוציאלית העובדת שטיין, מירי
 קשר ליצור ניסתה כי מספרת בדבי, מטפלת

 לי ענתה ״דבי שנה. לפני עוד דבי עם
וש לבד, להסתדר יכולה שהיא בהתחלה

ומו המוח.״ את לה שיבלבלו רוצה אינה
 לעבוד שהפסיקה אחרי ״רק שטיין: סיפה

 ושוב אלי פנתה אמה הבעיות. התחילו
 זה, כאן שקורה מה דבי. עם התקשרתי
 בנויה אינה המקומית העבודה שלישכת

ה הסעד במישרד כעיוורים. לטפל כדי
 לחפש מיומנים, פקידים יש ביפו מחוזי

 עברה לא עדיין היא אבל עבודה, לה
 פקידת כישוריה. למציאת מקפת בדיקה

 איתי. בתיאום עובדת המיקצועית ההשמה
 נוספת. כספית קיצבה תקבל היא בקרוב

 ללכת סירבה היא קשה. בחורה היא דבי
 הרשמה, פקידי על האחראי אצל להתראיין

 נכון זה סתם. אותה שמטרטרים טענה כי
 לעיוורים. עבודה למצוא שקשה אמנם,
 לדבי הסברנו חריגים. אוהבים לא אנשים

 כי יומיים. ולא יום לא זמן, לוקח שזה
ב להתאזר עליה עבודה לה שנמצא עד

 מוצאים משלה קשים מיקרים סבלנות.
 יותר, או חודשים שלושה אחרי רק עבודה

 לה למצוא ומקווים מחפשים אנחנו אבל
מהר.״ שיותר כמה עד פיתרון

בחו־־ל ישראלים
ל אלון ד בובדלי! ג

:וטעגה חסידת 7ש
הפשע את ביצעתי אני

 המיסעדן ),51( אלון שגינתר מאד יתכן
 המיס־ את שהצית בכך שנחשד הישראלי

 חב- את לרמות כדי שלו הברלינית עדה
זכאי. ייצא ),2197 הזח (העולם רת־הביטוח

ל כך על להודות יכול הוא כן, אם
ליאת. המארוקאית, אשתו

 ה- החלו כאשר כשכר. קרס צלבי
 הצית אלון כי חושדים הגרמניים שילטונות

 גרונ־ בשכונת־הפאר מיסעדתו, את בעצמו
 ניאו־נאצית, פעולה פיברוק תוך וולד,
 היא לגרמניה. מחוץ כבר ליאת היתד,

 פקודת- הוציאו הגרמנים בישראל. שהתה
הועיל. לא זה אך נגדה, מעצר

 דרושה היתה ליאת של עדותה אולם
 עיסקה: נעשתה לכן הגרמנית. לתביעה

 הבטחה תמורת להעיד, לברלין תבוא היא
חסינות. של

 לשעבר, הגרמנית לבירה ליאת כשבאה
 לתביעה ציפתה ישראלי, עורך־דין בליווי

 שהיא ״הודתה״ ליאת הפתעה. הגרמנית
 ה- שבעלה, מבלי. המיסעדה, את שרפה
דבר. כך על ידע רלין,בב כעת עצור

 :מאד פשוט ? הזה כדבר ומדוע'עשתה
 רצתה היא הניאדנאצים. מן פחדה היא

ה אבל לישראל. עימד, יחזור שבעלה
 הנישואין, התמוטטו לכן רצח. לא בעל
ילדיה. שלושת עם נשארה והיא
 כזה? במיקרה ישראלית אשד, עושה מה
 מיקצועי מצית שוכרת היא מאד: פשוט

 ואינה מארק, אלף 20 לו מבטיחה גרמני,
 באותה המאושפז לבעלה, כך על מספרת

בבית־חולים. שעה
 ההצתה שבעת לכך דואגת גם היא

אנ וסיסמות צלבי-קרס הקיר על יצויירו
 אחרי ייבהל הבעל התיקווה: שמיות.טי

לח ויסכים שכזאת, אנטי-שמית התפרעות
 כספי- כמובן, כשבכיסו, — לישראל זור

הביטוח.
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