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 כל את התנדבותי. בסיס על כסף אין
 מחסכו״ כה עד מימנה היא החוג פעולות

החוג. אנשי ומתרומות שותיה
 אם ויכולתו. כושרו לפי תורם אחד ״כל

 השבה כרטיסיות, עריכת שירה, בנגינה,
 צעצועים בגדים, בתרומת או לטלפונים

כסבירה, היא נחקקים,״ לאנשים וכסף
עוזרים בחוג שנשארים האנשים ״וכל

 אצלי מרגישים הם כי יכולתם, כמיטב
בבית.״ כמו

 מיכתבי־תגובה עשרות מציגה הודייה
 מקציני־מיש־ ,ומשרים ׳מחברי־כנסת חמים
ביש הילודה למען אפרת ומאגודת טרה
לדבריה, בה. הנהלה הברת שהיא ראל,
ל לעזור כדי קשרים אתם מקיימת היא

 הולם חדש מקום ולמצוא החוג פעילות
לפעילותו.

 הודייה לחוג. להיכנס יכול אחד כל לא
 מקרב ועדת־קבלה ייסדה היא כי מספרת,

קריטריו־ לנו ״אין הוותיקים. חברי־החוג

רבץ נביאה
להצטרף יכול אחד כל

 אחד ״כל מסבירה, היא מיוחדים,״ נים
 למשל כן. שיהיה בתנאי להצטרף יכול

הנכו כתובתו את מוסר שאינו בן־אדם
 להניח יש שלו, הטלפון מיספר את או נה

מקב איננו אז טהורות, אינן שכוונותיו
אותו.״ לים

ב שעות 18כ־ בעבודתה טרודה היא
 לאלפי מענה כולל מהעבודה חלק יממה.

 בתיקי־ במירפסתה שמסודרים המיכתבים
 באמצע אליה מצלצלים לפעמים ניילון.
רוחני. סעד ומבקשים הלילה

 שרצתה מיואשת בחורה אלי ״צילצלה
 היתד, ״היא הודייה. סיפרה להתאבד,״

 איתה דיברתי מהחיים. לה ונמאס בודדה
 כתבה היא אחר־כך לבוא. אותה והזמנתי

שהכי לפני שחייה ואמרה נרגש מיכתב
 מלאים הם ועכשיו בחשיכה היו אותי רה

 גרוש, אדם שלי בחוג מצאה היא אור.
להתחתן. עומדים והם רופא,

נכנ היא כי וסיפרה, צילצלה ״אחרת
 להתחתן רצה לא החבר וכי להריון סה

 לא זה החבר, עם לדבר ניסיתי איתה.
 לרופא.״ אותה הפניתי אז עזר,

הטל כל לא אבל מכובדת. מטרה
 על המתרעמים אנשים יש נעימים. פונים

 לחוג. אותם מקבלת אינה שהודייה כך
 ״אני בטלפון. ומאיימים מטרידים ד,ם

אומ היא הקול,״ לפי אותם מכירה כבר
 קול או פנים שכחתי לא פעם ״אף רת.
 שה- יודעת שאני למרות אבל אדם, של

להר מנסה אני לאיים, מייד יתחיל מצלצל
 בגלל אחד לכל סבלנות לי יש אותו. גיע

 ובאהבה.״ באלוהים הגדולה אמונתי
 המצלצלים עם הראשונות הפגישות את

 אבן־גבי־ ברחוב הדואר ליד עורכת היא
סיכון. אף לקחת מוכנה אינה היא רול.

 הכתובת השם, לפי חבר כל בודקת ״אני
 אף קרה לא אבל תעודת״הזהות, ומיספר

 ישר אני מתקשר, כשנשוי שטעיתי. פעם
מ מתחמק ה־א כי נשוי, שהוא מרגישה
 האישיים.״ פרטיו לגבי ישירות תשובות

 החוג לחברי הודייה שאירגנה במסיבות
השכ רמת לפי אנשים בין תיאמה היא
 לערוף נהגה היא אישית. ודמה גיל לה׳

שלה, ביתיים במטעמים עמוס גדול שולחן
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