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/  להרעיב רוצים הם עכשיו /
חיים אמר שלי?״ המישפחה את

 בבית־ שרת הוא ביטון היים
 בתוקף באשדוד. המקומי הספר

עירייה. לעובד נחשב הוא תפקידו

 יומיים לצבא. להתגייס עמד ביטון יוסיהריגתו עוב
 על נאבק הוא מותו. את מצא גיוסו לפני

במוח. משטף־דס נפטר אך שבוע, במשך בילינסון בבית־החולים חייו

ם ההורים שמיי ג ה ד ;ו
האם, אותה. .שפקד הכבד מהאסון עדיין אוששה

 חונקו והדמעות יוסי, בנה, על מספרת ביטון, זזנה
 האוויו סיפרה. כל־כך,״ טוב ילד היה ״הוא גרונה. את

השק! על שומרים הקטנים האחים אפילו כבדה. בבית

 אליו פנה הכבד האסון אחר שבוע
ו ועד־עובדי־עיריית־אשדוד, נציג

 עובדי־העירייה. עזרת את לו הציע
נד ולא תרומות אוהב לא ״אני

פעם אף אני ביטון. אמר בות,״

נהוג הבן
 עם בהטהה

 - חעיו״ה בקח■
העירייה עובדי

 שקרא כרוז, הופץ בעירייה
 של סכום לתרום לעובדים

ש החשבון אחד. כל לירות מאיה
 העובדים אלף שכל היה, נעשה

 לגייס ויצליחו לתרומה יסכימו
 חיים עבור לירות אלף 100 של

ביטון.

מתן
בסתר

 בין הפגישה לאחר ומיים ^
 פורסמה הוועד לנציג ביטון

בנו אשדוד של בעיתון ידיעה
נתרמו ל״י אלף 100״ :הבא סח

 ב של קיברו על מציבה להקמת
ז״ל.״ טון

 ה הסרת־שחר. היתה הידיעה
 שהו השיחה על כנראה התבססה

 ועד־העו! לנציג ביטון בין נהלה
התרומ על דנו שבמהלכה דים,

 1 לקנות הילדה את ״שלחתי
 כס לי היה לא יום באותו מכולת.
 הקניז את לרשום לה ואמרתי

החנווני. אצל
 כלו בלי הביתה חזרה ״הילדה

 ואכ בליגלוג, אותה שלח המוכר
 על שכתוב שמי לאבא להגיד לה

 לירו אלף 100 שקיבל בעיתון,
 במכולו לשלם יכול מהעירייה,

 ונו המקומי העיתון את פתחתי
ש שהתפרסמה הידיעה המתי.

[(!בית עונו
- ההווים לטובת

 החויעה והעיו״ה
תנסו אח

 מישרד־הסעד, לעזרת נזקקתי לא
 מיש- את לפרנס השתדלתי ותמיד
 הנציג אבל עצמי. בכוחות פחתי

 מציבה להקים רציתי אותי. שיכנע
שה וידעתי בני, של הקבר על

 אין לי כסף. הרבה עולה דבר
 יאת לקבל שוכנעתי ולכן הרבה,

לי.״ הציעו שהם התרומה

ךייי1ן|1 |1| '¥  התביינ ביטון שחיים לכך הביאה ז1 *|'
11 1 1 1 1 1 11^1 1 - 1 1 הו: בעיר. פרצופו את להראות 1

בחזרר כספם את לדרוש מיהרו הידיעה שעקב אנשים, לכמה כסף חייב

 בת^ש־המשכורת .וניפבף ביטון,
 אותי ״שיכנעו בהתרגשות. שבידו
הו ואחר־כך תרומות, מהם לקבל
 מהמשכורת. הסכום את לי רידו
כזה?״ דבר נשמע איפה

כחו לפני נרעשה כולה המדינה
באש ההריגה סיפור למישמע דש

 העירייה לפקחי עוזרים שני דוד.
ש ,18 בן בחור של למותו גרמו

 שהרחצה בזמן בחוף־הים, התרחץ
 הפקחים כשניסו אסורה. הייתה בו

יו הבחור, את להוציא הצעירים
בי התפתחה מהמים, ביטון, סי

 הנחית שבמהלכה תיגרה, ניהם
 ראשו על מוט־ברזל הפקחים אחד
 הי- בראשו הפגיעה הצעיר. של
 של להתפתחותו הסיבה כנראה תה

שה דבר במוחו, שטף־דם־פנימי
למותו. יותר מאוחר ביא

 המוגה למישפחה בן הוא יוסי
אר הגיעה המישפחה נפיצות. 12
 ומאז שנה, 11 לפני ממרוקו צה

ה האסון באשדוד. מתגוררת היא
 בני־המישפחה את שפקד כבד

 לא הפרשה אך קשות. אותם זיעזע
לסיומה. עדיין הגיעה
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ההתדמות. ממסע להתנער והחליט הכחשה, סם וביקש בעיריית־אשדוד, העובדים לוועד ביטון סיים

 קיבלת* לא מעולם גם. שקר היתד,
מאוד. כעסתי מהעיריה. כסף

 כתוב חונכתי, שלפיה ״בתורה,
 להיעשות צריכה שגמילות־חסדים

 גב מה פירסום. לשם ולא בצינעה
 והדבר פרוטה מהם קיבלתי שלא
 לעורן מיד התקשרתי שיקר. היה

קיבל שלא לו והסברתי העיתון,
 ש׳ ביקשתי מהעיריה. תרומות תי

 שי היחידי הדבר הכחשה. יפרסם
 הרע׳ היה התרומה בדבר שמעתי

ה אבל הוועד. נציג שהעלה יון
 הכי לסרסם או להגיב סרב עורך
לי.׳ אמר לעיריה׳ ,תיפנה חשה.

״שקרי□
בעיתון׳

 אי להגיע מיהר ביטון יים ךץ
 פנז שם העיריה, מישרדי * י

 משק אתם ״למה הוועד. לנציג
 ל יש פרצוף ״איזה שאל. ?״ דים

 שאג האנשים כל בעיר? עכשיו
 מעי שאני חושבים כסף להם חייב
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