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הת מעודד ישראל", ״ג׳וינט של מיסודו ארצי, מרכז
 בריאות, בענייני עצמית, לעזרה אנשים של ארגנויות

 בראש העומדת רמון, מרתה אל פניתי ושכול. נכות
 שהם הסיוע סוג על מידע יותר מעט וביקשתי המרכז,
בעיות. ולאיזה נותנים,

 בעיקר שפונים היא האמת שמתעוררת. בעייה לכל למעשה
 לילדים הורים של התארגנויות גם יש אבל בריאות, בענייני

 ואנחנו כזה, אחד הורה אלינו פנה כלומר, למשל. מתאבדים,
 התחלנו ולא־מזמן זה. לעניין תא ואירגנו אחרים הורים מצאנו

זקנים. הורים של בעיות להם שיש לאנשים תא בהקמת
 הסונים האנשים עבור עושים אתם כדיוק מה •

אליכם?
 אנשים ללמד היא פעילותנו של שגולת־הכותרת לי נדמה

 שלשבת להם מסבירים לבעיותיהם. אחריות עצמם על לקבל
 אנחנו פיתרון. לא זה — יעזרו שונים שגורמים עד ולחכות

 להם נותנים אותם, מפגישים אחים־לצרה, לאנשים מחפשים
 לאנשים נותנים פשוט אנחנו עצות. מירע, להחליף אפשרות

 שומעים מלווים, אנחנו הדרך בתחילת הדגים. את ולא חבות,
מ־ מידע משיגים אחרים, אנשים עם מפגישים הבעיות, את

אימונים
 הבעיות עם להתמודד להם מאפשרים ואז צריך, אם חו״ל,

אחיהם־לצרה. ובעזרת בעצמם,
העזרה? כעד כסך גוכים אתם האם •
 שאולי החלטנו האחרון בזמן אבל גבינו, לא עכשיו עד
 מתייחס שאתה הרגשה איזו יש סימלי. סכום איזה לגבות צריך
מאור. מעט זה אם גם כסף, לך העולה למשהו כבוד ביתר

לפנות? לאן יודעים איך עליכם? יודעים איך •
 האירגון. על ומרצים בבתי־חולים מסתובבים שלנו אנשים

אלינו. לפנות אחרים ומכוונים פונים אנשים
אתכם? מממן מי •

בישר וליש־נשים מישרד־העבורה־והרווחה ישראל, לזינט
אל.

שלכם? האירגון ישראלית, המצאה זו האם •
 מתוך הוקמו כולם והם בחו״ל, ישנם דומים אירגונים לא.
 כדי האנשים את לחנך צריך שלפיה חדשה, חברתית גישה

 שלהם האחריות גבול הוא ומה מהמדינה להם מגיע מה שיידעו
שסי) (דניאלה •זרעי וזה ׳חשוב זה תנויע פיל עצמם•

 ווי״ רמייבדיס הקומפוזיטורים, אגודת - אקו״ס
 עלון מעכשיו לאור מוציאה בישראל, למוסיקה מו״ליס

 חבריה. בין מפיצה היא שאותו אקו״ם׳׳, ״חדשות בשם
 אקו״ם שהגישה לתביעות מוקדש בעלון מיוחד מדור

 - גורמים 28 הפעם זכויות־יוצרים. מפירי נגד באחרונה
 של הכללי המזכיר אל פניתי ופאבים. מיסעדות רובם

 כל״כך המצב אם אותו ושאלתי בן-דויד, יוחנן אקו׳׳ם,
זכויות־יוצרים. עבור משלמים אכן האחרים שכל טוב,
 שצריך לרעיון התרגלו האנשים אבל זמן, לקח אמנם זה

 המצב אבל ומסכימים, מבינים כבר במובן, כולם, לא לשלם.
שהיה. מכפי בהרבה טוב היום

מוסי שמשמיע מי אחרי עוקבים אתם איד •
משלם? ולא קה,

מקליטה בשטח, המסתובבת חברת־חקירות, מחזיקים אנחנו

יוצרים
 שהם מסבירים המקום, לבעלי פונים אנחנו ואז הצורך, במידת
 העניין המיקרים וברוב להשמעה, אקדם של ברישיון חייבים

מסתדר.
ה מ  לכם המגיעים הסכומים של פדו״הגודל •

שירים? המשמיע מביודקסה
 מדובר לא אבל השולחנות. במיספר המקום, בגורל תלוי זה

בשנה. שקל ל־סססז 100 בץ משהו גדולים. בסכומים כאן
מי ו  תובעים אתם לשלם, לא שמתעקשים •

למישפט?
 אף הפסדנו לא היום שעד לציין מוכרח ואני בן, בהחלט

אחת. בתביעה
 זכויות- עבור לתשלום לדרישה •ההיענות

 איפה בארץ. התרבות על משהו אומרת יוצרים
 אחדות ארצות לעומת זה בעניץ עומדים אנחנו

בעולם?
 אסיה או דרום־אמריקה ארצות לעומת ארצות. באיזה תלד

 וארצות־ אירופה ארצות לעומת אבל סוב, עומדים אנחנו
שסס (דניאלה הדרך. בתחילת עדיין אנחנו הברית

 בקשישים התעללות ומעשי רצח שוד, של מיקרים
 אחד אף שכבר נראה נפרץ. לחזון מזמן כבר הפכו
תקי על הכמעט״יומיומיים מהדיווחים מתרגש אינו
ת, ממש לעיתים פות,  קשישים. של סאדיסטיו

 פחד, מגלה שאינה שלמרות ),7(ג יהודית את שאלתי
 עליה משפיעות איך בגורל, להתגרות כוונות לה אין

בעיתונים. הידיעות
 שזה אנשים מכירה אני אבל במיוחד. משפיעות לא הן עלי
היא מהבית. יוצאת לא שלי חברה עליהם. משפיע בהחלט

פשע
 שזה למרות גרה, שהיא במקום לקונצרטים. לצאת חדלה

 לא גם היא בלילה. לבד להסתובב נעים לא העיר, במרכז
 היא לחזור צריכה היא כאשר כי האחרון, בזמן אלי מגיעה
 וזה לבדה, היא באוטובוס וגם בתחנת־האוטובוס לבדה מחכה

נעים. לא
מפחדת? אינך ואת •

 הרבה למות יכולתי כבר ואני אחת. פעם רק מתים לא.
 לי ויש דברים, הרבה כבר לי קרו נסיבות. מיני בכל פעמים
 שאני כך לא. אז לא, ואם יפגע. זה לפגוע, צריך זה שאם אמונה

 אני בלילה. ולא ביום לא התנהגותי, את בכלל משנה לא
 מי יש ברגל. והולכת לבד וחוזרת יוצאת בערבים. יוצאת

בגורל. מאמינה פשוט אני רוח. מכל שמפחד
 להסתובב ונאלצתי קשה בתקופה הגנה חברת הייתי

 אותי, יפחידו שקורים המיקרים ולא יותר, מאוחרות בשעות
הזמנים. את להשוות שאי־אפשר למרות

לא־נעים? למצב כבר נקלעת •
 נפטרה, שבינתיים שלי, חברה אבל לא. אישי, באופן אני,

להס והמשיכה מהתקיפה החלימה היא נגנב. וארנקה הותקפה
זרובבל) (אורית בבית. לשבת לה גרם לא זה תובב.
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