
 חוק עומד השונור של הרחב גבו מאח.ר׳ והקרבן. החוק ניצבים זה מול זחהחו?
הרגשתו. את מבטאת פניו שהבעת הנכה, של הזכויות ושלילת הקיפוח

עצ קיום להם מאפשר שאינו גבוה, נכות
 שעוקרו נפגעים מספר עוד בארץ ישנו מאי.

 את מסתירים הם אולם רפואיים, בניסויים
 א ה הכולל המיספר פנים כל על זהותם.

 ישראל ממשלת שנקבה מזר, בהרבה קטן
אלה. נכים עבור מגרמניה פיצויים בדרשה

 מתוך הנכים חיו שנים שלוש לפני עד
גר מממשלת להם המגיע את שיקבלו נחמה
תו שלהם את שקיבלו כשם ק בדה מניה,

 שלא הנאצים, מנפגעי אחרים ישראל שבי
 באותה אך ובשרם. מגופם חלקים איבדו

 הקערה את שהפך חוק הכנסת קיבלה שנה
 הכירה משונה התחשבות בחוסר פיה. על

 לנכים רק הפיצויים קבלת בזכות הכנסת
 נשק עם בנאצים המלחמה בשעת שנפגעו

 או בגיטאות במחנות, שנפגע אדם כל ביד.
 לפי תגמול לשום זכאי היד, לא בדרכים

זה. חוק
 עולמות להרעיש החלו התארגנו, הנכים

ה חברי אל פנו הם המתאימים. במוסדות
 ידיעה בחוסר נתקלו ת, הסיע, מכל כנסת
 כנסת חבר גם היה לא המצב. של כללי
 המבוססת ישראל, שבמדינת שהאמין אחד

מד קיפוח יתכן התנ״כי, המוסר חוקי על
כזה. הים

 בנימין. הכנסת חבר העלה כשנה לפני
 הכנסת. של יומה סדר על הפרשה את מינץ

 הכנסת של ועדת־משנה הוקמה כתוצאה
 מפא״י ח״כ של בראשותו הבעיה, לבירור
ברא בינמשרדית ועדה גם הוקמה קרגמן.

 האיצר, ממשרד לנדאו מיכאל ד״ר של תו ש,
 בתחילת הונחה כתוצאה התביעות. לבירור

 הצעת הכנסת שולחן על הנוכחית השנה
 מחנות נכי חוק האוצר: משרד של חוק

הנאצים. הריכוז
ש בקטנוניותה, מחרידה הצעה זו היתת

מס ומקח התחכמות של גישה על העידה
קור עבור לנכים שישולם המחיר על חרי

 פנסיה זה חוק העניק למשל, כך, בנותיהם.
 לדבר מבלי החוק, קבלת מתאריך רק לנכים

רטרואקטיביים. תגמולים על
 של בהצעתו ביותר החמורים הסעיפים

 כי האומר האחד שניים: היו האוצר שר
 אינו 1953 שנת עד בישראל היה שלא נכה

ש מי כי הקובע והשני פיצוי, לכל זכאי
 חשבון על תמיכה שהיא איזו פעם קיבל

לפנסיה. זכא• אינו נכותו,
 אי־ שקיבל נכה שכל פירושו זה סעיף

 זכאי אינו שוב מאונרא מזון חבילת פעם
ה לפי היה, זה ־ק ח של תוקפו לפנסיה.

ה שר דעת לפי בלבד. שנים 12ל־ הצעה,
כע מפצעיהם להבריא הנכים חייבים אוצר
למות. או שנה, 12 בור
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י ^ נ י י ה פ ש גי  האוצר של זו מסחרית ל
עצמם. הנכים מספרים אותו סיפור, הוא

אל אברים קטועי נכים מספר באו כאשר

 בין השמיעו טענותיהם, לבירור לנדאו ד״ר
 רטרואקטיביים לתשלומים הדרישה את השאר

 ממשלת שמשלמת כשם פציעתם, מתאריך
 שזה ״נכון : להם אמר לנדאו ד״ר גרמניה.

 שתרמתם לעצמכם תתארו אולם לכם, מגיע
 הנכים אחד פנה המדינה. לטובת זה סכום

 קשה נפגע מה זמן שלפני לנדאו, ד״ר אל
 ״אס : פיצויים סכום וקיבל דרכים בתאונת

מוכ אנחנו גם נהיה פיצוייך על תוותר אתה
לוותר.״ נים

 הסתיימו אחריה, רבות ופגישות הפגישה,
 אלא ברירה נותרה לא ולנכים תוצאות ללא

 את ולדרוש להפגין, הכנסת בנין אל לעלות
 בכוח נופצה ההפגנה טענותיהם. שמיעת

 ובתוכם הכנסת, חברי אולם המשטרה. אלות
ה בהפגנה לחזות שיצאו הממשלה, ראש

 במהירות אדישים. נשארו לא שוב מתרה,
 ואושר שעבר בשבוע כבר הוגש מפליאה

 הכנסת הכניסה בו הנאצים, רדיפות נכי חוק
 מהצעתו שנעדרו הנכים, לטובת רבים שינויים

האוצר. שר של המקורית

 ולמרות המעוות לתיקון בנסיונה גם אולם
 בהכרזה יצא מינץ בנימין הכנסת שחבר

 הצדק עשיית יום היום, גדול ״יום פתטית:
לדרי מלהתקרב החוק רחוק עוד בישראל,״

 החדש ״החוק הנכים: טוענים הצדק. שות
 דברים לנו מעניק שהוא כיון פיתוי, מהוה
 לנו נותן הוא אולם לנו. היו לא כה שעד
 בארצות מסוגנו נכים שמקבלים ממה חלק

 ישראל ממשלת שקיבלה וממה אחרות עולם
עבורנו.״ מגרמניה

 את הנכים יקבלו החדש החוק סעיפי לפי
ש לפני החל רטרואקטיבי, מתאריך הפנסיה
 לקבל ם זכא הנכים שהיו מה מכל נתיים•
 מעניק זוק ר״ אין הקודמות השנים 10 במשך

 כל החדש, החוק לפי אחת. פרוטה אף להם
 צורך לאיזה הארץ מגבולות יצא אשר נכה

 ריפוי לצורך זה היה אם ואפילו — שהוא
 הזכות את מאבד — פרוטזה הרכבת או

תגמול. או פיצוי לקבלת
 לכל לחודש לירה חצי של הסכום גם
 שמעניק היוקר, תוספת בתוספת נכות, אחוז
 לנכה מאפשר אינו לנכים, החדש החוק

המקסי הסכום קצבתו. על לחיות 100ס״/ של
 היא לנכה ישראל ממשלת שמעניקה מלי
 המינימלי התשלום מן לירות בשבע קטן

לנכים. גרמניה ממשלת שנותנת

 מחנכים שחלק ולמרות אלה, בתנאים
 החוק תנאי את לקבל ומוכנים למשבר הגיעו

 על לוותר מוכן הנכים ארגון אין צעים, המ
זכויותיו.

 ״נלחמנו :הארגון מחברי אחד השבוע טען
 עד .נלחם אנו זכויותינו. על שנים שלוש
 עוד ויישברו שנים עוד אולי יעברו הסוף.

 המגיע על נוותר לא אבל בהפגנות, ראשים
לנו.׳*
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 השוטרים מאלות ברגליו מהלומות שספג קסיטיהרגלייס, רוט אפרים
שני. נכה רנלי מאחוריו חכנסת. בנין מול המדרכה על מוטל


