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ם ך ץ־דתחו מנכים מחו

מישרד־הביטחון,
 והאוניברסיטאות התיאטראות
 לנבים מאפשרים איכס

בשעריהם להינגס
התיאט־ בהצגות לחזות המבקשים נכים

זאת. לעשות יכולים אינם הקאמרי, רון
לאולם. להגיע, אפשרות להם אין פשוט, ן

לישכת״ בטיפול הנמצאים צה״ל, נכי
האמו הפקידים ואל המישרדים אל להגיע י יכולים אינם מישרד־הביטחון, של השיקום ■4

בהם. לטפל רים ן
 ירושלים באוניברסיטאות הלומדים נכים

פיסית, גישה, של בבעיות נתקלים חיפה, או
ההרצאות. אולמי אל

אשל אלי הצגות. לראות לפחות
 שחקן יום־הכיפורים, למילהמת עד היה,

 במהלך ברמת־גן. בבית־צבי שלמד מתחיל,
 אינו ועתה ברגליו, קשה נפגע המילחמה 1

 ״כשחקן כיסא־גלגלים. ללא לנוע יכול
 אלי אומר הנכות,״ בגלל לעבוד, יכול אינני

אוהב נשארתי אבל מתולתל־השיער,
 הצגות.״ לראות רוצה ואני תיאטרון, ;

ל הצופים את המורידה המעלית ״אבל
ל־ מותאמת אינה הקאמרי תיאטרון אולם

 תלונותיו, את אלי ־שוטח נכים,״ הובלת ג
 נכים של וגם צה״ל נכי חבריו של בשמם

 לאולם לרדת שרוצים ״הנכים אחרים.
ש אנשים, בשני לפחות להיעזר צריכים ן
 אותם ויכניסו בכיסאותיהם אותם ירימו !

 לנכים אין האולם, ומתוך המעלית. לתוך
 ולשירותים.״ למיזנון לרדת אפשרות כל

 בשם אשל, אלי של פניותיו בעיקבות
 אל נכים, של גדולה קבוצה וכנציג עצמו

 גרשון פגה הקאמרי, התיאטרון הנהלת
 התיאטרון של האמנותי המנהל פלוטקין,
 ברוש. פינחס המהנדס האולם, למתכנן
הקאמרי, אולם את 1961ב־ שתיכנן ברוש,
ל שנועדה תוכנית והגיש לפנייה נענה
 אל הנכים של גישתם בעיית את פתור

והשירותים. המיזנון ואל האולם, ^
 :ברוש פינחס מספר כסדר. יהיה
 כאן שמדובר מכיוון לליבי, נגעה ״הבעייה

האפשרית, במהירות תוכנית הגשתי בנכים.
 למעליות, האחראית נחושתן, חברת וגם

 שינויים.״ לביצוע תוכניות לי הגישה
 שיבה הקאמרי, התיאטרון הנהלת בישיבת

 אמרו תוכניותיו, את והציג ברוש השתתף
שבועות, ״חלפו אבל בסדר.״ ״יהיה לו:

 חוזרות־ונישנות פניות למרות זז, לא ודבר
ברוש. פינחס גילה ושלי,״ אשל אלי של

 ב־ יד־אחת לעשות החליטו ופינחס אלי
בי את המעכבת בביודוקראטיה, מילחמתם

 80כ־ של בסכום ״מדובר הפרוייקט. צוע
כוח הם שהנכים מאחר אף לירות, אלף (
להיות מוכן איש אין ובלתי־מאורגן, חלש 4

 ברוש. מספר בנושא,״ לעזר להם
ב לטפל מזדרזת אינה הקאמרי הנהלת

 האדמיניסטרטיבי, המנהל מסביר בעייה. 1
 מטפלים המימון ״בבעיות צורי: אברהם
 עדיין התוכניות אשל. ואלי ברוש פינחס

 למקד פנינו לא עדיין ואנחנו, אושרו לא
רות־מימון.״
 הקאמרי תיאטרון בחנייה. המתנה

 אך בנכים. טיפול ־שתפקידו מוסד אינו
 תפקידה במישרד־הביטחון, לישכת־ד,שיקום

 ב־ אולם צה״ל. בנכי טיפול הוא המוגדר
 לנכים שיאפשרו סידורים אין מישרדיה

 ה- הפקידים מישרדי לתוך פיסית, להגיע, נ
 במישרד־הביטחון הנוהל בהם.״ מטפלים י

 אל יורד לישכת־ד,שיקום שפקיד כזה, הוא
במכוניו במיגרש״החנייה הממתינים הנכים
 אלי מספר שם,״ בעניינם ומטפל תיהם,
פקי של מועט מיספר שרק ״ומאחר אשל.

 לעבודות״חוץ הלישכה, מטעם מוקצה, דים
 במיגרש־החנייה.״ שעות הנכים מחכים אלה,

 עדיין המישרד, אל רבות פניות למרות
המצב. לשיפור דבר נעשה לא

 מיכאל אחר, צה״ל נכה הציבור. ׳חסדי
נת שמנכים קשיים על מספר בן־שיטרית,

״באוניברסיט באוניברסיטאות. בהם קלים
ש סידורים ״אין אומר׳ הוא בארץ,״ אות

ה לחדרי פיסית, להגיע, לנכים יאפשרו [
 אני האוניברסיטה. מיבני ולשאר הרצאות !

 נ־שאר במכוניתי, לבדי לאוניברסיטה מגיע
 אני הציבור. לחסדי ומחכה ברכב תקוע
 את וירימו שידחפו לעוברים־ושבים נזקק

אולמי־ההרצאות.״ אל שלי עגלת־הנכים
 אל בן־שיטרית מיכאל של פניותיו גם

נידחו. זה, בעניין שונים, גורמים
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:הכתובת לסי לשלוח יש לכותרות

ההג תל־אביב. ,136 ת.ד. ״קשקשת,״ '
 תפורסמנה, ביותר הקולעות דרות

 זוגי כניסה בכרטיס יזכו ובעליהן
 קול־ בתל־אביב, דרייב־אין לקולנוע

בישראל. היחיד נוע־וזמכוניות
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 :או 1 רבינוביץ מתחבא, אתה מה •
 שוב. שוקעת הישראלית הלירה

חולון ,50 אחד־במאי רח׳ כהן, אורי
 מישטרתי. במארב קוג׳אק •

א׳ 10 שדם רח׳ שיטרית, עוסרה
תד־אביב רמת־חן,

 ש- זאת את תראה אללה, ״יא •
שובר־הגלים!״ מאחרי משתזפת
תל־אביב ,6 גזר רח׳ תבלין, דדי

!גדותיה על עולה המדינה הצילו, •
ניו־יורק ברוקלין, וידה, מרים

 תינד פירסום 1 השני החצי איפה •
לאגרודד,טלוויזיה. נוסף הוני

ס______ ד החותרים קיבוץ גל, ה

כדרייב־אין השבוע
 7.15 בשעה

 המשפחה לבל
חהרסתקאות״ ״ארץ

 9.30 בשעה
 נשכח הבלתי הסרט
נוצות״ 4״

0 0 0 0 0 0 0 0 , 0 0 0 0 0 0

ת ו נ ו ט י ס ב
הריון שמלות •
הריון מכנסי •
הריון טוניקות •
הריון חליפות •

ן ה ל ד 1 מ כ
 .4 בנימין נחלת רה׳ תל־אביב,

 החצר דרך ב׳, קומה
 בערב 7 עד פתוח
)2—4 בשעות (סגור

ת״א ,50344 טל. סוכן: ע״י להזמנות
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