
במדינה
 בפירסוס זוכד. ד,חלד, דחוק, ד,כלכלי ומצבן
 חחלו כאלד, צעירות ויותר שיותר לאחר
 ול־ ללשכות־חסעד עזרה בבקשת פונות

קופת־חוליס. מישרדי
זבו שר-הסעד, לפני הבעייד, כשהועלתה

 מן להתעלם תחילה בחר הוא המר, לון
נכ מבחוץ, גורמים בלחץ לבסוף, התופעה.

״מעו של בקיומם להכיר והסכים השר נע
להריון.״ שנכנסו בלתיינשואות, לנשים כות

 20כ־ לבדו תל-אביב באיזור קיימים כיום
 בדירות בעיקר הממוקמים כאלה, מעונות
 מגיעות תכופות לעיתים משותפים. בבתים

 בית דיירי אזרחים, מצד תלונות למישטרה
 על כזה, מעון מצוי מדירותיו שבאחת

 במרבית בדירה.״ לא-מוסרית ״התנהגות
 התלונה את המישטרה מעבירה המקרים
ה העירונית, לישכת-הסעד של לטיפולה

 המעונות על הפיקוח את להגביר מנסה
בהם. המישמעת ואת הללו
דו מעונות מצויים אחרות בערים גם
 — לחלוטין פתר לא קיומם אולם מים.
 את — ומישרד-הסעד לשכות־הסעד עבור

ש למרות בילדן הרוצות הנערות בעיית
 האחרונים, בחודשים ״המצב נשואות. אינן

 ממש היה ת׳ל-אביב, שבאמור במעונות
 ב־ בכירה עובדת סיפרה קטסטרופאלי,״
 סוציאלית עובדת המשמשת מישרד־הסעד,

 פשוט ״המעונות שנים. מעשר יותר זה
 בחודשים אלינו הפגיות אחוז מוצפים!

 60 של ממוצע — שיא היתה האחרונים
בחודש. נערות

 הצעירות את משמשות המעון ״מיטות
חודשים. לחמישה שלושה שבין לתקופה

 בלבד, תל-אביב באיזור נמצאות, כיום
 את לפתור הצלחנו שלא צעירות 250כ־

בעייתן.״
 הבעייה ברירה. היתה לא לשר
 במהירות הגיעה להתפרץ, שאיימה החמורה,
 היה עצמו השר גם מישרד־הסעד. לצמרת

 לפחות, זו בפעם לצאת, שעליו לכך מודע
 פשרות יודעת שאינה הדתית, המיסגרת מן

 שהגיש הרעיון במצוקה. הנערות בעניין
 חזבש־כיפה, צעיר פקיד מיועציו, אחד לו

 לא וגם מדי, שערורייתי לא בעיניו ניראה
מדי. מתירני

 מישרד־הסעד, עובדת סיפרה ״הרעיון,״
 בנות מבוגרות, נשים לרתום לנסות ״היה

 — ילדים וללא אלמנות רצוי — ומעלה 40
תק אושר כאלה. נערות בבתיהן להחזיק

 שמוצע והסכום הזה, לנושא מיוחד ציב
 עבור לירות 1600 הוא אלינו הפונה לאשה

 את מכנים אנו בד ה,אומנת/ נערה. כל
 הזה, הסכום תמורת צריכה, הללו, הנשים
 ך במש הנערה של מחסורה לכל לדאוג
ה הטיפול תמורת חודשיים. של תקופה
 משלמים אנחנו מייוחדות והוצאות רפואי
 היו המודעות פירסום לאחר מייוחד. סכום
 אנשים של ממישפחות גם אלינו פניות

 נערות לאמץ ילדים, עם ואפילו נשואים
כ מאד, מושך בנראה התשלום בהריון.
נאה. צדדית הכנסה

מ יותר לוקחות אינן באלה ״מישפחות
 נשואים זוגות עם גם וכך אחת, נערה

 ב־ ,מבוגרות נשים ילדים. ללא קשישים
אל לוקחות גרושות, או אלמנות דרך־כלל

 אז נערות. שלוש ואפליו שתיים בתיהן
 העיסקה מן להתקיים בעצם, יכולות, הן

הזאת.״
ש ת שלו רו ע ר. נ חד  רבות נערות ב
 ומישדד־ ללשכות-הסעד, לפנות חוששות

 את ביוזמתו, להן, מציע אינו עצמו הסעד
 אם רק המעונות. או ה״מישפחות״ פתרון
 פונים הדבר, את מציעה עצמה הנערה
 מקום עבורה למצוא בניסיון בה לטפל

 נדחסות הרב, העומס עקב ביום, במעון.
 בת בדירה הממוקם בתל-אביב, כזה במעון

 שלוש — צעירות תשע חדרים, שלושה
בחדר.

 בתל-אביב לישכת־הסעד במיסדרונות
 למציאת פנימיות תחרויות-לצון עורכים

 אחת החדש. למיבצע מתאימים וסיסמה שם
 כראות נערה ״בחרו הבולטות: ההצעות
ה החיים.״ לבל מסודרים ותהיו עיניכם,

 עד־עתה, שהושמעה ביותר הנועזת הצעה
ילד.״ אצלנו ״עשי היתה:

מוסיקה
ע עול סודו רז בד־י ל־ם1ו

המציא 80 בן ישיש
אך — מופלא נבל

ממנו מתעלמת ישראל מדינת
ל המתקרב חביב זקן (כץ), כרמי אבנר

 בעלת ציורית, דמות הוא השמונים, שנתו
אדיר־ לבן ושפם ומלא, ארוך לבן שיער

 בלב־ מתגורר הוא פניו. את מעטר ממדים
ה הרחובות באחד פתח־תקווה, של ליבה

העיר. של ישנים
 גם הוא במיקצועו, מכוון־פסנתרים כרמי,

 יצירת — המופלאה לתגלית האחראי האיש
ההמו נחלת להיות תובל בו שהנגינה נבל
 שהיתה כפי יחידי־סגולה ולאוו־דווקא נים,
 בתמונות מעוטרים ביתו כותלי היום. עד

 השונות, לצורותיהם נבלים של מרהיבות
 ״נבל של תמונתו הוא בהם וגולת־הכותרת

שפשט. רנה על־ידי שצויירה ירושלים״,
ב שזורים ירושלים״ ״נבל של תולדותיו

ה בין להפריד ואין האיש, של תולדותיו
 הוא רצופות שנים ארבעים זה שכן שניים,

המופלא. הכלי של יצירתו על עמל
 של גורלו פנרים. ממעי מיתרים

 כבר המוסיקה בעולם נקשר כרמי אבנר
 10 כבן בהיותו שנה. משישים יותר לפני

 מאתוס״ ״סבא סבו, אל לירושלים נשלח
 ינובסקי), מתתיהו והמוסיקאי (הפסנתרן

 לו ניגלה שם הזקן. של ליבו את לחמם
 פירק הסב יפעתו. במלוא המוסיקה עולם

 הפסנתר בי לו והראה הפסנתר, את עבורו
 אליו הצמידו שאנשים נבל, אלא אינו

הרחי מיתרים, לו הוסיפו ופטישים, קלידים
פסנתר. לו וקראו בוהו
 אינו הנבל כי לדעת הילד למד הסב מן

 גם אלא בעולם, הראשון כלי־הנגינה רק
 מקור אף מכאן הפסנתרים. אבי־אבות

 עשרות ליצור, ברמי אבנר של השראתו
אך בפסנתר שצורתו נבל לאחר־מכן, שנים

)62 בעמוד (המשך

ברמי מוסיקאי
כמיפעל־חיים הנבל
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מדוברת לאנגלית חוגים
ם — ומבוגרים לנוער לי חי ת ם מ מי ד ק ת מ ו

ת תו ת כי דו ח טה מיו שי ת ב לי קו ר־  או
 רמת־אביב במלון

הראשון האנגלי האולפן
ם: 03־414864 ,414525 טלפוני

לם 203847 הזה העו


