
ומזון? בית לה למצוא ומנסח יה,

דרגות
 מכיחין אולם ברחוב, לגווע יכולה
לה. ידאג לא איש — הורים

 שפניתי אחרי הימים. שלושת ■ו
 להי־ יכול הייתי האפשריים, ורות

 משהו אבל העסק. מכל ידי את ץ
 רגש שאין האמנתי לא לי. הניח
 הביורוקרטיה על להתגבר וסוגל

 הייקי הזוג אומללה. לילדה סר,
ב לקראתי שמחה היא אילנה;

אוצר. ז
 הפנויות המיטות אחת על אותה

 סידרתי פנויה, מיטה היתר, טלא
ה שוער מחוברים. כסאות משני

 על נבונות, עצות כמה לי הציע '
 אותה להאכיל למדתי בילדים. ול
 את להחליף ובננות, אבקת־חלב ל

דרי לה היו לא פניה. את לרחוץ
מה נעדר כשהייתי לתינוקת. !

 תמים. יום אוכלת היתה לא
בגבע- אשד, על שמעתי זיפושי

מתערבת המשטרה
 ש־ לאומי, מוסד היא ילדינו" רן ף*

תו ר ט מ מצי ישראל ילדי את להציל //'/!
ה למשרד כשפניתי המיסיון. פרני '
 לא הם בתל־אביב, נטר קרל ברחוב אגודה

 אחרי רק לדברי. לשמוע אפילו תחילה רצו
ב אחד לילה היתד, שהילדה להם שסיפרתי

 הם אולם במקרה. להתענין החלו מיסיון,
 רק לי נתנו הם הרבה. לעשות יבלו לא

 על הילדה את שישכן המלון, לבעל פתק
 כניסה להם וסידרו ימים, לכמה חשבונם
ה מספר בתום אבל לנצרכים. זול למטבח

לעזור. יכולים שאינם ד,ם גם הודיעו ימים
 של ארוכים ימים אחרי הסתבך. העניו
 עצמי את מצאתי והתרוצצויות חיפושים

 שאיש תינוקת — הידים על תינוקת עם
 ובעל יותר היה לא כסף בה. רוצה אינו

וה האם את להלין עוד הסכים לא המלון
 כאן,״ סוציאלית עזרה לא ״זה חינם. ילדה
אמר.

 נזחוסר אנזה, על־ידי שהופקרה חודשים ששה בת תינוקת אילנה, של עיניה שואלות אותי? רוצה מי
 שימצא מבלי ליו, ומיד לבית מבית החמודה התינוקת התגוללה שבועות במשך להחזקתה. מתאימים אמצעים

והילד. האם במוסד זמני באופן עתה נמצאת היא בה. ולטפל לקבלה מוכן שיהיה כלשהו, אדם או מוסד איזה

■ ■ ■

 ישראל ילדי להצלת הפועלת ילדינו, קרן האגודה של מטרתה זוהי במיסיון. מלחמה
 מן תינוקת להציל בבקשה רויס שמואל אליה פנה כאשר אולם הנוצרי. המיסיון מציפורני
במלון. ימי־לינח לכמה קטן סכום תדמה במוסד, לסדרה אמצעים די האגודה בידי היו לא המיסיון,

ב ש מו ם ב קני  בה לטפל המוכנים אנשים אילנה מוצאת בתל־אביב, יבנה שברחוב הז
התי את מאכילה כשהיא הנראית הזקנים, מושב של המטפלת האחות זמני. באופן
היא. ממזונה האחות חוסכת המזון את ביום. פעם להאכילה הסכימה עליה, ריחמה נוקת,

 אי- את לקחתי לאימוץ. ילד ■פשר,
 לשם כשבאתי אליה. ונסעתי יותי
ואי ליסורים הקץ בא שהנה לי

ה בעלת ביתה. את סוף סוף !
בח ילדה ״איזו לבבית: מאוד ;

בת.״ כמו לי תהיה ״היא זרה.
ש עד חדר, לאם לתת הציעה י

 על האלוהים את בירכתי סידור. ה
מדי. מוקדם היה זה אולם .
 פני את קיבל,־ האם, עם למקום י

 ״איזו שכנות: נשים שתי של וות
 מסכנה!״ לאשר, עבודה לתת זו ;1

 מכאן!״ והסתלק הממזרה את ז
 ניסיתי אזני. למשמע להאמין תי1

 לי נתנו לא אולם הבית, בעלת
שב מצטער אני היום עד תה.

 כראוי. אותן לקלל שכחתי !
 שר,מיסיון החושבים אנשים וולי1

 את לדעת נוכחתי אני יהודיים. ם
 — ילדה לקבל להם הצעתי מור:

 שהם יהודיים, מוסדות ״יש :ו.1
 קשוחתפנים. נזירה לי אמרה דד״״

ה וגם הילדה שגם אותה :נעתי
 אחד. ללילה לאכסנם ניאותה !!,

 נפש הנוצרים הצילו שבת, ליל ,ו1
 ברחובות הלכתי כאשר כי, |־אל.
מיו כה האם היתד, ובתה, ן,אם

 רוצים ״לא ליבה: במר שר,פליטה
אק־ אני אמא. לה שיש מפני

 אותה.״ לקחת מוכרחים יהיו אז
 זאת. תעשה שהיא טוכנע

★ ★ ★

להפ שוב היתד, שנותרה היחידה הברירה
 שהשלטונות כך ברחוב, הילדה את קיר

הס כבד בלב בה. ולטפל לאספה ייאלצו
ב הילדה את השאירה האם לכך. כמתי
והו למשטרה טלפנתי מיד והסתלקה. מלון
 על־ הופקרה אשר ילדה שמצאתי להם דעתי

 יותר נראו הם שוטרים. באו אמה. ידי
 עליהם מה מושג להם היה לא ממני. נבוכים
 ממקום טילפנו שעות כמה במשך לעשות.
 פתרון שום מצאו לא הם גם אולם למקוב.
 של וילד אס מוסד הסכים לבסוף רק לבעיה,
ב הילדה את להחזיק מאיר, בקרית ויצ״ו,
זמני. אופן

 מסתובבת אמה למוסד. אילנה את לקחו
 באילו הרגשה יש עצמי לי ברחובות. עתה
ל התקשרתי שהרי מתוכן, התרוקנו חיי

הפ עדיין זה שאין יודע אני אולם ילדה.
המש תמצא ימים כמה בעוד הסופי. תרון
ה את לקבל אותה תכריח האם, את טרה
מח הגלגל שוב יתחיל ואז בחזרה. ילדה
 כדי הפתחים, על לחזר נצטרך שוב דש.

בגורלה. אשמה שאינה לילדה בית למצוא

 שמג- יתכן הפתרון. יהיה מה יודע אינני
ב אילנה את לשכן תצליח ציבורית בית

מסו ותהיה בחיים תסתדר שאמה עד מוסד,
 זו רשימה אולי בעצמה. לה לדאוג גלת

ה אליו הילדה את לקחת מישהו תעורר
 מהר. לקרות חייב משהו פנים, כל על ביתה.

 ברחובות, להתגלגל יכולה אינה תינוקת כי
ימים. לאורך ליד, מיד

•י
ת ר שו ת כ הו מ א  בש! רוים, שנזואל גם נמצא שטראוס, שבבית חלב בטיפת ילדיהן עם היושבות ה
 ולמולו■ תקין יאוחר, בו מצב נשאר התינוקת, נמצאת בהם הקשים התנאים למרות העזובה. הילדה בזרועותיו

בתינוקת! בטיפול האלמנטריים היסודות את המזוקן הגבר לומד בטיפת.חלב מקור. או מזון מחוסר חלתה לא .........._ ..... * ̂


