
מהצלם) (מסתתר שטלס לודוויג מנהל־מוסד
בראש!״ ״ציפורים

במדינה
חקירות

הל תעלומת האבהי המנ
 הוא טוב! לי עשה שטלס אבא ״אמא,

 השיער על אותי ליטף הצידה, אותי לקח
 הגוף!״ בכל ואחר־כך
 המוסד מן אמה, אצל שביקרה הנערה

 33 הנרקיסים ברחוב שטלם, מפגרים לילדים
 מצבה כי גמורה: בתמימות דיברה בטיעון
לשקר. פשוט, לה, איפשר לא המפגר
 הוסיפה שטלס,״ אבא את אוהבת ״אני

אותי!״ יאהב שהוא אוהבת ״אני בשמחה,
 הנידהמת האם דימיון? או כעילה

 פחות. הרבה בתה של סיפורה את אהבה
 במוסד הנמצאת ילדתה, את יותר חקרה היא
ה אחר שנה, 13 מזה  הסעד לעובדת ה^

 מנהל כי דתלו^! הסעד, בלישכח שלה,
אימבצילית.* לילדה נטפל המוסד

אימ פיגור: של דרגות שלוש קיימות *
 ואידיוטים דבילים; ההגיוניים־יחסית; בצילים,

ביותר. המפגרים —

 ידעה היא בעייה. בפני עמדה העובדת
 לפעמים, מבחינים, אינם אימבציליים שילדים

״מאמינה הזאת ושהילדה לדימיון; מציאות בין

 שיתרחשו״. רוצה שהיתר, בדברים פעם לא
 למשל. מינית, חווייה כמו

תלונה הסוציאלית העובדת הגישה לבסוף,

►ח׳ י!! # _____
 ילדה קטינה: בעילת על שטלס, נגד רישמית
 בפרשה, טיפל אשר המזועזע, הקצין מפגרת.

 הוא ).70( שטלס לודודיג של ממכריו היה
 רבות שנים עבד המקום שמנהל ידע
 שלהם. המוסד את מנהלת כשאשתו הים, על

 לא סופית, ליבשה, שב בו הרגע ושמן
 שד,אשר, עד בני־הזוג, בין המריבות פגו

הבית. מן והסתלקה חפציה את ארזה
 מקום שיש כך, משום לקצין, נהיר היה
וגופנית. נפשית השבור האיש, את לחקור

 נימצא למעשה, יחם!״ להן ״לתת
 מורה גולדמן, לאה של בניהולה המוסד

 שבמקום, הילדים 45 את המדריכה מוסמכת
המפ אך ,17—10 הגילים בן נע גילם אשר
כמובן. אלה, מגילים בהרבה גרים

 לעצור המשטרה היססה לא גם כך משום
 שהמוסד לחשוש מבלי המנהל־בכוח, את

מזה. ייפגע
הילדה, את בעל כי שטלס הכחיש בחקירה

 ליטף טען, זאת, לעומת כלשהן. ילדות או
 עם שעשה כפי עצובה, כשהיתה שיערה את

יחס.״ להן לתת ״כדי כולן,
 יביא אבהי שליטוף חשבתי לא *מעולם

לחוקריו. אמר כאלו!״ למחשבות הילדה את
שב הסעד, ללישכת הועברה זו עדות
 לשגר מיהרו הם המוסד. נמצא פיקוחה
שיגבה מיקצועי, פסיכולוג שטלס למוסד

ת רבכזרודןי ר מ צ *זירופיה עורי ה

המובחרות התמרוקיות בכל בטווח-ידך עכשיו מצויים המטופחות, אירופה נשות גאות בהן ״שרק״, תמרוקי

ב ל ס ח י נ פ
 מסיר בעור, המצוי טבעי חומר מכיל
ל מומלץ מושלס. באופן ואיפור אבק

בערב, בעיקר רגיש, פנים עור בעלות

ק י נ ו ט

ל הגורמים צמחיים הורמונים מכיל
 דלקות. ולמניעת העור תאי התחדשות

רגיש. פנים עור לבעלות מומלץ

ם מי י נ פ
 פעולת את ומשלים הפנים, עור את מרענן
 לנקבוביות. עמוקה לחדירה הודות הניקוי
 בבוקר ראשוני כטיפול במיוחד מומלץ

שמן. פנים עור לבעלות ערב וכטיפול
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גע״מ נורית המפיצים:


