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״ה שם: בעילום להישאר ביקשה אשר —
 מצב יוצר בריאים לבין מפגרים בין שילוב
 הרף ללא עליהם להשגיח יש נסבל. בלתי
בהת אפשרית בלתי משימה — יזיקו שלא
 ״רק הוסיפה: היא הרב.״ בעומס חשב
 היא בנם,״ אסון נמנע ימים כמה לפני

 ילד עם רב שש, בן מפגר, ״ילד מספרת.
 בשמשה, פגעה הנעל נעל, עליו וזרק אחר,
 נפצעו לא הילדים איך יודעת לא ואני

מהרסיסים.״
 יוצא לא ילד אף עליז. איננו חדר־האוכל

 שמשביע. למרות חד־גוני, המזון אבל רעב,
 מתוך ארוחתם כל את אוכלים הילדים
תשומת־ חוסר קיים בלבד. בכף אחת, צלחת

 פעולת של הפסיכולוגי לצד מוחלט לב
 לו,״ דוחפים — אוכל שאינו ״ילד האכילה.
 זאת בכל הוא ״ואם המטפלת. מספרת
 בארוחה הארוחה. את זורקים — מתעקש

 תיאבון.״ לו יהיה כבר הבאה
 התלמידות עובדות בילדים לטיפול נוסף

מרי רצפות, שוטפות כפועלות־נקיון: גם
 מתקנות מגהצות, מכבסות, כלים, חות

 האמיתיות פועלות־הנקיון הכל. — בגדים
וה המדרגות המסדרונות, את רק מנקות

בצה 12שב־ הסיבה שזוהי ייתכן משרדים.
 מתרוצצים ילדים לראות עדיין ניתן רים

 בתי- ואת ובמסדרונות, בחדרים יחפים
ממ הקודם. מהיום עוד מזוהמים השימוש

 ניגויס: זהבה מטפלת־מוסמכת פרט
והמש שנתיים, כבר במוסד עובדת ״אני

 העבודה לפי ל״י. 414 זה נטו שלי כורת
 כפליים.״ להרוויח יכולה הייתי פה, שלי

 ״מה מקום? מחליפה אינה כן אם למה
 אומרת. היא הילדים,״ זה כאן אותי שמחזיק

אליהם.״ ״התקשרתי

חסכוןס
מדי יקר

 על כזה עומס להיות חייב דוע
ביכול שאין עד והתלמידות, המטפלות

 לתת — האמיתי תפקידן את למלא תן
וחיבה? תשומת־לב לילדים
 צריך ״אבל שרשבסקי, מודה נכון,״ ״זה
עבו- כל את עושה שאמא שכמו להבין

 לעשות חייבות המטפלות גם כך דות־הבית,
 שעל־יד אי־אפשר האלו. הדברים כל את
נקיון.״ פועלת תעמוד מטפלת כל

 להגדיל אי־אפשר מדוע אבל — ברור זה
 עליהן שהעומס כדי המטפלות, מספר את

תקציב. אין התשובה: יקטן?
 בדיוק אכן אם מהשאלה, להימנע קשה

המו של תקציבו לחסוך: המקום הוא כאן
שפירו — לשנה ל״י וחצי מליון הוא סד
 האמנם ילד. לכל לחודש ל״י 700 שם

 זה ענק סכום מתוך אי־אפשר, באמת
 את לגוון המטפלות, מספר את להגדיל

אלו? ילדים לחיי חיוך ולהכניס התפריט,
— בית איננו מעון כי נכון
להש מהכל, ויותר הכל, לעשות יש אך

המגן. חסרי הילדים מלב זו עובדה כיח
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 דעתך גם
!מאד דנו חשובה

תנו נענו כבר רבים אלפים ת לחוות להזמנ  השרות טיב על דעתם א
ט, בבנק סקונ הל דעת ומשאל הפרסים מבצע במסגרת די ק ה

דסקננט בבנק ידידים לי יש ¥י9 ¥

לנו. חשובה דעתך גם
ה אותו. ומלא השאלון את בקש הקרוב, לסניפנו נא סור ת  א
תו למסור יכול תו לשלוח או הבנק לסניף או  לפי הדואר על־ידי או

ט בנק הכתובת: סקונ תל־אביב. בע״מ, לישראל די
ט״ בבנק ידידים לי ״יש מבצע סקונ חו הן הציבור, לכל נועד די ללקו
 תודה כהכרת עמנו. בלבד מקרי מגע להם שהיה לאלה והן תינו

חלק זה, במבצע למשתתפים  בגורל שיועלו רבים כסף פרסי הבנק י
המשתתפים. כל בין

י ל״ 1.000 הגדנל: הפרס
 יחרה 011( דיסקונם בבנק החשבון בסר׳ סד ש״סוה לזובח

ל! פרס 111111׳ נ)1.נ.7•ב-ס •ותר, או לי״ 1,000-. של נבו
אוחר לא תערך הפרסים הגרלת ם י  בפקוח 1970 באפריל/ 15 מיו
האפט. את האפט ה׳׳ה הבנק, של החשבון רואה
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