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 היו הרגליים, על ללכת יכולים שהיו
אוכל. לגנוב לנסות למטבח מתגנבים
ב להם נותנת היתר. שאליזבט העונש

 לכיסא, אותם קושרים היו כזה: מקרה
לזה. להם נותנים ולא

 כל על מכות גם מקבלים היו הילדים
 ההזנחה, הרעב, המכות, בגלל ושעל. צעד

 כל ניראו שלהם, הירוד ההתחלתי והמצב
 אהד, ילד זוכרת אני שלדים. כמו הילדים
 בן שהוא בהתחלה בטוחה שהייתי מנחם,
.13 בן שהוא לי סיפרו כך אחר ארבע.

,3 ישן ץ ו ח

ו ?33
 קורה היה מדכאים הכי הדברים חד

בוקר. לפנות ארבע בשעה במוסד
 הוא חיים. בשם עובד במוסד לנו היה

 אולי. 50 בן כן, גם מפגר אילם, היה
מבו למפגרים מהמוסד אותו הביא מנור
 שלו, לשותף ששייך בראשון־לציון, גרים
 אלי- של הבן שהוא שטיינהארדט, יוסף
זבט.

 כמו הריצפה. על בחוץ ישן היה חיים
 היה הוא בבוקר, בארבע יום, כל כלב.
להו ומתחיל מהשינה, הילדים את מעיר
 היה הוא מהמיטות. גבו, על אותם, ציא

 ומחזיר המיטה, שעל הגומי את מנקה
 בלי שמיכות. בלי למיטות. הילדים את

דבר. אותו בחורף, בקיץ, סדינים.
מהיל פחות לא אומלל יצור היה חיים

 והמטפלות, רעב, תמיד היה הוא גם דים.
 תמיד לו מביאות היו עליו, מרחמות שהיו
אוכל.
 בשם בחורה למוסד הבאתי אחד יום

 כשהיא שם. לעבוד בשביל גרוסמן, חיה
התעלפה. היא הילדים, את ראתה

ת,  עובדות מטפלו
ל הכביש ע

 מ• מקבל המוסד היה חמישי, יום ך*
 פירות. עם ארגזים הסעד משרד ^

מגיע מנור צבי היה שש, שעה בסביבות

לראות ■כולה לא אני ״אוי,
הרופאה כיסתה הי׳,1 את

את בראותה ה,
 י ■ ■ ■ 0

עיני את
הרדם, הבצועים, הילדים

□ יה ת טו ם קי מ י הנ ט ב
 הוא פעם לא לבית־חולים. אותו שולח
״ב אתי. לתל־השונזר כאלה ילדים שלח
 הוא אותו,״ לי תחזירי שלא אופן שום
 בתל־השומר, ״שימותו אותי. מזהיר היה
אצלי.״ לא

 הרופאה לבית־החולים, מגיעה כשהייתי
 ״שוב לי: אומרת היתר. במחלקת־הילדים

 הילדים את רוצה לא אני באת? פעם
של כמו ונראים מלוכלכים הם שלכם.
דים.״

 למנור שלי שהתלונות שראיתי אחרי
 אתלונן שאני אותו הזהרתי עוזרות, לא

מזה. נבהל לא בכלל הוא בחוץ.
 בשד־ הסעד, במשרד להתלונן הלכתי

 מה על סיפרתי ביפו. ,22 רות־ירושלים
ב יהיה ״הכל בבית־פנחסי. שמתרחש

הביתה. אותי ושלחו לי, חבטיחו סדר,״
 ממשרד ביקורת באה זמן, כמה אחרי
 מראש למנור הודיעו שהם מובן הסעד.

לרש. לעג היה הביקור באים. הם מתי
 הגיש שלו, במשרד אותם קיבל מנור

נעי שיחה איתם וניהל ועוגות קפה להם
 מצב־ על אליזבט הכריזה בינתיים, מה.

סדי במהירות לנו חילקה היא חירום:
 של המיטות על לפרוש כדי נקיים נים

 הלבישו, הערומים הילדים את הילדים.
חגיגית. ארוחה להכין הורו ולמטבח

היל הארגזים. את ולוקח שלו, במכונית
הפירות. את ראו לא דים

 בת אחת, עיוורת ילדה במוסד היתד,
 לא היא ארבע. בת כמו שנראתה ,14

 מלבד דבר, שום לאכול מסוגלת היתד,
מגי היו שלה כשהתפוהים אבל תפוחי־עץ.

אותם. אוכלות היו המטפלות עים,
 מיטה נוראה, בצפיפות ישנים הילדים

 בלילה נכנסים חתולים במיטה. נוגעת
 הילדים. יד על במיטות וישנים לחדרים
מקום. כל את ממלאים וחרקים עכברים

 זונות. פשוט היו מד,מטפלות אחדות
 צעירות. שתי היו במשמרת־לילה איתי

 לשמור שבמקום ולאה*, מרים קטינות,
 לכביש, לילה כל יוצאות היו הילדים, על

מה חיילים עם ושוכבות השער, על־יד
 בוכים הילדים היו זמן, באותו סביבה.

להם. שיתן מי היה ולא מים, לכוס

 ״שימותו
א ״ ל י ל צ א

 מח־ היה מנור חולה, היה שילד **
אז ורק האחרון, הרגע עד אותו זיק

מוסווים. השמות *

עז בבקשת כתובות, הרבה לעוד פניתי
 ויצו. מהנהלת לוין, לחנה פניתי רה.

 למי ציבור. ולאישי דין לעורכי פניתי
עזר. לא אחד אף ? פניתי לא

 לפנות. אפשר עוד למי יודעת אינני
שמח הזה, בהעולס הכתבה את כשקראתי

ית מישהו עכשיו שאולי קיוויתי, תי.
האלה. הילדים את להציל עורר
 הרי הילדים. את הצילו מתחננת: אני

 יהיה לא ישראל מדינת שבכל ייתכן לא
 בלי שנולדו קטנים, לילדים שידאג מישהו
שימותו. עד ויסורים בסבל וחיים תקווה,

מר שד האשמותיה על כתגובה
 ״כית־־פנ• מנהל מסר דוכוב, ים

 את מגור, צבי עורךהדין חסי״,
:הכאה ההצהרה

רע במוסד שהילדים נכון זה אין 9
מ יותר אפילו לשובע, אוכלים הם בים.

אח במקומות לקבל. צריכים שהם מה
גרוע. יותר הרבה רים
 להגיע מסוגלים ילדים שלושה רק 0!

מרו לנוע, יכולים אינם השאר למטבח.
לכיסא. או למיטתם תקים
 ילדה זוהי שנקשרה. ילדה היתד, 0

 אותה. קשרו ולכן נזקים, שגרמה מופרעת,
חו קושרים לחולי-נפש בבית־חולים גם

מתפרעים. לים
מסו הוא הפירות בדבר הסיפור כל 0!

 ממשרד חינם נתקבלו לא הפירות לף.
 בכסף. המוסד על־ידי ניקנו אלא הסעד,

 המוסד, עבור שניקנו הפירות עם יחד
 את פרטי. באופן עבורי פירות גם ניקנו

לביתי. לקחתי האלה הפירות
מעובש. לחם קניתי לא מעולם 0,
סדינים. על ישנים הילדים 0!
להח שלא לדובוב שאמרתי נכון 0!
או מבית־החולים. החולים הילדים את זיר
 זאת אמרתי נכון. איננו שלה הפירוש לם

 ילדים לקבל סירבו שבתי־חולים בגלל
 אותה הזהרתי כך ומשום לאישפוז, שלנו
 את לקבל לא לנסיונותיהם תסכים שלא

הילדים.
נורמלית. לא היא דובוב מרים 0
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