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א׳. ובכיתה בגן גם כך לעזוב. נאלץ
 מקום לו למצוא הצליח לא הסעד משרד

 ב־ מבקרים גילו בני ובעוד סגור. במוסד
 מיכאל נותר בחברה, ומשתלבים בית־ספר

 יותר, מאוחר ברחובות. מסתובב בודד,
פרי משם גונב השכנים, לבתי פורץ החל
חסרי־ערך. טים

השו המוסדות בין מיכאל היטלטל כך
 הבריאות משרד של פסיכיאטרים בין נים,

 הסעד, משרד של סוציאליות לעובדות
שמו במשך ארוכות. שנים שמונה במשך

 הסעד משרד מצא לא ארוכות, שנים נה
מוסד. בשום עבורו מקום

 של שנים שמונה לאחר רק מזל. ללא
ה בידיעה נישמתו נחתמה בהן בדידות,

על-ידי ומוקא רצוי, לא זר, הוא כי מרה

מורנו נצחי זרוק
עתיד ללא — שנה 16

ל למוסד להתקבל הילד זכה — החברה
 רעננה. ליד בני־ציוך, קשי־חינוך נערים

מקומו. את מצא כאן,
 בר־מזל. להיות נולד לא שמיכאל אלא
ו המוסד, נסגר חודשים עשרה כעבור
לרחוב. שוב נפלט הילד

מוס בין טילטולים של שנתיים ושוב
מקום. אין הנצחית התשובה ושוב דות.

 יותר. רציני צביון עתה קיבלו תעלוליו
 נידון שכן, בבית ממש, של גניבה בעקבות
מיבחן. קצינת של לפיקוחה
 היתה רוזן, צילה הקצינה, אור. קרן
 מוכה־ לנער שקרה הראשון הטוב הדבר
 למצוא הצליחה היא שנולד. מאז הגורל

 החשדנית. המסוגרת, נפשו אל הדרך את
ה לנזיצפה־ים, להכניסו הצליחה גם היא

המיבחן. שירות של להסתכלות מוסד
 מקומו את מצא שמיכאל היה נראה שם,

ונתפס. פרץ, נמלט, בו יום אותו עד —
במ מיכאל נשאר וחצי, 16 בגיל עתה,

 דלי־ הוריו על כלום. עם התחיל: בו קום
 כבד. כספי נטל מהווה הוא האמצעים,

 עולים עבורו, פשוטות, חאקי מכנסי זוג
יק לכדורי־הרזייה נזקק הוא ל״י. שישים

 הוריו פניות לו. מועילים שאינם — רים
שיון להם לתת ולמוסדות, לעירייה ל רי

תע למצוא הנער יוכל בו לקיוסק, או דוכן
 איכפת לא אחד ״לאף נענו. לא — סוקה

 ״רק במרירות. אמו הגיבה ממיכאל,״
 את עליו ישלחו רע, משהו יעשה כשהוא

ז״ קודם לו יעזרו שלא למה המשטרה.
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