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 האשימו הם במועדה! מהתנור הגז דליפת
 ולא מספקת תושיה גילו שלא על אותם

 נאשר לפה מפה הנשמה תרגילי הפעילו
האסון. מימדי להם התבררו
 מסוגלת הוועדה היתד. לא המזל לרוע
 לאסון. האמיתיים האחראים על להצביע

ישי עליהם הממונים למעשה היו אלה כי
 וראשי עצמו חזני מיכאל שר־הסעד רות:

 העלימו ארוכה תקופה שבמשך משרדו,
 בו זה, מוסד כותלי בין מהנעשה עין

 אנו־ בלתי בתנאים אומללים ילדים שוכנו
שיים.1

 שהיו הם משרדו ומנכ״ל שר־הסעד לא
 נסיבות לחקר ועדת־חקירה למנות צריכים
 בפני להתיצב צריכים שהיו הם האסון.

מחד את להסביר כדי כזו, ועדת־חקירה
הת וחוסר אדישותם שאננותם, ליהם,

 נתון שהיה מוסד באותו בנעשה עניינותם
פיקוחם. תחת

 אושוויץ
בישראל

 ילדים היו הפעם שהקורבנות עוכדה ך*
 ושב- ממשפחותיהם שנותקו מפגרים, 1 1

עלי גוזרים עצמם הוריהם היו רבים מקרים
 היא רחמים, מתוך מוות של גזר־דין הם

 על הגיב לא שהציבור לכך הסיבה אולי
בח מהאסון כתוצאה שנחשפה השערוריה

 בחמישה מדובר היה ואם ייתכן ריפות.
נור בקשרים הקשורים בריאים, ילדים
 דעת־הקהל היתה למשפחותיהם, מליים

יותר. הרבה נסערת
 שע־ על לסדר־היום לעבור שאסור אלא
ראשי התעלמו בה זו, מחפירה רוריה

 גוויות את מוציאות מטפלות
המוחין, שיתוק מוכי הילדים,

 חימום מתנור שנפלטו מרעילים מאדים כתוצאה בית־פנחם, במוסד בשנתם שנחנקו
ניצלו. מהם וארבעה ילדים, תשעה לילה אותו ישנו הסגור, בחדר נפט. של

 שאירע אחרי שעות ושש שעים ך*
 נם- שליד פנחס בית במוסד האסון 4 1

 ילדים חמישה מותם את מצאו בו ציונה,
ש מאדי־רעל בשנתם שנחנקו גורל, מוכי

 בחדרם, בער אשר נפט מתנור נפלטו
 ידי על שמונתה החקירה ועדת סיכמה

 האסון, נסיבות את לחקור כדי שר־הסעד,
טימצאיה. את

 למנכ״ל מסקנותיה את שהגישה הוועדה,
ה מאנשי מורכבת היתד. משרד־הסעד,

לטי מוסד אותו נמצא שבפיקוחו משרד,
 שיתוק־מוחין. ומוכי מפגרים בילדים פול

 המוסד, עובדי את האשימו הוועדה חברי
את גילו ולא מספקת עידנות גילו שלא

ה מכל וחצי כשנה במשך משרד־הסעד
 כתלי בין הנעשה על שהוזהרו אזהרות

 להתרחש עוד שעלול מה ועל פנחס בית
שם.

 המתרחש על הראשונים הגילויים
 בבעלות הנמצא פנחס, בית במוסד
הת מנור, צבי עורו־הדין של פרטית
או בחודש הזה העולם דפי מעל פרסמו

 תחת ).1773 הזה (העולם ,1971 גוסט
ה אז פירסם בישראל, אושוויץ הכותרת

 המטפלות, אחת של זעקתה את הזה עולם
 את לשאת עוד יכלו ולא במוסד, שעבדו

בו. השוררים התנאים
מטפלת: אותה זעקה
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