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כן־דוד דב תפאורה:

אלהמכרה - ת״א-יפו לתושבי
8.30 6.2 ג׳ יום + 7.30—9.45 27.1 מוצ״ש

 ״חך טבריה
״אסתר״ אשקלון

 9.30ב־ 24.1 הערב
 9.00ב־ 25.1 מחר

 9.00ב־ 26.1 ר יום
לראשונים״

 9.00ב־ 29.1 ב׳ יום
9.00ב־ 30.1 ג׳ יום

 ״שביט״ 0' גכעתיי
״יד השחר אילת

״מגדל״ רמלה
 ובמשרדים לאן :ראשית הפצה :כרטיסים

גוטווין :יפו

)25 מעמוד (המשך
 מאבקת־חלב, להם עושה הייתי דייסה
 שום שאין למנור התלוננתי ומים. גריסים

 הסביר הוא ביצים. ושום בדייסה שומן
 ביצים.״ לילדים לתת חייב לא שהוא לי

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

 מלבד דבר, שום לאכול מסוגלת היתה
 היו שלה כשהתפוחים אבל תפוחי־עץ.

אותם. אוכלות היו המטפלות מגיעים,
 מיטה נוראה, בצפיפות ישנים ״הילדים

ל בלילה נכנסים חתולים במיטה. נוגעת
 הילדים. על־יד במיטות וישנים חדרים

מקום. כל ממלאים וחרקים עכברים
 זונות. פשוט היו מהמטפלות ״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
 בבית המטפלת של סיפורה כאן עד
 גנור, עורד־דין המוסד, של בעליו פנחס.

 מהאשמותיה חלק של בהכחשה הסתפק
 באה, לא אחרת תגובה שום דובוב. של
 שום מצד ולא הסעד משרד ■מצד לא

 בבית המאושפזים הילדים אחר. גורם
והזנחה. ברשלנות למוות נדונו פנחס

 החדר
ם טו א ה

 ול- במקצועו, ספר חמו, אברהם ^
 ילדים. שלושה נולדו חנה, אשתו /

 בן והצעיר 9ה־ בת הבכורה מהם, שניים
 האמצעית, בתם בריאים. נולדו ,3ה־

בשיתוק־מוחין. לקתה השש, בת דפנה,
 ״קשה גבעתיים: תושבת האם, מספרת

ב בבית. דפנה כמו ילדה להחזיק היה
 שבוע כל אותה לוקחת עוד הייתי התחלה
ה אסף בבית־החולים פיזיוטרפי לטיפול

תרגילים. המון שם לה עושים היו רופא.

 בשעה דפנה את כשהחזרתי שם. שמחניק
 סגורים. שוב החלונות היו בערב תשע

 קצת שיהיה פתוחה, הדלת את השארתי
לילדים. אוויר

 סביבה זוהי מאוד. קר שם היה ״בחורף
 בכלל היה לא דפנה של בחדר פתוחה.

 מוכן שאני מנור לעו״ד אמרתי תנור.
 קצת האלה לילדים שיהיה תנור לתרום

תנור.״ להם סידרו ואז חם.
דפ הוחזרה ביקור אותו אחרי שבועיים

 חיים. רוח ללא לביתה, האומלה חמו נה
 שנחנקו הילדים מחמשת אחת היתד, היא

 שהחדר משום פנחס, בית במוסד למוות
אטום. היה הנפט, תנור בער ובו ישנו בו

תה אחוז מו  ת
גבוה

ת חס, י  לצד פרדסים, בלב נמצא פנ
 לכאורה לבית־עובד. מנס־ציונה הדרך ■■6

 אבל הקטנה. אלוהים כחלקת המקום נראה
 חיים בו, המשוכנים המפגרים הילדים 85

אח כשבחדרים אנושית, בלתי בצפיפות
מיטות. חמש־עשרה עד דחוסות דים

 הכתבות בעקבות האחרונים, בחודשים
 הביקורת ובעקבות הזה 'בהעולס שפורסמו
 היחס על שהתלוננו הורים, של החריפה

 נעשו המפגרים, לילדיהם הבלתי־אנושי
במ התנאים את קצת להיטיב נסיונות

 מרדכי חדש, מנהל מונה למוסד קום.
 כל חסר אך לשעבר, טייס שהוא גבע,

מפג בילדים לטפל כדי מקצועית הכשרה
 במוסדות התמותה שאחוז ■מאחר רים.
 המפגרים והילדים יחסית, גבוה הוא אלה

 מאריכים אינם בשיתוק-ימוחין שנפגעו
 טרח לא שאיש נראה וכח, כה בין חיים

ה הרעבת תורמת מידה באיזו לבדוק
 בלתי־אנושיים בתנאים והחזקתם ילדים

קיצם. לקירוב
המ לחדר בכניסה המזכירות• קיר על
ה של העתק תלוי פנחס, בית של נהל

המפגר, של לזכויותיו הבינלאומית אמנה

ועצמות. עור :פנחס בבית הילדים נראים 11 ך ן ך ה 111 ¥1 ד 1¥1ד
^ / ] 1 1, / | 1 1 1 ב נוגעת מיטה גדולה, בחדרים הצפיפות 11 ^ | 11

במוסד. העובדת המטפלות אחת טענה המקום,״ את ממלאים וחרקים ״עכברים מיטה.

 כל נשארה שנו(יים בת ,שהיתר אחרי גם
 יכלה. לא בבית לזחול אפילו במיטה. הזמן

 תבריא, שהיא סיכוי שום שאין כשראינו
להכ החלטנו להריון, נכנסתי -שוב ואני
למוסד. אותה ניס

 עזה. אהבה אותה אהבה הגדולה ״האחות
 בזמן תינוק. זה תינוק — הכל אחרי

למו דפנה את שהכנסנו אחדי הראשון,
 אחר־ עליה. לדבר הפסיקה לא היא סד,
ממנה.״ קצת נותקה כך

 ילך ״להחזיק הסיפור: את האב משלים
 לחודש. לירות 285 עולה כזה במוסד

לי מאה משלמים אנחנו היינו בהתחלה
 השאר את לחודש. לירות 75 אחר-כך רות.

הסעד. משרד מכסה
מה דפנה את לקחתי שבועיים, ״לפני

 משרד־הבריאות במרפאת לבדיקה מוסד
 מחדרה אותה לקחת כשנכנסתי בתל־אביב.

 והשעה סגור, החדר כל היה במוסד,
 דפנה, את לקחתי בערב. שבע דק היתה

 למטפלת אמרתי וכשיצאנו חלון פתחתי
מפני בחדר החלונות את לפתוח שצריך

בדויים. הם השמות ״)

 אחד ישראל. מדינת גם חתומה עליה
 אך יבשה, בלשון אומר באמנה, הסעיפים
 לחיות זכאי בשכלו ״המפגר היטב: מנוסחת

 אומנת, משפחה בחיק או משפחתו בחיק
 הקהילתיים, החיים שטחי בכל להשתתף
הפ שעותיו של נאות מעיצוב ולהינות

 מוסדי, בטיפול צורך ועולה במקרה נויות.
הק ובתנאים בסביבה להתבצע זה חייב

תקינים.״ חיים לתנאי האפשר ככל רובים
עק הוגשם פנחס שבבית לומר אי־אפשר

המפגר. לזכויות ההאמנה של זה יסוד רון
 את -שמצאו המפגרים הילדים חמשת

ב שאירע באסון טרגיות בנסיבות מותם
 של קורבנות היו פנחס, בבית שעבר שבוע

להח ניתן לא אותם ואדישות. רשלנות
יל עשרות עוד קיימים אבל לחיים. זיר
 המוחזקים דומה, במצב אומללים דים

 והן פנחס בבית הן תת־אנושיים, בתנאים
 על המבוססים אחרים, פרטיים במוסדות

 על להרוויח המיועד כעסק מסחרי, בסים
אומללות. משפחות של מצוקתם חשבון

 לשמש חייב בנס־ציונה שאירע האסון
 אלה אומללים ילדים לחלץ כדי אדום אור

ממצוקתם.


