
גם יש פרובלמטיים, ילדים רק לא יש הוד־ במוסד״גיבעת

פרובלמטי ונשל
 האדמיגיסטר־ המנהל מדר; מעון **ץ

גיבעת־הוד, מוסד־הילדים של טיבי
 שוורץ, אברהם מנהל־המוטד ליד עמד
 בפתח ניצבו שניהם לומר. מה ידע ולא

 בספירת עסקו המוסד, של הפיטבח מחסן
 תפוחי- לשקי הגיעו כאשר המלאי. ורישום
 בלבד, שקים ארבעה מדר מנה האדמה,

ממנו דרש שוורץ אותם. לרשום ביקש

כה. עד מהן אחת אף קייס לא מישרות,
 חכך מדר שקים. שמונה יש כי לרשום
 תגובתו החלטי. בלאו השיב ולבסוף בדעתו,
\״ כאן שלד הסוף •זה :שוורץ של הנזעמת

 הודעת־ יפדר קיבל אחדים ימים כעבור
 הסוף. עד להילחם החליט ואז פיטורין,

 לו הידוע כל את הכתב על העלה הוא
 תלונה שלח במוסד, הכושל הניהול על

הוע התלונה תל־אביב. לעיריית רישמית
מפ אופיר, עופרה של לחוות־דעתה ברה
ו תל־אביב בעיריית במדור-החינוך קחת

שוורץ. של טובה ידידה
 למבקר־העירייה, התלונה נמסרה אחר

 מצא לא כי קבע אלה שבימים איילון, צבי
שוורץ. של במעשיו פליליות חריגות
 כלשהו, עירוני במוסד מדובר היה אילו

 אין שכן בכך, מסתיימים העניינים היו
 מחפה שמבקר־העירייה הראשונה הפעם זו

 ומטשטש בעירייה, פליליים מעשים על
אותם.

 הוא הפעם שנשוא-התלונה מאחר אולם
 חוות- הרתיחה בעייתיים, לילדים מוסד

 אלא מדר, את רק לא המבקר של הדעת
 הללו במוסד. נוספים מדריכים כמה גם

 עדויות מסדו ישראל, למישטרת מיהרו
למדור האחראי נאור, אריה לפני מלאות
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פרוץ. התרופות ארון במוסד, יון־התאבדות

 :עובדה לו• הספיקו לא שוורץ של רותיו
 לאמר־ כעוזרת לורה, אשתו, את מינה הוא
המוסד. כל

 דברים שפעה במוסד שוורץ של פעילותו
 המוסד את סגר למשל, כך, בלתי-ברורים.

 ההרוסות למישפחותיהם הילדים את ושלח
 של הרישמי סיומה לפני ימים שלושה

 רישום המוצהרת: הסיבה שנת־הלימודים.
 אלה בימים שוורץ ערך למעשה המלאי.
 בבית- הלומדת לבתו, מסיבת־סיום במוסד
המקומי. התיכון הספר

 משוועים המוסד של כוח־האדם תיקני
לאמצ זקוק עצמו המוסד עובדות. לידיים

 גילאי המוסד, ילדי 120ל־ למשל, עים.
 רובם הדעת. את מגיחות נעליים אין ,8־15

 בסנדלים חלקם בכפכפי־גומי, מסתובבים
במשך לבושים הילדים ומשונים. שונים

תל־אביב. במחוז הרמאויות
 הורה העדויות, את נאור שמע כאשר

שהמ החומר שכן, בחקירה, להתחיל מייד
 מרשים היה למישטרה המדריכים ציאו

ביותר.
מישרות ארבע

למנהל
 ידועה דמות הוא שוורץ ■ברהם

 כמורה לתפקידו נוסף בהוד־השרון.
 הנושא תפקיד גיבעת־הוד, במוסד רגיל
האדמיניסטר כמנהל גם מכהן הוא *שכר,
 כמנהלו מדר, של במקומו המוסד של טיבי

 במועצה- כפעיל וכן המוסד, של החינוכי
מיש- ארבע כי נראה הוד־השרון. המקומית

:היחפנים
אינה והיא גרוע שמצבה

 תלבושת ללא בכפכפי־אילת, או יחפים מסתובבים המוסד ילדי
 הילדים, של פינת־הרחצה נראית למטה בתמונה מתאימה.

פגומות. והמיקלחות שבורים, הברזים לתכליתה. מתאימה

 בלויים. או'בבגדים בפיז׳מות, היום שעות
 שעליהן המיטות מוזנחים, חדרי־המגורים

רעועות. — ישנים הם
 לאסלות. מושבים חסרים בתי־השימוש

 ב- מנותץ. המועדון פגומות. המיקלחות
 ארון־תרופות מצוי בית־המגורים מיסדרון

 בנקל. אליו להגיע יכול ילד שכל פרוץ,
 נסיון- במוסד אירע שכבר למרות זאת,

 שמתה כימעט ממנו שכתוצאה התאבדות,
 של גדולה כמות שבלעה לאחר ילדה,

כדורי־הרגעה.
ביתו :ללא־פגם הוא במוסד אחד דבר
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