
טוויסט אוליבר

1

4

)45 מעמוד (המשך

 שוורץ אברהם שהמנהל הנכונה, המסקנה
 עד בעבודתו, בעבר והצליח היטב מתפקד

 התוהו־ התחיל ואז נגדו הוסתו שהילדים
 אי־לבך למיקרה־ההתאבדות. עד ובוהו,

 הם עתה יילכו. וציוו ששימעון הוחלט,
ה את להסית וממשיכים ללכת, מסרבים

להע אלא ברירה נותרה שלא כך ילדים,
מישמעתי.״ לדין אותם מיד

___________, ה א ג י ש

ה הפקרות ת ס ה ו
ועדת לפני יתייצבו הבא שבוע ך
ה תל־אביב עיריית של מישמעת ■■

 תמר רייך. ושימעון שמע ציון מדריכים
 בוועדות־ להסתבך היא גם חוששת ג׳רבי

 נגד שהעלתה הטענות בגלל מישמעת,
 מיכתב, לחינוך האגף ראשי בידי מנהלה.
 ומורים מדריכים של קבוצה על־ידי החתום

 קטנה ״קבוצה נאמר: ובו מגיבעת־הוד,
 אינם הם המוסד. את הורסת מדריכים של

 שיגאה ומלבים המקובלים לכללים מצייתים
 המנהל נגד עדתית הסתה כולל והפקרות,

האשכנזי.״
 שהמיכתב טוענים ותמר שימעון ציון,
 על איימו אחד ״מצד איומים. תוך הוחתם

לא אם שיפוטרו הבלתי־קבועים, העובדים

 מדריך־חינוכי רייך, שמעון 11 ?]|1¥
 :אומר גיבעת־הוד, במוסד | ■י יי* י י

 אני עתה המוסד. חניך הייתי ״בילדותי
 של כאבם את אחר, אחד מכל יותר כואב

המוסד. מן לסלקו נדר המנהל הילדים.״

 הטבות להם הובטחו שני ומצד יחתמו,
 לא ברירה הרבה יחתמו. כן אם שונות
 כל כי הטוען שימעון, אומר להם,״ היתד.

וכזב. שקר הן נגדו ההאשמות
 נלקח שלו, נסיון־ההתאבדות לפגי יומיים

ה המדריך אביו, בנוכחות ישראל עידי
 אל המוסד, ומנהל בן־אשר אורן מלקה

 וקרא חתם ושם אופיר, עופרה המפקחת
 שנכתבה הודעה, רשם־קול לתוך בעל־פה
 שימ־ מסיתים לפיה ואשר בן־אשר, על־ידי

 נגד חבריו ואת אותו ג׳רבי ותמר רייך עון
המדריך. ונגד המנהל,
 קץ לשים הילד ניסה לאחר־מכן מייד

 ״מיכתב את כתב הוא בשלישית. לחייו
 ״רציתי :השאר בין סיפר בו ימי,״ אחרית
 אוהב אני אותם ולשימעון, לתמר לעזור
 היתה ולא פסל, כמו ישבתי בעירייה מאד.

 כי רע, עליהם להגיד אלא ברירה לי
הח לבסוף לי. מרביץ היה אורן אחרת
 הולך אני חיי• את מסיים שאני לטתי

 המדריכים בין שולם אין כי להתאבד,
 מכם מבקש אני סובלים. ואנו והילדים,

לי.״ נמאס עלי. להשפעי לנסות לא
 כשהוא ישראל, עידי שנמצא לאחר

 לבית־החולים במהירות הובל שותת־דם,
 ל־ נלקח טיפול לאחר בכפר־סבא. מאיר

 על הוחתם ושם המקומית תחנת־המישטרה
 מתאונה. כתוצאה נחתכו ורידיו כי הצהרה

 בית־הילד אחר, במוסד הנער נמצא כיום
בתל־אביב.

 בין במאבק הראשון הקורבן היה הוא
 האם המנהל. ולבין עצמם לבין המדריכים

נוספים? קורבנות יהיו
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2014 קוסקשת
 למצוא ונסה דימיונך את הפעל

 אשר מתאימה, כותרת שלמטה לציור
 הצעות בו. רואה אתה מה תסביר

 :הכתובת לפי לשלוח יש לכותרות
ההג תל־אביב. ,136 ת.ד. ״קשקשת,״

 תפורסמנה, ביותר הקולעות דרות
 זוגי כניסה בכרטיס יזכו ובעליהן
 קול־ בתל־אביב, דרייב־אין לקולנוע

בישראל. היחיד נוע־המכוניות

 ונלכדה. שהציצה חסידה •
,5 נהריים רח׳ טולדנו, חיה

תל־אביב צהלה, -דרום
יה.״ קראתיך ״ממעמקים •

 שנקר רח׳ כירנבוים, מירי
חולון ,19

ש לאחר שהתאבדה תרנגולת •
בשוק. מחירה לה נודע

 ,19 אילת רח׳ לסינגר, ישראל
בת־ים רמת־יוסף,

בריבוע. אצבע־משולשת •
ת.ד. שטנכרג, חיים

תל־אביב ,11449
האוצר. בקופת כסף מחפשים •

 לילין רח׳ סלוצקי, חני
תל־אביב ,4

ת ו נ ו ט י ס ב
הריון שמלות •
הריון מפנסי •
הריון טוניקות •
הריון חליפות •

ן ה ד כ ד ו מ
 ,4 בנימין נחלת רח׳ תל-אביב,

 החצר דרך ב׳, קומה
 בערב 7 עד פתוח
. )2—4 בשעות (סגור
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