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 1 הפרוטוקולים :פחות לא מעניינת עובדה

 באורח־פלא, נעלמו הקודמים הדיונים של
התעלומה. את להסביר יוכל שאיש מבלי

 ״נראה :אבן־ארי קבע החדשה בהחלטתו
 של ושלומו טובתו כי לבית־המישפט,

 המיידי, שיחרורו את דורשים קורץ יהודה
 להגן מוכנה ישראל מישטרת שאץ מאחר
 ישוחרר החשוד כי מורח אני לפיכך עליו.

עצמית." בערבות
 שכוונה הערה השופט הוסיף בהמשך

 :דילשזן בזו הראשי, שופט־השלום אל
 ונעלמים הולכים מהדיונים ״פרוטוקולים

תדירה.״ בצורה האחרונים בימים
. אחדים, ימים לפני שוחרר אומנם קורין

 הטראומה מן התאושש לא עדיין הוא אך
 ה־ של מזילזולה כתוצאה לו שנגרמה
בית־המישפט. בהחלטות מישטרה

בריאות
1!1*נח1 היה גד3הרל

 סביבתית הזנחה בגל?
מאובחנים ומומיס-מדידה

* בארץ ילדים מאות
בטעות — ,ב״מסכרים'

 הרביעי הילד הוא החמש בן כהן גיא
 נפשות, שמונה שבה במישפחה במיספר

ב מיניאטוריים חדרים בשני המתגוררת
 הוא גיא אשקלון. בפרברי עתיקות שיכון

ב המאובחנים בארץ, ילדים מאלפי אחד
,מפגרים״.0׳ טעות

 שהם וצעצועים, עפרונות־ציור ספרים,
 גיא עבור רגיל, ילד לכל טיבעי דבר
 בגדר הם כמותו, הגדלים ילדים ועוד

מותרות.
בחצ פחי־האשפה הם גיא של מישחקיו

חר אחר והרדיפה המוזנח, השיכון רות
ברחוב. וכלבים חתולים עכברים, קים,

 קרוא- יודעים אינם גיא של ואמו אביו
 בכלל או לשחק פנאי להם ואין וכתוב,
 עם היחידי קישרם ילדיהם. עם לשוחח
וק גערות מכות, באמצעות הוא הילדים

סי לשמוע מעולם זכה לא גם גיא ללות.
 צעצוע. מהם לקבל או הוריו מפי פור

וה טלוויזיה, או רדיו מקלט אין בבית
מה בוקעת שומע שהוא היחידה מוסיקה

השכנים. אחד של רדיו
 לגן להיכנס גיא •סל זמנו כשהגיע

 הגננת קבעה ארבע, בגיל טרום־חובה,
 לגן מתאים אינו כי אחדים ימים כעבור

מפגר. הוא כי —
 ספרים, צעצועים, ראה לא שמימיו גיא,

 בקלות להסתגל הצליח לא וניקיון, סדר
בגן. לו שנעלו החדשים הגירויים לשפע
 המוגזמת התלהבותו בגלל מחונן. ילד

 ממושמע להיות — לגביו הזר — והצורך
 שהיה כפי מכות, ולא דיבורים באמצעות

 הוא מפגר. שהוא נקבע מהבית, רגיל
בגן; לבקר עוד יכול לא

 את לבלות המשיך הוא בגן שיבקר תחת
 בין כמוהו, חברים עוד עם יחד זמנו,

 שהיה עד בכך ממשיך והיה גללי-האשפה,
 אחות- אילולא למפגרים, למוסד מתגלגל

 י ד במיקרה, בו שנתקלה בריאות-הציבור
ה מפגר. הוא כי שלו הגננת מפי שמעה
 ועקבה מינקותו גיא את שהכירה אחות,
 התפתחותיות, בדיקות באמצעות אחריו
 היא הגננת. של אבחנתה לשמע נדהמה
ש הילד להתפתחות למכון גיא את שלחה

באשקלון. בחילי בית־החולים ליד
 בבית־החו- גיא אחר ובמעקב בבדיקות

 . ל- מעל אינטליגנטי ילד שהוא הוברר, לים
 בגן נמרץ טיפול אחרי הרגיל. ממוצע

 את שהרגילו ואחרי שבמכון, ולמייוחד
 וניתנו גן לחיי מיספר שבועות במשך גיא
 לכל חופשית וגישה מלא חופש־פעולה לו

 מרתק חדש, עולם לו ניגלה הצעצועים,
ומופלא•

שית כדי הרבה איתו לעבוד צורך היה
 בגלל קשה שהיה דבר להתבטא, חיל

 ז בכוח אך שלו. המוגבל אוצר־המילים
 מן מהירה ותפיסה טיבעית אינטליגנציה

 בגן מבקר הוא והיום התקדם, הוא הרגיל
 טוענת עתה הילדים. ככל ומתפקד רגיל,

 שהוא סבורה היא שטעתה זו שהיא הגננת
מחונן. ילד אפילו

בית- ליד הילד להתפתחות במרכז
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