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 המו־ מראה פניו. על נסוכה ההבעה כשאותה לזוז מבלי ארוכה שעה המישחקים
ם זה. במיקצוע בעובדים הקשה למחסור הסיבות אחת הוא ̂מ

 הבית סביב עמדו אנשים שרות
וממ תפוחי־עץ כיכרות־לחם, וצעקו. ?

 לגדר. מעבר אל ללא־הרף נזרקו תקים
 האווירה את שליבו1 ׳איומים נשמעו מדי־פעם
 קפץ רגע מדי הסובבים. כל את והסעירו
 פנימה לפרוץ ׳שביקש אחר אדם ממקומו

 למותו־מרעב סאיחריאים שפטים לעשות כדי
פרץ. יששכר המפגר הנער ישל

 הגיע תינה בית בנתניה למפגרים המוסד
 שנפטר אחרי העיתונים לכותרות השבוע

 דו״ה .17 בן מפגר נער פרץ, יששכר בו
 מתת- נפטר הנער כי קבע, הפתולוגי המכון
 מיש־ הייה מותו ׳ביום וחיוסד-נוזילים. תזונה

בלבד. קילוגרם 25 יששכר של קלו

ם קויי  לי
ם רי מו ח

 אסתר מוסד באותו מתה קודכדלכן נה *ץ*
 גם נקבע, גופתה ניתוח ואחרי שלי,

ירוד. תזונתי במצב היתד. הילדה כי אז,
 ובמשך ישנים, 17 מזה קיים תינה בית
 מעתות. נערים 50 בו נפטרו קיומו שנות
 לקוי מטיפול בתוצאה אלה ילדים מתו האם

 של הקצרה תוחלת־חייו משום או והרעבה,
פגוע־מוחז ילד

 הפרטיים המוסדות היוו ומתמיד מאז
 והיא קשה, בעייה בארץ מייוחד לחינוך

 הרווחה שמישרד מאחר נפתרה. לא עדיין
 סכום ילד כל עבור המוסד לבעל משלם
 קיימת צרכיו, לכל להספיק הצריך חודשי
 המיוסד שבעל התיאורטית האפשרות תמיד

 לחסוך כדי בלתי־מספיק טיפול לחוסיו ייתן
 נערים 50 מצויים תינה בבית בהוצאות.

 המוסד, בעלי מקבלים !נער כל על ונערות.
 בחודש. לירות 3000כ־ פלד- וישימעון תינה
 החוסה של להזנתו להספיק ציריך זה סכום

 למחייתו וכן בו׳ המייוחד החינוכי ,ולטיפול
 מן פלד שמעון קיצץ אם הבית. בעל של

 מזון, עבור־ הרווחה מייישרד שהקציב הסכום
1 שנחסך הכסף הלך לאן למשל,

 הד״ר דאז, שר־הסעד מינה 1969 בשנת
 מרים השופטת בראישות ועדה ׳בורג, יוסף

 הפרטיים המוסדות מצב את לבדוק בן־פורת,
 ליקויים על הצביע הדו״ח במדינה. למפגרים
 בדין־ווהשבון המוסדות. במרבית חמורים

 אז, נקבע לשר־הסעד הוועדה שהגישה
 הקשר וכי בינוני, מוסד הוא תינה בית כי

 המטפלים לבין החוסים בץ בו הריגישי
 זה דו״ח בעיקבות הדעת. את מניח אינו

ב החוסים מיספר את הסעד משרד הפחית
 50ל״ נערים 90מ־ מחצית, כדי תינה בית

על תלונות נשמעו לא הקיצוץ מאז בלבד.
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 שמצבו אומרת אימו שנים. כמה
בהתמדה. משתפר תינה בבית

36

ך ת  לבקר באה המוסד, מנהל של הבת פלה ד
 תכופות. לעיתים הוריה של העבודה במקום • • • •

 שקשורים כפי בדיוק לילדים קשורה היא לדבריה,
לפניו. המוסד של עתידו כי מאמינה היא הוריה.

 * מסבירה תינה הקשה. עבודתה על התודה תהיה זו כי ציפתה ולא ערב עד מבוקר במוסד

לחקירה. השבוע היא גם נעצרה בעלה בעיקבות ממחלתו. נבע המפגר הילד של מותו כי

 מפי ולא הילדים, הורי מצד לא תינה, בית
מיישרד־הסעד. של השירחת־למפגר מפקחי

 הילד
מין לא ש מ

 יום־הכי- !בערב נפטר פרץ ששכר ן•
 דיווחי בין תאמה אייה י׳ש הישנה. פורים

 לבין מתתיהו, שירה ישלו, האישית המטפלת
 פלד. תינה בעלית־הבית, של סיפורה

 נער יששכר היה מתתיהו שרה -לדיברי
 ״הוא ליו. עזר לא טיפול ששום מאד, חלוש
 ידעתי ״ולא סיפרה, הזמן,״ כל ורזה הלך
 ידעתי לא אותו. ׳שאהבתי אפילו לעשות מה
 עקבתי ׳שלא אפילו משמין, לא הוא למה גם
 יום- בערב לא. או אוכל הוא אם הזמן כל

 על נשכב הוא פייתאום בחצר. ישבנו כיפור
 שהוא וראיתי הדופק את לו בדקתי הריצפה.

 אותו הנחתי !מת. שהוא הבנתי מדי. שקט
 ז- הבגדים, את לו והחלפתי המיטה על

 באיה והיא מהבית למנהלת קראתי אחר־כך
רופא.״ עם

 ״יששכר פלד: תינה לעומתה, מספרת
 השבוע כל ובעיקר הזמן׳ כל חולה היה

 במעקב היה הוא ייום־הכיפודים. שלפני
 שנתקשר ביקש הרופא רופא. שיל מתמיד

 של במצבו כלשהו שינוי יחול אם איתו
 לו נתן הרופא המוות שלפני ׳בבוקר הילד.
 שהמצב ברור היה אנטיביוטיקה. בדורי כמה
הרבה עוד לו ושאין ומחמיר הולך שלו

 היתה מתתיהו שרההמטפלת
 האישית המטפלת

לד במוסד. שמת הנער פרץ, יששכר של
הזמן. כל מרזה הוא מדוע הבינה לא בריה,


