
 שמונה לפני למוסד הובא יששכר .17 בן פרץ; יששכר ברעב, שמתהחוסה
הפתו במכון שנערכה הבדיקה לפי מהוריו. שהתייתם לאחר שנים,

 יום־ בערב נפטר פרץ יששכר נוזלים. ומחוסר מתת־תזונה הנער מת לוגי,
ו■ שמח יצחק צילם: חולה, היה בה ארוכה תקופה* לאחר השנה, הכיפורים

•שלוו, המטפלת לי קראה בערב לחיות.
... מת.״ שהוא וראיתי
 הוא פרץ," שימעון המת, הנער של אחיו
 מת יששכר כי הראשוני החשד את שהעלה
 סיפר סדיר׳ בשתות חייל שי&עון,. ברעב.

 ׳לא אחיו, אצל ולבקר שבא פעם בכל כי
ה סיפר אותו,״ ״כשראיתי אותו. הכיר

 קרועים בגדים לבוש שהוא ״ראיתי שבוע,
 פעם וביפל מואר, רזה היה הוא ומלוכלכים.

קטנה.״ שלו הקומה אפילו מקודם. רזה יותר

מפג בילדים לטיפול הכשרה כל עברו לא
 נשים שתי גם יש המטפל בצוות רים.

 עיב־ כלל דוברות שאינן הגדה •מן ערביות
ב המוסדות במרבית קיים כזה מצב רית.
 במוסדות ובמייוחד חוסים, לנערים ארץ

 לטפל ׳מוכנים מאד מעטים אנשים ׳למפגרים.
 משום גם דוחה, שמראיהם 'אלה, בנערים
 ימן אינו כזו עבודת עבור המוצע שהשכר

 כך, משום העבודה. אופי בגלל וגם הגבוהים
מאד. מהירה העובדים תחלופת

 בא פרץ שימעון היה המטפלת לדיברי
 אחת פעם רק במוסד אחיו אצל לבקר

 ״ברור,״ מכך. פחות אפילו לפעמים בשנה,
 הם הרי אחיו. את הכיר ״׳שלא אמרה,

חודש.״ כל משתנים
 בת נערה היא מתתיהו, שרה המטפלת,

 לטיפול מיקצועית הכשרה כל לה 'אין .23
 עובדת היא זאת ולמרות מפגרים, בנערים

 קודם- שנים. מארבע יותר זה תינה בבית
 מפגרים, לנערים ממשלתי במוסד עבדה לכן

עבו חודשי ארבעה כעבור ועזבה נעורים,
ה סיפרת ׳תינה,״ בית את ״העדפתי דת.

 יותר אלי מתייחסים הבוסים כאן ״כי שבוע,
 בשבילי בית. כמו זה .הדיורים. מאשר טוב
 אני זה ובגלל שלי, ואמא אבא כמו הם

כאן.״ עובדת
 תינה בית של המטפלות עשר מתוך שש

<ג>

 בי־ משנזעות את הבינו לא הנערים אליו.
יום. מדי כהרגלם והתנהגו העיתונאים, קור

 1969ב־ שנעשה מישרד־הסעד של הדו״ח
 בבית לנערים המוגש הטיפול כי גם, קבע
 חיום של מספקת במידה מלווה אינו תינה

 הגבוה התחלופה שיעור וכי ׳אישיים, וחיבה
 רכישת של אפשרות מונעת העובדים בין

שוטף. מעשי ניסיון
 המטפלות על האחראית פיירמן, מזל

 שנות כשמונה במקום, הוותיקה היא במוסד,
חוד לכך קודם עבדה היא גם בו. עבודה

 נעורים, הממשלתי במוסד אחדים שים
 עברה לדבריה תינה. לבית עיברה ואחר־כך

 לטיפול הסעד מישרד של קורסים כמה
 של הכשרה אבל במוחם, שלקו בנערים

לה. אין בסיסי לימוד או ממש
פלד, שימעון כיום, העצור המוסד, מנהל

 לתפקידו. הולמת הפשרה יפעל ׳אינו הוא אף
 במישרד- שלו ההכשרה את קיבל לדבריו,

 על־ידי נשאל כאשר אך החינוך־יוהתרבות.
 'את לקבל כדי למד !מוסד באיזה השופט

בפיו. תשובה היתה לא התעודה,

 חושך
ם בעיניי

 גינה בעל מאד, גדול עצמו מוסד
כ ומישחקים. מידשאות רחבת־ידיים, 1 י

 את ראה למקום, הזה העולם צוות שהגיע
 חדרי בחצר. הילדים עם משחקות המטפלות

 מדי, יותר קצת אפילו מאד, נקיים המוסד
 והחשש בעיתונות הפירסומים בגלל כנראה

 שררה הניקיון למרות אולם, למבקרי־פתע.
 הטריים שחומירי-החיטוי עזה צחנה במקום

יכלו'לה. לא
 ל־ לילדים חיכה ובשר אורז מילא דוד

 פרוסות־ הוצאו 'לילדים ארוחת־הצהריים.
 אחת ותפוחי-עץ. בגבינה, מרוחות לחם

 אותה קיבלה נוספת, למנה שצווחה הנערות,
מייד.

 מנערי אחד משה, של 'אביו סבג, יהושע
 בקולי־קולות צעק במקום, שהיה המוסד,

 שישוחרר ברגע בעל־הבית את יהרוג כי
 מבין ״אני אמר, עכשיו,״ ״רק ממעצרו.

 הזמן כל גרוע. כל־כך נראה שלי הבן למה
 ובעל־הבית ויוותר, יותר רזה נעשה הוא

 הורגים הם המחלה. בגלל שזה לי אומר
 משה הכסף. את ׳להרוויח כדי פה אותם
 למפגרים, הוא גם גיל, במוסד היה קודם
התאים שלא בגלל משם אותו הוציאו אבל

מותרם מישתקים
? למפגרים במוסד שכיחה תמונה שזוהי

 הזה העולם צלם לפני תינה בית ילדי משחקים
 או המוסד, מנהלי על־ידי לכך שהוכנו לאחר

למדי. מרווח המוסד של חדר־המישחקים

 לי נעשה לכאן, ׳שעבר מאז הגיל. מבחינת
עליו.״ חושב כשאני בעיניים חושך

 מן בנו את להוציא בא סבג יהושע
ה הפירסומים את שקרא אחרי המוסד,

שהת מה עשה אילו אך בעיתונות. אחרונים
 אחר מקום מוצא היה לא לעשות, כוון

 הבעיות ׳אחת זוהי בגו. את אליו ׳להכניס
מצי :הרווחה מישרד ׳של ביותר הבוערות

 מפגרים ילדים עיבור פנויים מקומות את
 מישפחותיהם בבתי להחזיקם אפשרות שאין
וושיוינות. ׳רבות סיבות בגלל

 עלילה
עת! עז מז

שע ין•  בנו, שבא. כלעומת הלך שדג הו
 אחרים .הורים תינה. בבית נשאר משה,

 וכמה הפירסומים, בעקבות הם אף הגיעו
 מהן, אחת תדהמתם. .את הסתירו לא מהם
ה ועד ראש גם שהיא רבינוביץ, ציפי

 עלילה הוא שהפירסום טענה במוסד, הורים
 .והילדים וטוב, חם יחם כאן ״יש נתעבת.

 מספיק, אוכלים ״הם סיפרה. יפה,״ מתקדמים
 בידיעה בבית, בשקט לישון יכולה ׳ואני

 הורים נאמנות.״ בידיים נמצא שלי שהילד
דבריה. את אישרו .אחרים

 מיכתב המישטרה חוקרי בידי זאת, לעומת
 מעובדות אחת על־ידי שנכתב אנונימי
 המתרחש על מזעזע דיווח זבו המקום,

 באמת שישגיח מי ״אין המוסד. כותלי בין
 ׳להם ״מניחים במיכתב. כתוב הילדים,״ על

 אם איכפת לא ולאיוש לכלבים, כמו אוכל
 טרי, לא בכלל המזון לא. או אוכלים הם

 כל לילד חלב שהגישו זוכרת לא ואני
 ׳מהילדים אחדים במקום. שעיבדתי הזמן

 אוכל לבקש והולכים המוסד מן בורחים
העיוברים־זשבים.״ מן

 מול השוכן !מיפעל שטוק, מעובדי אחדים
 שבמיכתב העדויות את מאשרים תינה, בית

׳מפג שילדים סיפרו מהם כמה האנונימי.
 ולבקש הכביש לאורך להתרוצץ נהגו רים
 הגדר על ני׳תלים היו ״לפעמים אוכל. מהם

סיפרו. לחם,״ פרוסת ומבקשים
 מישרד־הרווחה, ׳של השירות־למפגר ראש

 תרד כולה הפרשה כי טוען חובב, מאיר
 ספורים. ימים תיוך העיתונים מכותרות
 השירות- מאנשי רבים ולדעת לטענתו,
 הנוגע בכל בסיסי ידע חוסר רק ׳למפגר,
 את גרמו מפגרים נערים ולהתנהגות לטיפול

 שיששכר החשד לדבריו, ההמולה. כל
 המכון ■שרופאי כיוון מוטעה, ברעב ׳מת פרץ

 מחלה על ידעו לא פשוט מ״שפטית לרפואה
הילד. של קודמת

בגלל ״רק
ה ב ה א ה

 כתוצאה ׳נגרם שהמוות בתעודות־הפטירה
 בגלל נגרמה שזיו ייתכן בבטן. מנפיחות

הפיגור.״ בגלל ולאוו־דווקא חוסר־תזונה,
 האחרונים, המוות מיקרי ישני על נוסף

 קרו שלי, ואסתר פרץ יששכר של .אלה
 השנים 15ב־ במוסד מיקרי-מוות 48 עוד

 יבדוק האלה סמיקרים כל את האחרונות״
 אם לקבוע כדי המ״שטרתי, צוות־החקירה

 המוות שסיבת הרופאים בקביעת ממש היה
מוחי. ליקוי היא

 ובעלת־הבית, המוסד מנהלת פלד, תינה
 ״אני אופטימית. היא, אף השבוע שנעצרה

 ״בכל סיפרה, שינה,״ 17 כבר כאן עובדת
 אני בעלי. עם יחד הערב, עד מהבוקר יום

אנ עשרות ויש האלה, הילדים את אוהבת
 זה את עושים אנחנו אם לספר שיוכלו שים

 שיש המייוחד היחס בגלל או כסף בשביל
 האלה לילדים אהבתי ׳בגלל רק אליהם. לנו
 הרבה לפני כבר המוסד את סגרנו לא

 לשבת יכולה אני רוצה, אני אם שנים.
 להמשיך מעדיפה אני '׳אבל לעיבוד. ולא בבית

בכל־זאת.״
 לאור לפסוק, בית־המ״שפט על יהא עתה

 קרה בדיוק מה לפניו, שיובאו העדויות
ליל ככתובת לתפקד יוסיף ואם תינה !בבית

היחידי. בייתם שזהו מפגרים דים
■ צרוד ריגו

 פקד המישטרה, מטעם הפרשה וקר ך*
 ״אנחנו אחרת. סבור ליסבונה, נתנאל 1 1

 החוסים ״כי בבית־המישפט, אמר נוכיח,״
 מתאימה. ׳תזונה קיבלו לא תינה בית .במוסד

שרשמו הרופאים כל את תחקור המישטרה


