
 שיטו! ער מסבו והווים: ״בית־הספו את המנהל החוק יותם, אחי
 ההווי! ער במישפחות, למשברים הגורמות הבעיות ער שרו, העבודה

ילדיו ולהוליד להתחתן שלא לו שגרמו הסיבות ועל ילדיהם ח״ את הממווים

 נשערנתי .נעם,
 בית־הספו, של הוצאות

 לשחקו שמתי־לב
 שה אמו הוא נקהל.
בעיר הטונה ההצגה

 להיות חצה ההווה .אם
 לילו שיקוא משוה,

 שלא אנל מהחלז,
 אלה נשישויס. יתש־ב

הילד של ונויס

 צעצועים, לועה! .תחת
 < וגז, חח לילו שיקם

 יסבו הוא יום ושנכל
 מה ההווים את וילמו

!ננית־הספו־ למו הוא

ד מ ל תכס! ד י א
 במילחמת השתתף שאחי להאמין שה

 הוא בפלמ״ח. אפילו והיה העצמאות
 שנותיו. 53מ־ לפחות שנים 10ב־ צעיר נראה

 צלקת נושא הוא הקרבי לעברו כהוכחה אך
 מחטיבת־ מזכרת השמאלית, עינו מעל

גיבעתי.
 - אבי כמו שמבטאים מוזר, שם - אחי

 אחי שם על כך ונקרא בבאר־טוביה, נולד
 ברוסית סירוטה, אז היה מישפחתו שם אמו.

 השניה, בעליה לארץ שהגיעו הוריו, יתום. -
 המישפחה שם את מסויים בשלב שינו

 ש״יתום" חשב אחי מילולית. אותו ועיברתו
מקום את החליף וכשגדל מדי, עצוב קצת זה

יותם. לעצמו וקרא האותיות
 הלן הצבאי שירותו את שסיים אחרי

 באוניברסיטה. סוציאלית עבודה ללמוד
 בכל וכנראה בארץ, סוציאלי. עובד הוא מאז

 כל״כך לא שם הזה למיקצוע יש העולם,
 של אסוסיאציה גורם סוציאלי עובד רציני.

 סלולות, לא וסימטאות פרברים ועוני, סעד
וקשי״יום. אפורים אנשים עם אפורה עבודה

 בפסיכולוגיה, שני תואר בעל שהוא אדם
 במיק־ ולעסוק להמשיך מחליט זאת ובכל
 מעורר אדם הוא סוציאלי, כעובד צועו

 כל־כך במיקצוע בוחר הוא כיצד סקרנות.
להתעסק הולך הוא כיצד הילה, וחסר אפור

 לשבת יכול כשהוא שכונות״עוני, מיני בכל
 מקיר״לקיר, שטיחים בעל מרווח במישרד
 בכל פציאנט ולקבל ו״נקיה" נעימה באווירה

מזה: להתעשר וגם דקות, 45
 שהכסף בצעירותו, עוד החליט, אחי אבל

 החלטה בחיים, אותו שיוביל הדבר יהיה לא
 היום. עד דבק הוא ובה שלם הוא שאיתה

 ״אפור" סוציאלי עובד ״רק" עדיין הוא לכן
תל״אביב. בעיריית

 אדלר מכון מנהל היה רב לא זמן לפני עד
הפרו שהוא - להורים בית־הספר ומנהל
 שהוא המכון, התפרסם בגללו העיקרי ייקט

היה הוא רווח). מטרות ללא עמותה(אגודה

 עובז הוא היום לו. שנמאס עד מנהל,
ובעיריה. במכון השורה

 ש לי אמר איתו, לשוחח כשביקשתי
 לח 11 בין רק בבית אותו למצוא שר

 שעות־ו ביתר בבוקר. 8 לפני או הלילה,
 הש השכונות בין מתרוצץ הוא הארוכות

 מי מישפחות, עם משוחח בתל״אביב,
 בתי- מנהל חוגים, מארגן מרצה, עוזר,

גוש״דן. של שונים באיזורים להורים
 1 להורים, בית״ספר זה מה להבין כדי
 1 זה מה המזלג קצה על קודם לדעת
נקרא. הוא מי שם ועל אדלר

* חי וינאי, אוסטרי אדלר, אלפרד

9 —יי—


