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 את להעביד דרשו ידידיה מוסד אנשי
ה אולם מופרעים. לנערים למוסד הנער

 קליטתו את תבעו במשרד־הסעד ממונים
ערעור. ללא דווקא ידידיה מוסד במסגרת

יחסים
הומוסכסואלים

מיצפה׳ למוסד הנער נשלח מכך כתוצאה
ה בחינת עבר שם הרצליה, שליד ים,

 מעס לא נדהמו ידידיה מנהלי סתכלות.
 אליהם. הנער הוחזר אחד בהיר יום כאשר

מפי סובל שהנער אמנם קבעו במיצפה־יס
בתו המלוות נפשיות והפרעות שכלי גור

 פסיכוטי אינו הוא אך תוקפנות. פעות
מ לקבלו יש ולכן לחברה ׳מסוכן ואינו
ידידיה. למוסד חדש

 הפרעה ההתבגרות בגיל ווקא
 יותר מסוכנת היא נער אצל נפשית |

 גיל בתחילת מבוגר. מופרע אצל מאשר
 של תהללו הנער על עובר ההתבגרות

 יודעל הנורמלי הנער הומוסכסואלים. דחפים
כ הכרתו בתת אלה, דחפים לעדן כיצד

אחרים. פנ״לות לאפיקי ולהטותם מובן,

ל שהוחזר אחרי בלבד ימים שלושה
מו שהוא הפשע את הנער ביצע ידידיה,

בו. אשם

_ .4׳:
 דרושה
!ועדת-חקירה

 גמור, פסיכופאט אינו אפילו מופרע, נער
 ושאינו לרע טוב בין להבחין מסוגל שאינו

בהכרח נכנע יצריו, על להשתלט יכול

 שגי- לעשות יכול פסיכאטר ל ך•
 מנהל קורץ, משה הד״ר אמר אה,״
״נראה המקרה. על בתגובה משרד־הסעד,

המדונה בצל כדורגל משחקים ״ידידיה״ במוסד שפוטים נערים
בגבעה רצח

 במסגרת נמצא כשהוא עוד מה לדחפיו,
כזו. פעילות עליו המקלה
 ו־ עובדיו, בית־כלא. אינו ידידיה .וסד
 מנסים ואקשלאק, רימה המנהלת, בראלזם

 במוסד הנמצאים השפוטים לנערים לתת
 כולל לבית־ספר, בנוסף בית. של הרגשה
 המתחנכים ילדים, ל־סזז פנימיה המוסד

 תרבותית חברתית, עצמאות לקראת שם
 בתי־ גם עומדים הילדים לרשות וכלכלית.

 הכשרה להם מקנים בהם שונים מלאכה
מיקצועית.

קבע: הבוחן______
״1 פסיכוטי איני הנער

 הרצח מעשה בביצוע המואשם נער ך*
 פעם בכל אך מהמוסד, פעמים מספר ברח ) ן

 ׳משרד־ הוראות לפי מחדש אליו הוחזר
 עם שיחותיו דבר. קרה לא כאילו הסעד,

 פעולה לשתף לשכנעו שניסתה המנהלת,
יפה• עלז לא ומוריו מדריביו עם

 הנהלת הודיעה מרובים ניסיונות אחרי
 היא לצערה כי הנער של להוריו המוסד
 התאמתו אי בגלל מהמוסד להוציאו חייבת

 בחיי ואי־השתלבותו החינוכית למסגרת
המוסד•

ש נראה צדקה. ידידיה מוסד שמנהלת
 למרות הזה,' הנער עבור המתאים המקום
 מחלקת היא לדין, לעמוד מסוגל שהוא׳
לחולי־נפש.״ בבית־החולים הילדים

 המיבחן שירותי ראש שיינפלד, אברהם
 בן הנער את שבחן הסעד, במשרד לנוער

 היה ״הנער אמר: מיצפה־ים במוסד 12ה־
 לנו נראה ניצפה־יס. במוסד מאושר בלתי.
לעבר למוסד אותו לשלוח מתאים כבלתי
 ידידיה בשכלו. מפגר הוא באשר יינים,
מתאים.״ כמקום עבורו נראה

 רמלה. בכלא עתה כלוא ברצח החשוד
 גילה ולא לפשע ראיה עד שהיה חברו,

 משטרתית לחקירה עצור כך, על דבר
 נמצאים מלבדם, אולם בית־שמש. במשטרת

מופ נערים 22 עוד ידידיה במוסד כיום
ה 110 מתוך פלילי, עבר ובעלי רעים

 בכיתה אמנם לומדים הם במוסד. חניכים
 חניכי שאר עם בקשר באים אך נפרדת,
המוסד.

 ידידיה במוסד המחרידה הרצח פרשת
 את שתבדוק חקירה ועדת הקמת מחייבת

 לגבי במשרד־הסעד, המקובלים הנוהלים
 השונים, למוסדות הנשלחים הנערים מיון
 המיוחד החינוך רשת של יעילותה ואת

המפגר. בילד לטפל שתפקידה

 נהרג הוא
שוטרים ביריות

ד הרוג או □ ש ה ר ב א ־ בן
 שבהצטלבות המחסום ליד הכביש על ניצב אור״יהודה, ממיטטרת מל ך*
 אך נוסעות זו בשעה בלילה. לשלוש קרוב היתה השעה לוד. כביש—גהה כביש ^

 המתקרבת מכונית של אורותיה את הסמל ראה מרחוק עוד בכביש. מועטות מכוניות
שתעצור. כדי המכונית לעבר בפנסו אותת הסמל במהירות. לעברו
 מכונית זו היתה מהירותה. את האטה לא במהירות שהתקרבה המכונית אבל

 שנייה. בעוד לדרסו ועומדת לעברו מתקדמת המכונית כיצד ראה הסמל לבנה. ואל־אנט
שלו. העוזי מתת־מיקלע באש ופתח הכביש שלצד התעלה אל זינק הוא

 כמיגרש חונה ה״ואליאנט״ את השוטרים גילו שעות כמה כעבור
 את מכסה גרב שכובע גופה, מונחת היתה בתוכה כרמת-חן. ריק

 את השוטרים כשהסירו דם. •טלולית היתה לראש מסביב פניה.
האיש. את זיהו הם הגופה פני מעל המביכה

 מת. היה הוא מאור־יהודה. 23 בן צעיר שמואל, בן־אברהם (סעיד) שאול זה היה
בעורפו. תקוע היה כדור

★
 מכדור נהרג אומנם שהוא קבעה ההרוג בגופת שנערכה משטרתית ריקה ^
המשטרה. סמל מידי הואליאנט מכונית לעבר שנורה התת־מיקלע ^

 מסתבר, המכונית. לעבר באש הפתיחה לפשר למדי משכנע הסבר היה למשטרה
 היא לוד,—גהה בצומת הואליאנט מכונית שהופיעה קודם שעה כי המשטרה, לדברי
 הנוסעים שארבעת הבחינו כי טענו השוטרים שלם. בכפר משטרה ניידת על־ידי נראתה

רעולי־פנים. היו במכונית
כש הרוג נמצא שמואל כן־אכרהס שאול כי ציין המשטרה דובר

 היו השוטרים, על־ידי שנראו חבריו, שגם מאחר רעול־פנים. הוא
 מכונית היתה נבעו כה •טהמכונית ומאחר כמוהו, רעולי־פנים

 כאור־ אכל שוד. לביצוע בדרכם היו הצעירים כי להניח יש גנובה,
זו. סכרה לקבל המקום תושבי מברכים יהודה

 בית־הקברות. אל מצעיריה שניים אור־יהודה ליוותה האחרהיים בחודשיים פעמיים
במיקרי־המוות. מעורבת המשטרה היתה המיקרים בשני

 שומר אותו ראה אחד יום ומופרע. 18 בן צעיר אצלאן, סמיר היה הראשון ההרוג
 השומר: הקרוב. החשמל עמוד על להתאבד מנסה כשהוא המקומי הטראנספורמטור

 כי השומר כשראה בחיים. לבחור לשכנעו וניסה ליבו על דיבר הצעיר, אל ניגש
המשטרה. את להזעיק מיהר מועילים, אינם דיבוריו

 אותו ״תחזיקו להתאבד. אצלאן בעד למנוע כדי כזמן הגיעה זו
 החשק לו שיעבור ״עד לשוטרים, השומר אמר הלילה,״ בל במעצר

 החזירו מיספר דקות אחרי לחקירה. בניידת נלקח אצלאן להתאבד.״
 הטרנס־ קירכת אל - אותו לקחו משם המקום אל השוטרים אותו

ומת. אלצאן התאבד השוטרים, אותו שעזבו אחרי דקות 7 פורמטור.
★

 בן־אברהם. עיד)0( שאול של משפחתו מתגוררת ,13 אסירי־ציון רחוב ך*
הואליאנט. במכונית השוטרים ביריות שנהרג *2

 מותו לאחר כאור־יהודה כיקר אשר הזה״ ״העולם כתב מדווח
סעיד: שאול של

מאוד. טרי טרי. הקבר
)26 בעמוד (המשך


