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 אנשי־ מצד אי־הפעולה ? הסרי-אונים
הע שכן ביותר, מוזר ניראה המישטרה

 אופי בעלי חשדות העלו שניגבו דויות
 היו לוסטיג. יצחק לגבי מובהק פלילי

 ו־ חיפושים עריכת שחייבו !עדויות אלה
 — מעצר וביצוע מיידית, תפיסות־מסמכים

 באשמות — למדריכים נרמז רק שלגביו
 במייוחד, חמור אופי בעלות והונאה גניבה

בקורבגותיהן. בהתחשב
אוזלת־יד, המישטרה כאן גילתה האם

 להסביר שבכוחן סיבות קיימות שמא או
 במתרחש הגוער מיפלג של אי־הטיפול את

? זה במוסד
 מיפלג־ ראש לביא, אליהו סגן־ניצב

הענ השתלשלות את מסביר ביפו, הנוער
חש יש שניגבו שבעדויות ״נכון יינים:

בע שהם המוסד, בניהול לאי״סדרים דות
 שהמוסד לי ברור פליליים. אספקטים לי

שאי היות אך שצריך, כפי מנוהל אינו
 הכספיים הסידורים מהם בדיוק יודע נני
 מלא ביטחון לי אין והחניכים, המנהל בין

פליליות. עבירות המוסד כתלי בין שבוצעו
הל: מנ  ״ננקטו ה

נגדי״ צעדים
ר ל ^ מ  למר הועבר העדויות חו
•  הממונה שהוא שיינפלד, אברהם ס

נמ בידיו בפישרד־הסעד. המעונות על
 התבצעו באמת אם לבדיקה הכלים צאים

ה המנהל. מצד פליליות עבירות במוסד
 ניגבו שבו יום באותו אליו הועבר חומר

העדויות.
 שהמוסד לכך לדאוג יש דעתי, ״לפי
 שהוא למרות ייסגר, ולא לפעול ימשיך
 צריכה הנערים שטובת מפני — וזאת גרוע,
 אלא בדבר. הנוגעים כל עיני לנגד להיות

 אופן, בכל ההנהגה. את שם להחליף שיש
 ואם העניין, את לבדוק צריך שיינפלד מר

פלי אופי בעלות עבירות בחקירתו יעלה
לצו מייד, החומר את לי למסור עליו לי
 במוסד.״ המישטרתי הטיפול רך

 עצמו? לוסטיג יצחק המנהל, בפי ומה
 היה הכל ״לא אומנם כי מודה הוא ובכן,
 עלי, הממונים עם ישבתי במוסד• בסדר
צע ננקטו אומנם הקשות הטענות ולאור

 לא הדין. את מקבל ואני — נגדי דים
 ולא שעשיתי, מה בכל פלילי דבר שום היה

ב הספדים ניהול במישטרה. כלל נחקרתי
 אגורה לקחתי לא גמור, בסדר היה מוסד
 האחרים הפרטים כל את במוסד. נער מאף

 עלי.״ מהממונים לקבל אפשר
 ״אני במפתיע: לוסטיג, הוסיף לסיום

 מ* ייפגעו לא עצמם שהנערים מקווה רק
 להם להזיק עלול זה הפרשה. פירסום
מאד...״

 ממיפעל- לביא אליהו ביו ההסכם לסי
 ממישרד- שיינפלד אברהם לבין הנוער,
 את לחקור צריו האחרון זה היה הסעד,

 אם- היוותה המישפטית והשכלתו הנושא,
 את ללביא לתת כדי דיה טובה מכתה
 ההאשמות בחקירת להתחיל הירוק, האור

בקש לפי לוסטיג. נגד שהועלו הפליליות
 עיכב מיפלג־הנוער, ראש לביא, של תי

 כדי הפרשה, פירסום את הזה העולם
 מישרד־הסעד ולחוקרי למישטרה לאפשר
ב הפירסום המוסד. של מדוקדקת חקירה
שבועות. לשלושה עוכב עיתון

ב הסתכמה מישרד־הסעד חקירת אולם,
 המעורבים מן איש גדולה. אחת בדיחה

 כלל נשאל לא ומדריכים) (נערים בפרשה
 המוסד. כתלי בין שהתרחש מה לגבי

 ההאשמות מן לחלוטין התעלמו החוקרים
ו במישטרה, בעדויות שהועלו הפליליות

 מינה- ״אי־סדרים שהיו בקביעה הסתפקו
 התברר, הזה העולם בחקירת במוסד. ליים״

 לשעבר המוסד מעובדות אחת בידי כי
ה אך וחשבונות, מיסמכים צילומי מצויים
אליה. פנו לא חוקרים

מוזר. היה בפרשה המישטרתי הטיפול גם
 מנהל נגד פליליות האשמות הועלו אם

 היתד, — בשפע כאלה היו ואכן המוסד,
 עצמאית, חקירה לנהל צריכה המישטרה

 האומללה הבדיקה לתוצאות להמתין ולא
מישרד־הסעד. של

 ב־ העיתון התערבות אחרי מקום, מכל
 סילוק — המינימום לפחות נעשה פרשה,
 החיים תנאי ושיפור לוסטיג, יצחק המנהל
במוסד. בנערים הטיפול ואופן

 אנשי כנראה למדו, חשוב אחד לקח
 שהחלה אחרי אופן. בכל מישרד־הסעד

ל המישרד אנשי חילקו העיתון, חקירת
 להם ורק תגיות, מעין הבכירים עובדיהם

 למוסדות להיכנס הרשות להבא תינתן
 על חמור באיסור אסרו הם מישרד־הסעד.

 לבקר ל״זרים״ לאפשר המוסדות מדריכי
זה. מסוג במוסדות
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