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 :הגלדיה גבי על ולציין ת״א, ,136 ד. לת. בלבד גלויות על־גבי לשלוח יש התשובות את
,1784 ״חשבץ״ למשלוח האחרון המועד במספרים. התרגיל כל את להכיל צריך הפתרון '

.16.11.1971 — הפתרון
ספרים. פרסי שלוסח יוגרלו נכונח וזפווזרים גין

במדינה
משטרר.

 מרביצה המשטרה
ומתנצלת

 להישג השבוע זכה אחד ישראלי אזרח
 גם עבר וטובים, רבים כישראלים נדיר:
ספי של המרעישה החווייה את זה אזרח

 אך ישראל. משטרת שוערי מדי מכות גת
ה האזרח זכה המוכים, למרבית בניגוד

להתנצלות. גם נידון
 הוא בר־המזל האזרח ואיומים. מכות

 בצפון המרתף תיאטרון מנהל יקים, מוני
 המשטרה שר בפני שהתלונן תל-אביב,

 מידי שספג ברבריים ואיומים ׳מכות על
בח (אלימות בכפו. עוול לא על שוטרים

).1781 הזה העולם החוק, סות
 המכתם את יקים קיכד השבוע,

:המשטרה שר ממשרד הכא
 לחקור כדי מונתה אשר חקירה ועדת

 התנהגותם בדבר התלונות את יסודי באופן
העל בתקרית, שטיפלו המשטרה אנשי של
:הבאות העובדות את תה

 לאחר בסמוך 27—28.8.71 שבת בליל
 בקרבת הדיירים מנוחת הופרעה חצות,

 הזעיק מהם ואחד שבהנהלתך, המרתף
ב למקום שהגיע השוטר המשטרה. את

 — ״כמנהגו״ ולא — זו קריאה עקבות
 המקום ניהול על דו״ח ברישום הסתפק

העניין. יסיים שבזאת וסבר רשיון ללא
 הסתפקו לא הנראה כפי הסביבה, דיירי

 התמרמרו־ את הביעה הדיירות ואחת בכך,
 מים ששפכה בזה חוקי, בלתי במעשה תה
וה הרעש במקום. שהמתינו האנשים על

 כאמור, המטפל, והשוטר גברו מהומה
 בראשות העזרה בהגיע תגבורת. הזעיק
ה נוכח האחרון, זה החליט חזוט הסמל
 והתלונות הצעקות ונוכח שנתהווה מצב
 לפזר הופרעה, שמנוחתם הסביבה דיירי של
 קיום את כך על-ידי ולמנוע המתקהלים את

כ להתחיל שעמדה השלישית, ההצגה
חצות. לאחר השעה מחצית

 אתה התערבת זה בשלב ״חלאה."
הת את השוטרים דאו שבו באופן אישית
תפקי במילוי וכמכשול כהפרעה נהגותך

 לתחנת עמם לבוא נדרשת כן ועל דם,
 אחרים אזרחים גם זה בשלב המשטרה.
 באותה התערבו ההצגה לתחילת שהמתינו

נת ועל־כן הפעולה למהלך והפריעו צורה
 לווה המעצר למשטרה. לבוא הם גם בקשו

והת מאחר גבך, על ובמכות בדחיפות
לניידת. לעלות נגדת

 הסמל כלפי התנהגת למשטרה בדרך
בהת ופוגעת מעליבה בצורה האחראי
והמ אליו המופנית ״חלאה״ כמו בטאות

המשט תחנת בתוך גם כך להתנהג שכת
מ עצמך את הפכת בתחנה בהיותך רה.

 מהשוטר בתוקף ודרשת למתלונן נאשם
הנוכ של תלונותיהם את לרשום התורן

הת נגד אזרחי), בלבוש חיילים (שני חים
המשטרה. אנשי של נהגותם
 הוא שאין היתה התורן השוטר טענת
 אנשי נגד תלונה ולרשום לקבל מוסמך

 מאחר לכך. מוסמך קצין דק וכי המשטרה
 ואיימת צעקת זאת, טענה קיבלת לא ואתה

 והדבר לבודדו צורך היה השוטרים, על
 במקום שנוכח פרנקו סמל על־ידי נעשה
בכוח. כך לשם השתמש ואשר
 חלקו מסתיים בזאת דופי. גמצא לא

 מעשיו פירוט לאור המכתב. של הראשון
 השני החלק מהווה יקיס, של הנוראים
:וקובע המכתב ממשיך הפתעה.
 ועדת של והמלצותיה מסקנותיה להלן

ה פיקוד על־ידי אושרו אשר החקירה,
ידו: עליהן סומך המשטרה ושר משטרה

סגי על הורה אשר המשטרה סמל .1
 בתום־ זאת עשה כי אף התיאטרון, רת
 בכך חרג סדר, להשליט כנה ובכוונה לב

מפקדיו. על־ידי הוזהר ועל־כן מסמכותו
 היה התקרית במהלך מקרים בשני .2

 אנשי שגי מצד צורך ללא בכוח שימוש
משמעתי. לדין יובאו ועל־כך משטרה

ה על־פי כי התורן לשוטר הוסבר .3
ה שני תלונת את לקבל עליו היה חוק

 לפחות או המשטרה איש נגד חיילים
ה פרטיהם ושאר שמותיהם את לרשום
יותר. מאוחר להעיד שיוזמנו כדי אישיים

 הקצין של בהתנהגותו דופי נמצא לא .4
שם. עצור שהיית בעת לתחנה שנכנס

ש הפלילי התיק את לסגור הומלץ .5
 והפרעה שוטר העלבת בגין נגדך נפתח
לציבור. עניין מחוסר תפקידו מילוי בעת

 ועגמת־הנסש אי־הנעימות על לנו צר
מ כמה של התנהגותם עקב לך שנגרמו

ועל זו, בתקרית המעורבים המשטרה אנשי

מתנצלים. אנו כך
 בהתנהגותך כי לציין עלי זאת, עם יחד

 השוטרים את העמדת שלך, הדיבור ובצורת
תפ את לבצע שניסו בעת קשה במבחן

 במעט לא וגרמת עליהם כמוטל קידם
 לתוצאות שהביאה היצרים להתלקחות

אלו. בלתי־רצויות
 באורח המנוהל המרתף תיאטרון לסיכום,
רצי- מיטרד מהווה רב זמן זה בלתי־חוקי

יקים מוכה
לא — התנצלות כן, — מכות

 והזכאים הדורשים הסביבה, לדיירי ני
 אינך אלה בנסיבות החוק. מהגנת ליהנות

 המשטרה מאת חוקית להגנה לצפות יכול
וה חוקי בלתי באורח המנוהל עסק על

 תתעלם אם חובתה ידי תצא לא משטרה
 מהווה שהתיאטרון הציבור, מתלונות

חמור. מיטרד עבורם
תי של בחיוב להכיר מוכנה המשטרה

אפש עזרה כל ולהושיט זה מסוג אטרון
 ממילוי להימנע רשאית היא אין אך רית,

 יעודה. עיקר שזה הציבור, כלפי חובותיה
 פתרונה על תבוא הבעיה כי מקווים אנו

בדבר. הנוגעים ומוסדות גורמים בעזרת
 הפייסנית הנימה בעל הסיום שקרים.

 קבלת עם הוא הגיב יקים. את פייס לא
 רוח על שהעיד בסיגנון ההתנצלות, מכתב
ההתנג במהלך כלל נפגמה שלא לחימה

החוק: כוחות עם שות
 זעדת־החקירה מסקנות את דוחה אני
 משטרה שקצין ייתכן לא ידיים. בשתי
 שהוא שוטרים לגבי ועדת־חקירה יהווה

 משטרה קצין יום. יום איתם ונמצא חי
 המשטרה לגבי אובייקטיבי להיות יכול לא

 הרי בתחנה, התלוננו כאשר ושוטריה.
 שכתוב כפי התפרענו, ולא — שהתלוננו

ש סבור אני עדויות. יש כך על בדו״ח.
 הדי — אזרחית חקירה ועדת יקימו לא אם

השוטרים.״ בעונש להחמיר יש שלפחות

החי
עטקיס

מפוקפקיס
ה תל־אביבית, אלמנה מרמורק, שרה

 החדרים שני בת בדירתה לבדה מתגוררת
 ברחוב משותף בית של הקרקע בקומת

 בבהלה ניעורה בתל-אביב, גבירול איבן
 נגרם אותה, שהעיר הזר הרחש משנתה.
 ספק היה לא פחות. לא זר צל על-ידי
בחדר. הסתובב גנב בדבר:

ה האלמנה אחד. תמורת שלשח
האל הצל אימים. בצווחות פרצה קשישה

שבא. כלעומת נעלם בבהלה, ניתר מוני
 השכנים ובת שכניה, את הזעיקה שרה

הלי למשך בדירה עימה לישון התנדבה
 סקר הדירה בעלת ערכה שחר, עם לה.

 את לסחוב הצליח שהגנב גילתה בביתה,
ל״י. עשר של שטר היה בו ארנקה,
 הגנב איבד הנחפזת, שבמנוסתו אלא

ריצ על שנשאר שלו, ארנקו את האלמוני
 מרמורק שרה מצאה בתוכו, המטבח. פת

אחד. כל ל״י חמישים של שטרות שלושה

1784 חזה לס1הע


