
 התחתון העולם עד״ת מוד חסות־אונים עומדת המישטוח
לאזרחים... חנייה דו־־חות ורושמת - הפוליטית והבריונות הרצחני

 עיטורים הענקת לאפשר שנועדה הצעת־חוק על בדיון
הבאים: הדברים את אמרתי לשוטרים, מעשי־גבורה על

 כש־ ,שחיתות גילויי של אלד, בימים ז אכנרי אורי
ה מן כשכמה רעותה, את רודפת אחת קודרת ידיעה
 אפלות, בפרשות מוזכרים במדינה המפוארים שמות

 האמונה ומתפשטת -כללית דמורליזציה עלינו כשמאיימת
 המחרפים אנשים שיש לזכור טוב — מושחתים שכולם

הציבור. למען נפשם את
 מישטרה ללא מתוקנת חכרה תיתכן לא
 נאמנה, תפקידו את הממלא השוטר. יעילה.
נפ וסיכון אומץ־לכ התמסרות, תור כראוי,

 שהציכור ההערכה ולכל הככוד לכל ראוי — שו
לו. להעניק יכול

ש כשם הצעת־החוק, את מחייב אני זאת מבחינה
 על עיטורים הענקת זה, דוכן מעל בשעתו, הצעתי

צד,״ל*. לחיילי מעשי־גבורד,
 שתהיה ככל עיטורים, הענקת האם היא: השאלה

טרה? מיש ה את ולשכלל לעודד כדי בה די וחשובה, רצויה
חשו ולקציניהם לשוטרים מתאימות ■משכורות הענקת

 נופלות השוטרים משכורות עיטורים. מהענקת יותר בה
כראוי. תפקידם מילוי מהם: דורשים שאנו ממה בהרבה

 הם גם — טובות ומשכורות יפים עיטורים אולם
 המתאימה מישטרה לנו שתהיה כדי בהם די לא לבדם

 דרוש במיבנה, שינוי דרוש כושר, דרוש לתפקידה.
המישטרה. בתיפקוד יסודי שינוי

 המאורגן הפשע כין מירוץ כיום כארץ יש
 המשטרה, לבין והפרטית הפוליטית והבריונות

זה. כמירוץ מפסידה שהמשטרה חושש ואני
 חברה של היסודות עצם את עתה המסכן למצב הגענו

חוק. ■מדינת ושל דמוקרטית
 אם המשיח, לימות הגענו ז תמיר יוסף

! הצעת־החוק בעד מדבר אתה
 דברים אמרתי לא מעולם ז אבנרי אורי

המיש־ על ביקורת מותח אני שנים מזה אחרים.
 לא — עתה גם לעשות מתכוון שאני כפי טרה,
 אלא בנדשטרה, צורך שאין סבור שאני מפני

יעי מישטרה שדרושה סבור שאני ׳מפני דווקא
ומקצועית. דמוקרטית לה, ■

 במיש־ בן־בית כימעט אני אלה שבימים הגורל. רצה
 הזה. העולם במערכת שבוצע מעשר,־פשע בעיקבות טרה,
במשרדנו, שוטרים נמצאים לי, נדמה ■ממש, זה ברגע

מת אני למה ארמוז מייד ז אבנרי אורי
כוון.

 דברים אמור בגלוי, דבר ז סורקים מרדכי
ברורים.

הנדרש. ככל מלא בפה אומר :אבנרי אורי
 הודעות ששלחו פושעניים, גופים כארץ קמו
 ושר־המיש■ ולאחרים, לנו באלימות, ואיומים

 החליטו החוק, למוסדות האחראיים ושאר טרה,
 מעשי־פשע. כאל אלה לאיומים להתייחם שאין

כך. על כאן עימו התווכחתי פעם לא
 במעשי־אלי־ המתאמן איריגון קם י בכך די לא האם

כשהוא תמונותיו המפיץ באימויני־אלימות, המצטלם מות,

השרופה במערכת מישטרה קציני

 בתים־ יסודי בשינוי צורך שיש למסקנה מזמן הגיעו כך,
המישטרה. קוד

 מתפשטת שכה — כזו כמדינה אפשר איד
 מידה כקנה מאורגן פשע כה שיש הכריונות,

התח העולם בתוככי רציחות גל כה שיש גדול,
 על להעמיס זו כמדינה אפשר איך — תון

 רישום כמו מגוחכים, תפקידים המישטרה
השוט מיטב עוסקים כזה והרי ז חנייה דו״חות

:וכלילה כיום רים
 את הם שיקהו התחבורה. משרד יש עיריות, יש

ו מס־חנייה, או קנס-הנייה ששמו הזה, העסק הכנסות
 במקום השוטרים. במקום שיבואו רושמי־דו״חות יעסיקו

 הבטיחות, סיירת יעקובי, גד סגן־השר של חיל־הראווה
חנייה. חיל להקים אפשר

 רישום כמו תפקידים המישטרה על להעמיס אבל
 הרי — לפועל הוצאה של הודעות ומסירת חנייה דו״חות

ה כל השוטרים, כל ממנו. למעלה שאין אבסורד זה
מג איני זאת. יודע שר־המישטדה זאת. יודעים קצינים,

להו -מזמן היה צריך זה דבר אבל אמריקה. את כאן לה
מעשיות. למסקנות ביל

האמת למכונת בתוו
 הטוב מהרצון מתרשם אני מימישטרה, זמני כבן־בית

 בקשר במגע נמצא אני שעימם הקצינים של זמרמתם
אצלנו. הפשע חקירת עם

 מחוסר־ גם מתרשם אני מידה כאותה אכל
המישטרה. של האפשרויות

 ■אחרי רבים ימים עוברים מספיקות. אינן המעבדות
 יסוד שהם המעבדתיים, שהמימצאים עד הפשע, ביצוע

החוקרים. לידי מגיעים המישטרה, לחקירת
פוליגרא־ כמו יסודיים מישטרתיים !מכשירים חסרים

(מכונות־אמת). פים
 כמעשי־פשע, חשודים לחקור אי־אפשר

 למכונת־האמת. תור להזמין צריך שהחוקר מפני
ברנטגן. כמו :הילל שר־המישטרה ן ן

 החשודים ברנטגן. במו נכון, ז אבנרי אורי
הימיש־ :נכון יותר למכונת־האמת. בתור עומדים

אותם, חוקרת ואינה חשודים, עוצרת אינה טרה
פנוייה. אינה מכונת־האמת כי | 0

 שנתקבל האנגלית, בשפה פצצה, בהנחת איום בעיקבות
 שהתפשטה הכללית האווירה את משקף זה גם במערכת.

האחרונים. בחודשים ■ובייחוד האחרונות, בשנים במדינה

נעלה וא המישטוה
 מיבנה ואת המישטרה ■כושר את מחדש לבדוק יש

המציאות. צרכי נוכח הפישטרה,
 אכל הפתולוגים. פרשת על רכות דוכר ככר

 כארץ מתגכשות רכ זמן שמזה היא עוכדה הרי
 חלקן פוליטי, כמסווה חלקן פושעניות, קבוצות

 ושירותי■ והמישטרה פוליטי, מסווה כלי גם
 וחפרי־ישע, חסרי־אונים מולן עומדים הביטחון

חסרי־רצון. — חסרי־רצון גם ואולי
 שעוד ואלד, שהיו, קואליציוניים שמטעמים יתכן

ב כלפיהן מויסדות־החוק ושאר המישטרה נהגו ישנם,
מוזרה. סובלנות

 שאתה במה מאמין אתה ז סנהדראי טובה
אומר?

 במה שלם בלב מאמין אני 'אבנרי אורי
עכשיו. שאמרתי

 אינך עכשיו שאמרת בזה ז פנהדראי טוכה
מאמין.

סנה־ חברת־הכנסת לי, נדמה ז אכנרי ■אורי
 שבמשך — לומר אינני.יכול מזה ויותר — דראי
ב מוסדות־החוק, ושאר המישטרה, והגה שנים

קבו של התפתחותן כלפי בלתי־נסבלת סובלנות
אלימות... צות

זאת. להוכיח יכול אינך ג סנהדראיי טובה

 הקודמת, בכנסת סיעתנו של הצעת־חוק בעיקבות *
נתקבלה. וזו משלה, הצעת־חוק הממשלה אז הגישה

״בוג על הודעות־איום ושולח באמצעי־אלימות, מתאמן
או היא המישטרה? עושה מה היטלראית. בשפה דים״,
 ■כן ועל מעשי־פשע, עדיין ביצע לא שהאירגון מרת
להתערב. צריכה אינה או יכולה אינה

 אני והיום קודמות, בפעמים השד לכבוד זאת אמרתי
דברים. קרו בינתיים כי יותר, ■מרה בצודה זאת אומר

 לא הפתולוגים, נגד הפועלים אלה, גופים
 מאילו הם, מי יודעים ושלשום. אתמול :ולדו
כאים. הם חוגים

יודע. שאתה ייתכן סנהדראי: טוכה
לדעת. צריכה המישטרה 'אבנרי אורי 1 ■

מ פחות יודעת אינה שהמישטרה לקוות רוצה אני
 היה תפקידה ממני. יותר לדעת הוא תפקידה אבל מני,

 לה אין אם חודשים. לפני האלה האנשים את לאתר
ביותר. יסודי בדק־בית טעונה היא לכך, הדרושים הכלים

 לא האלה הארוכים החודשים כל במש!־ אם
 הכללי הביטחון שירות המישטרה, הצליחו

האנ את לאתר ככך העוסקים המוסדות ושאר
מסקנות. הסקת מחייב זה הרי האלה, שים
בכך, לטפל מסוגלת אינה שהמישטרה או
צרכו, די ■רציני שהדבר חשבה שלא או
 לא אך הדרושים, האמצעים בעלת היא שהמישטרה או

זה. לתפקיד אותם הקדישה
ביותר. המדאיגה אולי, היא השלישית האפשרות

וטוטים רושמי שד גווו
המנדאט. מימי המישטרה את ירשנו היו״ר, כבוד
 שלא כשם — יסודית בחינה מעולם נערכה לא ■מאז
מת בכלל האם אחר: ממלכתי מוסד שום לגבי נערכה

? ישראל של במציאות לתפקידיה המישטרה מיבנה אים
 וגם המישטרה, ענייני על ברצינות החושב אדם כל

על דעתם את הנותנים במישטרה הבכירים הקצינים כל

1
חו אינה שריפות בענייני גם '׳מילמן דם

? קרת
מנסיוני. עכשיו מדבר אני ז אכנרי אורי

ונושעים גן־עדן
 הסלמה יש האחרונים בחודשים ראש, היושב כבוד
ביותר. מסוכנת הסלמה התחתון, העולם בפעולת

המוס אנשים רוצח התחתון העולם כיום
 כימעט היא המישטרה למישטרה. מידע רים

התחתון. כעולם המודיעים מכחינת שרופה,
 בידי מודיעים רצח של מיקרים מעשרה למעלה היו
 אדם כל נתפס. לא מהמבצעים אחד אף התחתון. העולם
 למסור כיום חושש כתיקנם, ■בימים מידע ■מוסר שהיה
כ פשוטו להירצח, מחר עלול שהוא יודע הוא מידע.

 עליו, להגן יכולה שהמישטרה מאמין אינו הוא משמעו.
יירצח. אם דמו את לנקום אף או

 כלי קיימת. אינה — מודיעים כלי מישטרה
 אך יפים, מדים כעל יפה, מנגנון זהו מודיעים

כשדה. קיים הוא אין
 המיש־ תיפקוד את מחדש לבחון יש השר, כבוד לכן,

 ׳תפקידים של מעומס המישטרה את לשחרר יש טרה.
 הארץ. של במציאות שיכימה על ליפול צריכים שאינם

בכסף. באמצעים, במיבשוד, המישטרה את לצייד יש
 תוך — כולה המדינה תיהפך כן, לא שאם

 וכר־ פדשעים של לגן־עדן — רכות לא שנים
 ■התחתון והעולם כללית, תהיה הכריונות יונים.

רכים. כיטטחים ישתלט
 לאן יודעים אנו בארצות־הברית. הדברים את ראינו

האלי משתלטים מהירות באיזו יודעים אנו מוביל. זה
השליטה. את מאבדת המישטרה כאשר ■והפשע מות

התפת של כעיצומה נמצאים אנו כארץ
זו. חות

י

ה מביא הגובה, על עומדת אינה המישטרה ...כאשר
 והמישטרה ■גוברת הבריתות גוברת, שהפשיעה לכך דבר

 על ■עומד אינו בתי-הסוהר ■שירות אם במירוץ. מפסידה
 בידי כי אחרת, מבחינה מאוד חמור דבר זה הרי רמה,

 בני־אדם, אלפי הרבה ולחסד לשבט מופקדים זה שירות
 ■כלשהו ממוסד כלשהו סעד לקבל אפשרות להם שאין

ל ביממה שעות וארבע עשרים כפופים והם במדינה,

הסוהרים. שליטת
חבר ■ותנאים כלכליים תנאים ניצור לא אנחנו אם

 לשירות אידיאליסטיים, מעולים, כוחות למשוך כדי תיים
ש האסירים, כלפי פשע מבצעים אנחנו — בתי־הסוהר

 היה לא מכם אחד שאף אנשים, בידי אותם מפקידים אנו
 וחאסי־ אחת; שעה במשך בידיהם מופקד להיות רוצה
במשך ביום, שעות וארבע עשרים בידיהם מופקדים רים

שנים. הרבה
 מקצועית הגנה ששלילת סבור אני זו מבחינה גם

 ילכו לא שהתנאים לכך תביא הסוהרים ■מן מיניימלית
 לשירות גבוהה רמה בעלי אנשים נמשוך ולא וישתפרו,

 הנוכחית ברמתו להישאר ימשיך ■והשירות בתי־הסוהד,
 לרמת קיצונית בצורה בלתי־ימתאימה השר, אדוני שהיא,
35̂ ישראל. מדינת




