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- א״רונס״ד למפקח דומה המישטרר. ■■צמרת
,,...,מד 3ר זמן שלה לכיסא רתוקה היא

 המישטרה פעולות על הכללי בוויכוח
:הבאים הדברים את אמרתי

הוא. בפוי־יטובה השוטר של תפקידו :אבנרי אורי
בי עליו נמתחת — פשעים בגילוי נכשל הוא אם
ובצדק. קורת,

 אוחז הוא פושעים, לגלות ׳מופרז להט מתוך אם,
ובצדק. ביקורת, עליו .נמתחת — קיצוניים באמצעים

ב נחשד הוא — פוליטיות הפגנות מפזר הוא אם
יצדק. בלי תמיד ולא פוליטיות, כוונות
 אלימות פוליטיות קבוצות ׳מפריע באין צומחות אם

ובצדק. ביקורת, עליו נמתחת —
מו בתור ובפסיכופטים בפושעים משתמש הוא אם
ביקורת. עליו נמתחת — דיעים
 ולמנוע פשעים לגלות כדי מספיק, מידע לו אין אם
ביקורת. עלייו נמתחת — אותם

 המישטרה — השילטון זרועות כל מחדלי למעשה,
פשיעה. בצורת שלהם, פירות־הבאושים את קוצרת
השוטר. של תפקידו ביסוד מונח זה כל

 המישטרה שרידי מפני להיות. צריף ורך
 הסמכות את כידיה מפקידים אנו עצום. כוח יש

 כן על חרותם. את מהם ולשלול אנשים לאסור
 על ומתמדת חריפה כיקורת להיות מוכרחה

המישטרה.

■זמיים ננל שודבנק
 מי במישטרה. מקומו אין — שבחים שמחפש מי

 — יעילה בצורה חיוני תפקיד מבצע שהוא !מזה שנהנה
במישטרה. מקומו

״למים־ בכל מאשר יותר אולי — במישטרה דרושה לכן ב מפ ס ה ח נ * פי ל פ ו ק

 ה־ צמרת לא אם אשם, מי — טובה התדמית אין אם
? ומי׳שרד־המישטרה מישטרה

? שר־הימישטרד, לא אם אשם, מי — כסף די אין אם
ז הצמרת לא אם אשם, מי — אנשים די אין אם

 המיש־ בכך אשמה — מספיק אינו הטכני הציוד אם
טרה.

 — שר־המישטרה לדעת מעודכנים, אינם החוקים אם
 מעודכנים חוקים על להילחם החייב הוא שר־המישטרה

יותר.
 המישטרה צמרת כי כיקורת, למתוח קשה
 ב- די לא אולם סימפטיים. מאנשים מורככת

האת מול המישטרה, כניהול וסימפטיה״ ״תה
היום. של גרים

בעזת הגבול מ׳שמו
 צמרת נתונה מדי רב זמן שבמשך ההרגשה לי יש

 עצמית בשביעות־רצון מדי, שאנן בימצב־רוח המישטרה
 — שד־מישטרה במדינה יש אם הכל, ואחרי מדי. רבה
 היחידה ההצדקה הרי — במחלוקת שגוי היה שתמיד דבר
 הגבוה בדרג להילחם יוכל ששר־המישטרה היא לכך

 לא הדבר ואם המישטרה. צורכי סיפוק למען ביותר
עליו. כל קודם האחריות רובצת נעשה,

 שאין היושכ-ראש, אדוני ההרגשה, לי יש
 דומה היא המישטרה. כצמרת מספקת תחלופה
 שהיא כרד כטלוויזיה, איידונסייד למפקח

שיש חושכ אני מדי. רם זמן לכיסא מרותקת

העליזים״ עויקאגו •מ■
 רמה היוצרת מנהיגות חזקה, מנהיגות — אחרת גרת

ב עצימה, המשמשת מנהיגות מיקצועית, וגאווה מוסרית
השוטרים. לכל דוגמה רגע, כל

 הפשיעה כשטח המצכ היושב־ראש, אדוני
מאוד. רע רע, הוא

 תמונה מוסרות אינן אחוזי־פשיעה על סטטיסטיקות
 הפשיעה של המיספדית העלייה רק שלא מפני נאמנה,
הפשיעה. של המישתנה דמותה יגם אלא קובעת,
 והו־ המישטרה, וכין הפשע כין מירוץ יש
 אנו הזה. כמירוץ מפסידה שהמישטרה •כשני
 שי־ ל״ימי כהדרגה מתקרכת שהמדינה חשים
העליזים״. קאגו
 שעות. 48ל־ אחד שוד יומיים. בכל אחד בנק שוד יש

 שלא הוא מיקרה רק מזויינים. הם האלה מעשי־השוד
ביצועם. כדי תוך יותר רבים אנשים נהרגים

ב לבנקים. ממישרדים כסף להעביר פוחדות נשים
 רק ומקבלים מזומן, כסף לקבל מסרבים רבים מקומות
צ׳קים.

 הסכנה וקיימת כהלה, של ראשית ישנה
ש כמו פחד, של ספיראלה אצלנו שתיווצר

כ אחרים וכמקומות כארצות־הכרית נוצרה
עולם.

המדיסית! חארץ₪ את לתא
קבו בארץ קמו וגוברת. הולכת הפוליטית האלימות

 אידיאולוגיה בעלות בגלוי, אלימות שהן פוליטיות צות
ה בשמאל גם ואולי הקיצוני, בימין יגם — אלימות של

 ומיליטנט פוליטי אקטיביסט שהנני אני.קיצוני.
 פוליטית, אלימות כל ומגנה דוהה - פוליטי
שתכוא. מניין תכוא

ל צריך הלל: שלמה שר־המישטדה
? לחוק מחוץ אל קבוצות הוציא

 קבוצות להוציא צורך אין :אכנרי אורי
מס הקיים החוק השר. אדוני לחוק, מחוץ אל
לדעתי. בהחלט, פיק

 התחילו אך כאשר כך על איתך התווכחתי
 כימו קבוצות כאשר המילוליים, גילויי־האלימות

 איימו ואחרים דוב אירגע יהודית, להגנה הליגה
באלימות. בפירוש

 הייתם אילו מספיקים, היו הקיימים החוקים
!אותם להפעיל מעזים

התדמית? את יוצר מי
 מהותי שינוי שדרוש יספק לי אין הייושב־ראש, אדוני

פסיכו ומבחינה ׳מעשית ׳מבחינה המישטרה, בהיערכות
לוגית.

 אנשים. למישטרה למשוך יש לכל, וימעל כל יקודם
דרוש כך ולשם למישטרה, אחרת תדמית דרושה כך לשם

בלתי-ימקובלים. אמצעים דרושים הבחינות משתי כסף. גם
 ולהתלונן לכוא טעם אין — לתדמית אשר

 למישטרה. שלילית תדמית שיוצרים כד על
עצמה. של התדמית את היוצרת היא המישטרה
ה כאן שעשו כפי אמצעי־התיקשורת, את להאשים

 תופעה זוהי מעיקרו. יפסול זה הרי נואמים, כמה יום
 — אשם? מי קורה, ימה חשוב לא הזה. בבית החוזרת

׳וה הרדיו העיתונות, אבל הרדיו. הטלוויזיה, העיתונות,
העיתו הבנתם לפי תפקידם, את רק ממלאים טלוויזיה

 על־ידי לא העיתונאי, הדיווח סילוף על-ידי לא נאית.
 במדינות ■מקובלת שהיא כפי שילטונית״, ״אמת יצירת

המציאות. את נשנה מסויימות,
 תשתפר ישראל מישטרת של התדמית

 כציכור תהיה אם תצליח. המישטרה כאשר
ת... של יעילות, של הרגשה כול י

 ה־ הצלחות על תדע איך :ורטמן משה
אותן? מביאים לא אם טרה מיש

 מדווחים אמצעי־התיקשורת :אבנרי אורי
ש המישטרה של הצלחה אין הרע. ועל הטוב על

וב ברדיו בעיתונות, מירבי לסיקור זוכה אינה
 כשהיא המישטרה, תתקשה לא לעולם טלוויזיה.
 פירסום לכך להשיג כלשהו, במיבצע מצליחה

מכסימלי.

פי ובדרג מיניסטריאלי כדרג אחריות לקכל
כצמרת. רעננה וכרוח חדש כדם צורך ויש קודי,

 ואני הגבול, מישמד לגבי משהו אמר שר־המישטרה
אלי. גם מכוונים היו שהדברים משער
 זה דוכן מעל השר. אדוני מצידך, אי-הבנה כאן יש
ל עלי, נאמנים עדי־ראייה מפי ששמעתי מידע מסרתי

 האלה הדברים בע׳זה. מיישמר־הגבול אנשי התנהגות גבי
 היתה שבה אחרת, פרשה נחקרה נחקרו. לא מעולם

 היו לגביה שההאשמות ונקבע צה״ל, של יחידה מעורבת
ב נחקרו, לא מישמר־הגבול לגבי ההאשמות מוצדקות.

מסקנות. אין מילא
מסת אתה :הלל שלמה המישטרה שר

 גם שמעת נכון. לא והוא יודע, שאינך בדבר כן 
תשו זה על וקיבלת אותי, וגם שר־הביטחון את
בה.

השר, אדוני הזה, הוויכוח :אבנרי ׳אורי
 אני יסתיים. לא גם וכנראה לצערי, הסתיים, לא
 ואלה שבידי, המידע את למסור נתבקשתי לא

עדות, למסור הוזמנו לא המידע את לי שמסרו
ה ההליכים אמיתית. חקירה היתה לא וממילא
 לא ואני לי, ידועים אינם אצלכם שהיו פנימיים

לדעתם. צריך

והוזישטוה דר1צ ין1 נחיוה
השוטרים. שכר את להעלות שיש ברור הכסף, לגבי

לגמרי. חדש מסוג אנושי חומר למישטרה למשוך יש
כתכ פשוטה הצעה כאן להציע רוצה אני

 ובוגרי תיכון בוגרי למישטרה למשוך יש לית.
 לכך הפיטוטות הדרכים ואחת אוניברסיטאות.

האפ את צכאי לגיוס למועמדים לתת היא
 של שירות לסין צכאי, שירות כין לכחור שרות

כמישטרה. שנים 15—5
 ותנאי־ צעירים לזוגות בשינון כרוך יהיה הדבר אם

 בקאריירה לבחור רבים צעירים ירצו מתאימים, משכורת
הרגיל. הצבאי הגיוס במקום מישטרתית

למ ורוצה לכך, מתנגד ששר־הביטיחון מאוד ייתכן
 שתפקיד סבור אני אך לצבא. אנשים אותם את שוך

חשוב. פחות אינו כיזם המישטרה
 החסר את למלא תמיד יכול שר-הכיטחון

 עול גם שיוריד דכר כחורי־הישיכה, גיוס על־ידי
המישטרה. משכם

וסימפטיוד ״תה
■מבחוץ. אשמים לחפש יטעם אין היושב־ראש, אדוני

בלוד. הרצח בליל *

מוות! עונש נגד
 המוות עונש בוטל כו כיום כולנו התגאינו

 למדי־ ושחור מר יום זה יהיה כמדינת־ישראל.
למדי בפועל עונש־המוות יוחזר אם נת-ישראל,

 אדם יוצא אי-פעם אם שחור, יום זה יהיה נה.
 יהיה ישראל. מדינת של תליין על־ידי להורג

 לאוייכי גדול ניצחון לפדאיון, גדול ניצחון זה
 על שנוותר לכך אותנו להכיא יוכלו אם המדינה,

 של כיותר הגדולים המוסריים ההישגים אחד
:ישראל מדינת

נייצמן, השוטר של רוצחו :אליעד נסים
? בדין יורשע אם בחיים, להישאר לו ■מגיע

 מגיע האם :איננה השאלה :אבנרי אורי
 האס :היא השאלה ? לא או בחיים להישאר לו

 להורג מוציאה שאינה במדינה לחיות לנו מגיע
!אנשים

מדוע? אליעד: נסים
מרי: איורי בישראל, הקורה דבר שום א

 מחייב אינו בחזית־הפנים, ולא בחזית״החוץ לא
וה התכלית מבחינת עונש־המוות, הנהגת את

יעילות.

 פרי שהיא הזאת, שהדרישה מקווה אני
:תתגשם ודא תחלוך רגע, של ההיסטריה
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