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 הייתי למערכת, מכתבים עבור נמען הבא שהמכתב אף על

 מתייחס שהוא כיוון השמטות, כל ללא במלואו, כאן להביאו רוצה
 של מכתבו זהו שבועיים. לפני זה במדור גם שהתפרסמו לדברים

 ברורות שמסיבות המערבי, בגליל ישראל במשטרת המשרת שוטר,
 לפירסום. ניתן שמו אין

השוטר: כותב
 אין הסתה לבין שבינה ),1818( הזה העולם בשבועון כתבה פורסמה 5.7 ביום

 דיוקם, על דברים להעמיד אני חייב כשוטר אך המשטרה, דובר אינני הבדל.
 מוסאייל מר של כאבו את וכואב ילדים לשלושה אב אני אישית. מבט מנקודת

 ומדממת נתן ז״ל, מוסאייל משה של מותו שוטר. מיריית בנו במות מרחובות
תנין. דמעות המזילה מרושעת, כתבה למלא לשבועון,
 הכתבה הרי יודע הוא ואם מאומה השוטר של תפקידו על יודע השבועון אין
 ילד אחרי בחיפושים היום־יומי? תפקידי על יודעים אתם מה היטב. זאת הסתירה

 עמדנו שאותה שעות תשע של משמרת אחרי וזאת שעות עשר חיפשנו נעדר
 עניין בדבר ואין מאחר הזה בהעולס פורסם לא הדבר בודד. מקרה זה ואין לסיים.
חבל. שוטר? משכורת מה הזה בהעולס פורסם האם המשטרה. נגד צעירים להסית

 הוקראו שבה לוועידה, יפריעו לא שצעירים חברי, שמרו רק״ח, ועידת בהתקיים
 בהגדרה נכלל שלצערי הזה, העולם כולל ישראל, להשמדת הקוראים מברקים,

 להשמדת הקוראים ״הנכבדים״ שלום על לשמור רבה סבלנות דרושה ״ישראל״.
 ממנה מרושעת שאין לוועידה, להפריע מצעירים ולמנוע ישראל, בתור ישראל,

המברקים. בלי גם
 יום כל עבריינים אצל הנתפסים הנשק סוגי את ראה הזה העולם עורך האם

 גניבת התפרעות, שוטטות, של תיקים ״כמה :מהכתבה מצטט אני ז וחמישי שני
 לדירת לפרוץ אולי ז מטרה לאיזו שוטטות? מיוחד.״ דבר שום הכל. זה מכוניות,

 — מכוניות״ ״גניבת ? המערכת משרדי את להצית אולי י הזה העולם עורך
 וגניבת לגנוב. יצטרך לא ואז בחינם, מכונית לעבריין ניתן אולי דבר. שום באמת

 את ולהוביל התפרצויות לבצע או הביתה, חברתו את להסיע ז מה לשם מכונית,
קטן? בנק לשדוד ואולי — השלל

 בלילה, יתומים. וילדי אלמנה תהיה השלושים בת שאשתי מוכן אינני אישית,
 רכב של ארוכה ארוכה רשימה כשבידי — במחסום או המארב, של המתח בשעות

 חברותיהם את הגנוב ברכב מסיע איננו שבהם הארי החלק שלפחות וחשודים, גנוב
 הרבה לי נותרו באם יודע אינני חמוש, הוא מהם גדול שחלק וביודעי — הביתה

 חם בנשק להשתמש שלא מפקדי של ונשנות חוזרות אזהרות למרות ברירות.
ביותר. קיצוני במקרה רק אלא

 במילוי לבטחוני, תורמים אינכם כותבים אתם בה בצורה הזה. העולם על לי צר
אתם. בטחונכם דבר של בסופו שהוא תפקידי,
 ולספר עימו להתווכח רוצה אינני המערבי. מהגליל השוטר של דבריו כאן עד

 סיעת שמנהלת המלחמה ומה השוטר, של תפקידו על הזה העולם יודע מה לו
 שמכתב סבור, אני ישראל. שוטרי של שירותם תנאי להטבת בכנסת הזה העולם

 הזלזול :האמורה בכתבה הזה העולם יצא נגדה לתופעה מסייעת עדות הוא זה
 פושעים־יורים־שוטריכדיורים־פושעים־ של והמעגל בישראל אדם בחיי והולך הגובר
מקום. באיזה להיקטע החייב יורים,

— במכתבו מפרט שהוא הסיבות שבגלל שוטר משרת ישראל במשטרת אם
 הרבה לו יהיו לא — עליהם להגן חייב שהוא לאלה ואיבה קשים עבודה תנאי כמו

במשטרה. ומידי יסודי בית לבדק נוספת סיבה זוהי חם, בנשק לשימוש מעצורים

ם עבריינים עם פגישה ^ נמלטי
 של עבודתה תנאי על הזה העולם יודע מה שוטר לאותו להוכיח כדי כאילו

 של ההתרחשות זירת אל הזה העולם מכתבות אחת השבוע נקלעה המשטרה,
ועבריינים. שוטרים בין אלים מיפגש

— האוניברסי־ בוגרת היא ,23 מנור, יונית
 וב־ בסוציולוגיה בירושלים העברית טה

 בעולם עבודתה בתקופת מדעי־המדינה.
 הקשורים בנושאים פעם לא עסקה הזה

 פורסמה האחרון בגליון רק עבריין. בנוער
 הסגור במוסד שפוטים נערים על כתבתה
 תוך אל לחדור שהצליחה אחרי גיל־עם,
המוסד.
אל שני יונית אל התקשרו שבוע לפני
 למסור כדי אותה לפגוש שביקשו מונים,

 עתו- כתבה לצורך לשמש שיוכל חומר לה
מאו לילה בשעת נערכה הפגישה נאית.
 של ביתה אל הגיעו צעירים שני חרת.
 שבתוכה לבנה, טריומף במכונית יונית
ביק הם ממושקפת. בלונדית בחורה ישבה

 בצומת הבחורה את קודם להוריד שו
 יונית, של לביתה כך אחר חזרו נתניה,

 את למסור והחלו במכונית נשארו שם
סיפורם.

נמ עבריינים שני הם שאלה הסתבר
 להם היו רק. ויעקב פטישי מיכאל לטים׳

ושל בתי־המשפט המשטרה, נגד טענות
 חייהם, על סיפרו הם בתי־הסוהר. טונות
מעצרם. ותנאי הפשע אל דרכם

המ ליד נעצרה אחת השעה בסביבות
 והעבריינים, יונית ישבו בתוכה כונית

גברת שני זינקו מתוכה אזרחית מכונית
 וזינק המכונית את התניע רק יעקב נים.

 צעק: הגברים משני כשאחד בדיוק מהמקום
 עצרו מטרים מאות כמה אחרי ״משטרה!״

ונמלטו. המכונית את ומיכאל יעקב
 אנשי שהם ושהסתבר מיד שהגיעו הגברתנים, שני על־ידי במקום נעצרה יונית

 כשהשוטרים ניידות שלוש למקום הגיעו קצר זמן תוך המשטרה. של המרכזי המדור
העבריינים. נמלטו לאן ביניהם להתווכח מתחילים

 השניים. עם נפגשתי צורך לאיזה אותי שאל השוטרים ״אחד יונית: מספרת
 הגיב: השוטר אבל שלי. העתונאי כרטיס את הצגתי ואף כתבה שלצרכי לו השבתי
מצבה.״ לך תעשה המשטרה עכשיו לעשותז רצית ״כתבה

 ״שהציגה צעירה של מעצרה על בעתונים ידיעות הופיעו היום למחרת ואומנם
עבריינים. בחברת שהיתר. שעה הזה״ העולם ככתבת עצמה את

 יחזקאל אחרונות ידיעות כתב עם הנמלטים העבריינים שני התקשרו יום באותו
 למסור שרצו הסיפור המשך את לו ומסרו אדירם.

 עצמם. את להסגיר מוכנים הם בהם התנאים ואת
 כי אחרונות, ידיעות בשיטת לטעון, כמובן יכולנו,

 שהציג אדירם, יחזקאל עם נפגשו עבריינים ״שני
 למשטרה,״ ומוכר אחרונות, ידיעות ככתב עצמו את

ידיעות. לעורכי זה מסוג ניסוחים משאירים אנחנו אבל

מנור יונית כתבת
לילה בשעת פגישה
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