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מישטות גנחו וויו, שלמה נחו

 ושומוים אזוחים

 התעללות ער

והוללות

של תלונות נעיחבות ״חקו צפת,

יו׳רד•י־׳

מיש של הכללי המפקח מישרד ל ^
■  תבורי, חיים רב־ניצב ישראל, טרת י

 במישטרת המשרת משוטר מיכתב הגיע
כתוב: במיכתג צפת.

נכבד. ״אדון
 שנדרשתי בצפת מישטרה סמל אני

 לטובת שונים במיקרים להעיד באחרונה
 שעדותי למרות רויף, מר התחנה, מפקד

 אבל שקר, שזה יודע הקצין שקר. היא
 עומד המרחב שמפקד אדאג, שלא לי אמר

 החלטתי לכן מאז, נקי לא מצפוני מאחוריו.
האמת. את לכם לספר

בן־שמעון מאיר רס״ר את שלח •1

ל שעשה למסיבות חינם גבינה להביא
ובמועדון. במישרדו חבריו

 שקיבלנו הפרסים כספי את לגו לוקח !•
 עושה הכסף ועם שביצענו, עבודה על

 אותנו, גם משתף לפעמים לחבריו. מסיבות
דבר. נאמר שלא כדי

בבי מסיבות לעשות אותנו מחייב !•
 אין אבל מרצוננו, לא שזה למרות תנו
בנו. יתנקם זה נעשה, לא אם ברירה. לנו

 יומן לזיוף עד היה התחנה מפקד !•
 מתייצבת לא פעם אף דן חנה סמלת התחנה.

 שהיא היות הקל מותר לה אבל בזמן,
לפעמים התחנה. מפקד של טובה ידידה

לעבודה. בנעלי־בית מופיעה היא
 תנועה לסדר שדאג תנועה סיור היה !•

 ומשתמש אותו, הוריד התחנה מפקד בעיר.
 ומכונית מכוניתו על לשמירה כזקיף בו

 בחברת במועדונים מבלה כשהוא המישטרה
 מפי לשמוע אפשר כך על הערות ידידיו.
עזרא. ויעקב אזולאי סמלים

 מעמדו, את מנצל שהוא לי ידוע #1
 חוץ, תוצרת בירה לו מספקים ושוטריו
 ועוד. מוזלים במחירים חריפים משקאות

 המרחב מפקד הופיע בערך ימים חודש לפני
 טוהר על איתנו ודיברו רויף, פקד עם יחד

כפיים. וניקיון מידות

זמיר מתלונן
המעילה גילוי

רויף פקד
. יסבול הבית ״בל . ׳ .

 הללו האנשים שני !הכללי המפקח אדוני
 בהתנהגות רצופה שדרכם קצינים ועוד

 הנאה, טובות מלאות וידיהם בלתי־מוסרית
 יכולים הם האם ודרגתם. מעמדם את ניצלו

האזרח?״ וכלפי כלפינו דוגמא לשמש

שגרה  ־האלה־ג
החשוד גוף על

 המפקח אל שנשלח זה, יבתב *ד
 התוצאה הוא המישטרה, של הכללי •■י

* )2096 הזה (העולם כתבה של הראשונה
 מיש- קציני של בנהריה הפגישות בית על

 הדים. מכה הבית סיפור בכירים. טרה
 עליו מצביעים או סביבו עומדים סקרנים
 שבית הוברר קצר זמן תוך אולם, ממרחק.

 הקרחון. קצה רק הוא בנהריה הפגישות
 עשרות ועולות מבצבצות המים לפני מתחת

 עדים, הדחת הנאה, טובות של פרשיות
 אהבים. והילולות פליליים תיקים סגירת
 שנראה מה הוא הנוכחית הכתבה מוקד

 של הבכירים הקצינים לחבורת כמרכז
צפת. — הגליל מרחב

 מכל רב במרחק שוכנת צפת מישטרת
 < מרוחקים במקומות אחר. יישוב מקום

 בעלי שאנשים סכנה קיימת יישוב ממרכזי
 לשליטים עצמם יהפכו כוח של מישרות

 של המישטרה קציני להם. מותר שהכל
 שאין מאחר הזה. הסוג עם נמנים צפת
 קציני של דרכם מבקר, או מפקח גוף

 עדים הדחת שוחד, למדי. קלה המישטרה
 של מעשים הם מעמד, וניצול לרצונם
 הוא בצפת המישטרה תחנת מפקד יום־יום.

 מפקדו־חברו, בעזרת רויף. שלמה פקד
 הוא פרנקו, דוד ניצב־מישנה המרחב מפקד
 רוחו. על העולה ככל במקום לעשות יכול

 לא ושוטרים, אזרחים של רבות תלונות
 מדרך משהו על נסגרו. התיקים נענו.

:הבא הסיפור יעיד רויף פקד של עבודתו
 פקד ישב השנה אוגוסט חודש בתחילת

 ב־ בן־חיים יעיש רס״ר עם רויף שלמה
 שבעליו הקטנות, השעות מועדון־הלילה

 בערך שם ישבו השניים גנון. שלומי הוא
 נער במקום עבר חצות כשלקראת שעתיים,

 את כשראה בן־לולו. מרק וחצי, 17 בן
 בצפת, המישטרח תחנת מפקד של מכוניתו

השמשה את שניפצה אבן הנער עליה זרק
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