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אז לבוש ששוטר שלי השכנים לי מסרו
 אף כי מדוע, הבנתי לא אותי. חיפש רחית
 אחר־כך, יום החוק. עם הסתבכתי לא פעם

בשכו בבית־קפה ידידים עם כשישבתי
 שלא אדם נהג ובו יג׳יפ לידנו נעצר נה,

 בשכנות שגרה בחורה ישבה לידו היכרתי.
 אותי. שחיפש השוטר שזה לי אמרו לי.

 על לעלות לי אמר והוא אליו, ניגשתי
 מכיר שאינני אמרתי איתו. ולבוא הג׳ים
 אחרת כאן, נשוחח רוצה, הוא ושאם אותי,
 שוטר שהוא לי ענה הוא למישטרה. אגש

שלו. התעודה את לי והראה
 של כשמה ■קורקין, אהוד ששמו ״ראיתי

מכפר־סבא. הבחורה
 שקט למקום ונסענו הג׳יפ, על ״עליתי
 לי: ואמר הרכב, את עצר לפתע בשכונה.

תח עכשיו, לך שאומר מה יורגו, ,אדון
 ותתעורר לישון איתו תלך עליו, שוב

 שאיחד, שהבחורה לי הסביר הוא איתו!׳
 אנשים, כמה ולעוד לו חשובה יצאתי

 עצמו הוא אבל אותי, להרוג רצה ושאביה
 אם יפה. בצורה העניין את לגמור החליט
יע אמר, איתה, אתראה שלא לו אבטיח

ה עם בעתיד שאסתבך במיקרה לי זור

ארינום מתלונן
אסור בנות־מישפחה, עם

 יבוא הוא כן, אעשה לא אם אבל מישטרה,
אתי. לשוחח כדי ולא אלי

 בייחוד נרדף, עכבר כמו ״הסתובבתי
 שהבחורה שכנים מפי לי שנודע אחרי

לח פחדתי אותי. מחפשת יצאתי שאיתה
פגש למחרת הורי. אצל וישנתי הביתה זור
 לה וסיפרתי דירתי דלת ליד אותה תי
 השקט על לוותר מוכן ושאיני קרה מה

 היא להתראות. נוכל לא ולכן שלי, הנפשי
 על יודעת שהיא ואמרה ,שפן,׳ לי קראה

השוטר.
מ חזרתי חמישי, ביום שבועיים, ״לפני

 חיפש ששוב לי סיפרה והשכנה הופעה
 ונסעתי פחד נתקפתי השוטר. אותו אותי

 יודע לא אני ידידים. אצל לישון לבת־ים
 לא כבר שלי אמא לעשות. מה עכשיו

 והיא פשע, שום ביצעתי שלא לי מאמינה
פאניקה.״ נתקפה

ארינוס. יורגו של סיפורו כאן עד
א או כן  נברא,״ ולא היה ״לא ל
במח כשוטר המשרת קורקין, אהוד טוען
 המרכזית היחידה של כללי בילוש לקת

 יורגו עם נפגש אכן לדבריו בתל־אביב.
 שלא פרטית פגישה זו היתה אך ארינוס,

 שבה בפגישה, במישטרה. עבודתו במיסגרת
יו שלא מיורגו ביקש חברתו, גם נכחה

 אך קדובת־מישפחתו, עם להתראות סיף
יד. עליו הרים ולא איים לא

 אומנם השוטר כי יורגו אמר בתגובה
 הראשונה, פגישתם אחרי להטרידו שב לא
נו פעם אותו חיפש הוא כי לו ידוע אך

מת הוא לדבריו, מגוריו. במקום ספת
 ולגור- הציבור תלונות לקצין לפנות כונו
 את שיבדקו כדי במישטרה נוספים ימים

 את שינצלו משוטרים למנוע כדי הנושא,
 ולענייניהם כחוק שלא במישטרה עבודתם

הפרטיים.

טרה מיש
במי1ע שימוט

 נחשדים השוטרים שגי
— ■בעציר אכזרית, כהתעללות

אותם? ישפוט מי
 התלונן בבית־הסוהר,״ מכות מקבל ״אני

ה בפני שילבאייה סלימן עבד־אל־לטיף
 בכפר־סבא. השלום בבית־מישפט שופטת

ו אורי בשם קצין בעיניים. גז לי ״נתנו
 אפילו ואני אותי, היכו אדרים בשם שוטר

לי.״ עשו מה להגיד מתבייש
 ואחר- ,העציר דיברי את רשמה השופטת

ו המישטרתי התובע לבקשת נעתרה כך
 נוספים. ימים בשיבעה מעצרו את האריכה

ב רישיון, ללא נשק באחזקת נחשד הוא
שבמשולש. קלאנסווה כפרו,

 ואב נשוי ,25 בן פועל־בניין שילבאייה,
 החשד את בתוקף שהכחיש ילדים, לשיבעה
 כ״חשוד במישטרה סווג נגדו, שהועלה

 במחלקת־המי- לחקירה ונלקח בפלילים״
כפר־סבא. במישטרת עוטים

 חודשים, שיבעה לפני שאירעה הפרשה,
 דומות פרשות כמו להסתיים היתד. יכולה

 היו העציר של תלונתו דיברי רבות:
מש היה והוא גדוש־ניירת בתיק אובדים
 של לפסק־דינו בהתאם נכלא, או תחרר,

 שילבאייה שעבד-אל-לטיף אלא השופט.
 בערבות, כשהשתחרר לוותר. שלא החליט
 מסר שעברה, השנה של האחרון בשבוע

הירושל לעורכת־הדין בכלא חוויותיו על
 הדברים את העלתה היא צמל. לאה מית
 בורג, יוסף לד״ר אותם ושלחה הכתב על
והמישטרה. הפנים שר

 לפרק־ שילבאייה סיפר כאוויר. תלוי
 נלקחתי שנעצרתי, אחרי ״יומיים ליטתו:

 החקירה אורי. אצל לחקירה נוספת פעם
ו אורי של החדר מול בחדר, התנהלה

 שוטרים כמה ואדרים, לאורי נוסף בה, נכחו
 אותי קשרו כיסא, על אותי הושיבו נוספים.

שיח לאחר־מכן אותי. והיכו לכיסא בחבל
החב ובאותם לכיסא, מהקשרים אותי ררו
 על אותי תלו חזי סביב הכרוכים לים

אחורי. על במקל אותי חיכו בחדר. הדלת
מ שהיה הכיסא את הזיזו ״לאחר-מכן

 על באוויר תלוי ונשארתי לרגלי תחת
 עוד אולם בעיני, מדמיע גז התיזו הדלת.

 אורי את בבירור לראות יכולתי לפני-כן
 ל־ מכיר. שאינני שוטרים ואותם ואדריס

 אותם הורידו מיכנסי, את התירו אחר־מכן
ש עד שלי לפי־הטבעת בקבוק ודחפו

התעלפתי...״
 עורכת־ צירפה שילבאייה של עדותו אל
ב בו שפגש אחר, עציר של עדות הדין
 ״הכניסוהו החקירה. מן שהוחזר אחרי כלא

״רג העציר,* סיפר לתא־המעצר,״ פנימה
 יכול לא בוכה, אדומות, עיניו פתוחות, ליו

 כשהיה המיטה. על לשכב יכול לא לצעוד.
 שכב לבסוף צועק. היה צידו על שוכב

 פניו, על נר טיפטפו כי לי אמר בטנו. על
 נעליו. ועל פניו על חלב סימני וראיתי

 בסיכות ראשו את דקרו כי לי אמר
 באחוריו ראיתי אותו. ותלו לכיסא וקשרוהו

 לבית־שימוש. אותו סחבתי מכות... סימני
צועק.״ היה בלילה

 מחצי-שנה יותר רישמית. התנצלות
 שר־ לתשובת ופרקליטתו שילבאייה חיכו

 כשהיו שבוע, לפני לשווא. אך המישטרה,
 הפרק־ למישרד הגיע ייאוש, סף על כבר

 כהאן, אלה עורכת־הדין של מיכתבה ליטר,
 במטה הציבור תלונות על לממונה עוזרת
המישטרה. של הארצי

 מרשך בפני מתנצלים ״אנו :כאהן כתבה
 מצאנו כלפיו, המישטרה אנשי התנהגות על

 לכאורה השתמש אדרים מנדום שסמ״ר
 יועמד כך ועל במרשך, והתעמר בכוח

 נכח הטענה שלפי לוי, אורי מפקח לדין...
 לדין הוא אף יועמד במקום, עת באותה

 אדרים מסמ״ר למנוע כדי עשה שלא כך על
מעשיו.״ את לעשות
 שבע לא שילבאייה שעבד־אל־לטיף אלא

טע בצידקת הרישמית ההודאה מן נחת
 החשודים המישטרה אנשי הסיבה: נותיו.

 בפני רגיל, לדין יובאו לא בהתעללות
ל בהתאם מחוזי, שופט או שופט־שלום

 ל- בבית־דין יישפטו אלא המדינה, חוקי
 ה־ של פנימי ביודדיו שהוא מישמעת,
 שוררים 1978 של בישראל שכן מישטרה.

נש לפיהם ימי־הביניים, של נהגים עדיין
 מיוחדים בבתי־דין מסויימים אנשים פטים
 או למעמדם, בהתאם מיוחדים, חוקים ולפי

מישלח-ידם. או דתם,
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