
 שהוא להוכיח שרצה תמרי, תשקיף). מדור
הת ללא גם השובתים את לשבור יצליח

 של המיידיים פיטוריהם על הורה פטרות,
בהפגנה. שהשתתפו קצינים ארבעה
 הפתעה זו היתר, השוטרים ציבור לגבי
 מארבעת שניים לפחות ומאיימת. גדולה

 ככוכבים ידועים' היו המפוטרים הקצינים
מה ופיטוריהם המישטרתי, בשירות נ׳ עולי

 ב־ רצינית מיקצועית פגיעה היו שירות
 בכוח־ כרוני ממחסור הסובלת מישטרה,

ארם.
 בחזקת הם הפיטורין כי ידע תבורי אולם

 איום. היו לושי של שהשיחות כשם איום,
 ונעילה אופק של בביתו הטלפון ניתוק

 תל־ מחה במישטרת במועדון השוטרים
 הפיטורין כי ידע תבורי איום. היו אביב

ש להפגנה מלבוא השוטרים את יפחידו
 הוא אחר־כך וכי הראשון, ביום נערכה

לשי המפוטרים הקצינים את להחזיר יוכל
דבר. ארע ולא כאילו רות,

 שההפגנה ברור היה האיומים, למרות
 דויד התקיימה. לא כלל והשביתה נכשלה,

 כנגד חשופים התייצבו אשר וחבריו, אופק
 גילו שבמישטרה, והטרור הרודנות שטר מ׳

ההת חילות. ללא מצביאים הם כי לפתע
הצ אחרי בהם שאחזו והשיכרון להבות

מקו פינו שעבר, השבוע של ההפגנה לחת
ל התברר לפתע ולתיסכול. לאכזבה מם

 ועד־השוט־ בראש שעמדו המישטרה קציני
 זמן כבר הרחב לציבור שברור מה רים,
 עוד רב זמן הישראלי הפשע ולעולם רב,

פחד הם ישראל מישטרת שוטרי יותר:
 כל ועלובי־נפש. חוט־שידרה חסרי נים,
 מצידו בא הוא אם בין שבקטנים, קטן איום
 שר־הפנים, של מצידו או זוטר פושע של

להתקפל. להם גורם
בורג ידע אשר את ידעו לא השוטרים

 ידעו לא הם להתפטר. מתבורי דרש כאשר
תביעו כל יוכרו מעמד, יחזיקו הם אם כי

 המיש־ צמרת עם יחד והממשלה תיהם,
 בורג החזית. אורך לכל נסוגות היו טרה,
 ה־ כי במדינה אחר אדם מכל יותר יודע

ש חולה, גוף היא שבאחריותו מישטרה
 לגמרי, אותו ימיתו הפגנה או שביתה

מוכן. היה לא הוא ולכד
מקטגוריה
לסנגוריה

 כימעט מטרה, היתד, אופק דויד ^
ה אחרי הסביר, במאבקו. מקודשת •

 ששרת הצעיר, עורד־הדין הצורב כישלון
 ליצור ״ניסיתי הממשלתי: בשרות כתובע
 ליצור רציתי במישטרה. שרות של אדיאל

 ולא בה, גאים יהיו שאזרחים מישטרה
 רציתי היום. של זו כמו עלובה כה מישטרה

 כדי בתור יעמדו שאנשים מצב ליצור
לב תוכל ושהמישטרה למישטרה, להצטרף

 משום אחד כל תיקח ולא שוטריה, את חור
תקנים. למלא מוכרחה שהיא

 רמת עולה, היתד, המישטרה רמת ״אם
 קיימת כך ולשם יורדת, היתר, העבריינות

 למען האיגוד את רציתי מישטרה. למעשה
 איגוד היה אם השוטרים. של איכות־חיים

 בפני היה לשוטרים לדבר. היה יכול דוא
ומע שחיתויות רואים כשהם להתלונן מי

 עכשיו היום. שקורה כפי יעשו. שלא שים
 שישמע מי ואין מתוסכלים שוטרים יש

 הייתי אם בעיותיהם. את ויפתור אותם
 מיגוון על להשפיע מסוגל הייתי מצליח,
 בכלל הישראלית בחברה הקשורים נושאים
זו. חברה מתחלואי חלק אולי ולפתור
ש־ לפני עוד נכשלתי נכשלתי. ״אבל
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חופשית, התאגדות הדורשות הכרזות וליד הלאום דגל תחת הכנסת.
 כובעיהם. את עליה וקבעו מישטרה מדי הגדר על השוטרים תלו

׳ נכשלה. השבוע של זו ואילו מוצלחת, היתה שעבר בשבוע הכנסת מול שנערכה ההפגנה

מדים

 בפרשיות בעבר שהתפרסם סי (מימין), לושי יגאל רב־פקדלושי מאיים
 בהפגנת הופיע במישטרה, הקשורות בלתי־נעימות

 שוטר כל על מאיים והחל בתל־אביב, מלכי־ישראל בכיכר שנערכה השוטרים
בדרגה.״ לעלות כדי הכל יעשה ״לושי :המשתתפים אחד כד על אמר בפיטורין. בה שהיה
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 לצון, מעשה חבשה, במאבקו, בעלה את שליוותה אופק שרה הכנסת.
מישפחותיהם. מילחמת גס היא השוטרים מילחמת כי להדגיש כדי שוטרים כובע

 היו אילו השביתה. את קיימו לא אנשים
ל הם להפגנה בהמוניהם באים השוטרים

 השוטרים לשבות. צריכים היו לא עולם
 והדיבור הביטוי זכות את מכרו באו שלא

ביוקר. כך על ישלמו והם שלהם,
ני אני הפרשה. מכל הפסדתי לא ״אני
 צריכים היו טיומקין ומשה המפכ״ל צחתי.

 מה במישטרה, ראשון סמל עם להתווכח
 עולה היה לא כלל אחדים שבועות שלפני

 במישטרת לקרות שיכול מישהו, דעת על
 דויד עם התווכחה המישטרה כל ישראל.

 בשם כשדיברתי ראש הרכנתי לא אופק.
ראשם.״ הרכינו השוטרים רק השוטרים.

 שדויד הראשונה הפעם זו היתד, לא
 יום־הכיפו־ במילחמת מילחמות. מנהל אופק
 ימין. וביד בכתף ונותח אופק נפצע רים

 חשבון על ללמוד לו איפשרו כנכה־צה״ל
 שנים ולשלוש שנים, שלוש במשך המדינה

 לכל שהגיעה לימודים שנת נוספה אלה
במילחמה. שהשתתף חייל

הר המישפטים לימודי את שסיים אחרי
 למדינה הרבה חייב הוא כי אופק גיש

 החוב את להחזיר כדי לימודיו. את שמימנה
 ״למדתי במישטרה. לשירות התגייס הוא

 שנים ארבע במישטרה שירתי שנים, ארבע
חובי.״ את והחזרתי
 בשרות פרנסה. בעיות תהיינה לא לאופק

 פרקליטות בעבודת עסק הוא המישטרה
 הפרקליטים שבין המוצלחים אחד ונחשב

 לפרקטיקה יפנה הוא עתה המישטרתיים.
פרטית.
 אהיה עכשיו קטיגור, הייתי עכשיו ״עד

אופק. מחייך סניגור,״
!■ י;אי יוסי
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 [עי שבא שוטר עס מתווכח שובת שוטר
המדים. באותם לבושים שניהם לפנותו.
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