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 אזרחית לבושי שוטרים לושה
 ישראל שבטי שברחוב לדירה פרצו

הס הם בירושלים. מוסררה בשכונת ,15
 במקום. שהיה 18 בן נער של לעברו תערו
 שיטרית. לבני הודיעו הם עצור!״ ״אתה
 המעצר. פקודת את לראות דרש הנער
 לא בשבילך — המוח את תבלבל ״אל
 לו. אמרו הם מעצר,״ פקודת צריך

הצעיר, אחיו גם בדירה היה מילבדו

 המון שברו הם חטף. שהוא המכות אחרי
 מהרעש הזמן. כל השתוללו בבית, דברים
 להפסיק מהשוטרים וביקשו שכנים נכנסו

 וגם הפסיקו, לא הם אבל לבני, להרביץ
 של חבר עוד השכנים. לאחד מכות נתנו
 מה על השוטרים את קילל נכנס, בני

 גם ועצרו הרביצו והם לבני, עשו שהם
אותו.

שלי לאח להרביץ גמרו שהם ״אחרי

לדבריו, מהשוטרים. שיטרית בני קיבל הגוף ובכלבבטן בעיטות
 נגד להתלונן שהעז על כנקמה השוטרים אותו היכו

 אז ירושלים. מישטרת מבניין בקפיצה להתאבד בני ניסה שנה חצי לפני המישטרה.
המכות. את בני משחזר בתמונה למעשה. אותו דחפו בו שהתעללו שוטרים כי התלונן

 בבית־ ד׳ כיתה תלמיד ,10ה־ בן עופר,
עו סיפר בירושלים. תידהר העממי הספר

 לאחיו: השוטרים שעוללו מה על פר
 פקודת־מעצר שבלי להם אמר בני ״כאשר

 ונתנו אותו תפסו הם איתם, הולך לא הוא
בפר בוקסים לו הכניסו רצח. מכות לו

 בו. ובעטו הריצפה על אותו הפילו צוף,
ביקש אני המשיכו. והם מכאבים צרח בני
אלי. לב שמו לא הם אבל להפסיק, מהם תי

 שלו הידיים על שמו הם ״אחר־כך
 כשהוא לו, להרביץ והמשיכו אזיקים
 יכול לא אבל להתגונן, ניסה בני כבול.

חי הוא איד יודע לא אני האזיקים. עם היה

 לפני אותו. לקחו הם הבית את ולהפוך
 הולד השוטרים אחד את ראיתי הלכו שהם

 פותח שהוא ראיתי אחריו, הלכתי למיטבח.
 לבקש בלי אורנג׳דה, ושותה המקרר את

 של בארונות חיטט הוא כך אחר רשות.
 שאל הוא אותי, ראה הוא כאשר המיטבח.

 עוגה.״ בבית יש אם אותי
ל הובל ומוכה, דם זב שיטרית, בני
 לעורך־דינו, טילפנו בבית השכנים מעצר.

שהת מה על לו והודיעו אבירם, יורם
 למיגרש־הרוסים, מיהר עורך־הדין רחש.

ירו מישטרת של בית־המעצר שוכן שם
המישט־ לקוחו. את לראות וביקש שלים,

 של לביתו שפרצו ׳שוטרים שלושהולחנוק בשיער לתפוס
בירו מוסדרת בשכונת שיטרית,

 באכזריות, אותו חיכו שיטרית, את תקפו הם זאת תחת צו־מעצר. להציג סירבו שלים,
 ומנעו למעצר שיטרית את השוטרים הובילו כן אחרי אותו. וחנקו בשערותיו משכו
בני. על־ידי שוחזרה זו תמונה גם בודק. קצין מונה לפרשה פרקליטו. עם להיפגש ממנו

 להתראות לעורך־הדין להתיר סירבה רה
 להרשות יכולה לא היא שלו. הלקוח עם

 חבוט כה עצור יראה שעורך־דין לעצמה
מוכה. וכה

 סעדיה הוא למיקרה הראיה מעדי אחד
 מרצ־ השחורים. הפנתרים איש מרציאנו,

 החדרים שלושת בת לדירה הוזעק יאנו
 של חברים על-ידי שיטרית מישפחת של

המהומה. של בעיצומה הגיע הוא בני.
 ״ראיתי :ראה אשר את מרציאנו תיאר

 מכופף ושוטר כבולה אחת כשידו בני את
 את תפס שני שוטר האחרת. ידו את

 ופצוע. חבול כולו היה בני ראשו. שערות
 ואף אותם תקף שבני לי סיפרו השוטרים

השוט דם. נזל שמאפו שוטר על הצביעו
והביאו שקרה ממה בעצמם נבהלו רים

 בני של אביונקה7ו האב
 מפנה שיטרית

ה על־ידי שניזוקו החפצים, שיברי את
 בני. את והיכז שהשתוללו בעת שוטרים

הבית. בתוך רב להרס גרמו השוטרים

 שוטרים 20 בדירה היו לפתע תיגבורת.
 השוטר את צילם הצלם מישטרתי. וצלם

 הוכחה לנו יש ,עכשיו :ואמר באף הדם עם
 גם לצלם ממנו ביקשתי ,הותקף. ששוטר

 יודע ,אני סירב. והוא בני של הפרצוף את
 אמר הוא ,לצלם, צריך אני מה את בדיוק

לי.״
 שופט לפני בני הובא יומיים כעבור

 על־ מייוצג היה לא הוא ירושלמי. שלום
 יכולים המישטרה ואנשי עורך־דין ידי
 מאוחר כרצונם. השופט בפני לטעון היו

 למצוא ניסתה כי המישטרה, טענה יותר
 הצליחה. לא אד אבירם, עורך־הדין את

 או במישרדו הימים באותם היה אבירם
 לארבעה בני את עצר השופט בביתו.
 יום. 15 ביקשה שהמישטרה למרות ימים,

אבי כי המישטרה, הבינה כאשד למחרת,
 לבית־המישפט עירעור להגיש מתכוון רם

 ה־ בגי. את לפתע שיחררה היא המחוזי,
 לעצמה להרשות היתה יכולה לא מישטרה

 בני של במיקרה עורך־דין נגד להתמודד
. שיטרית.

 התמיהה
הוועדה של ^

 בחוד- ידועה ירדטלים ישטדת **
 האכזרית כמישטרה האחרונים שים ■!1

 הפמניסט- הצעירות תקרית בארץ. ביותר
 ביניהן חודשים, כמה לפני שהפגינו יות,
 ראש־הממש־ סגן של בתו ידין, אורלי גם

 שהפגינו הבנות לכך. דוגמה היתה לה,
 על־ היסטרית באכזריות הותקפו בשקט

 התגרות. כל ללא צמאי־דם, שוטרים ידי
הפרשה. הושתקה ידין של בעזרתו

 בחודשים מעורבים היו ירושלים שוטרי
אכז תקיפה של רבים במיקרים האחרונים

 שמוגשת פעם בכל אזרחים. של רית
האכז מעשיה על המישטרה כנגד תלונה
 במרבית אשר בודק קצין מתמנה ריים,

 וכאשר שלו. החברים את מזכה המיקרים
 לתקרית, רבים עדים ויש חמור, המיקרה

 קלים עונשים על או נזיפה על מחליט הוא
התוקפים. לשוטרים אחרים

 היתד, לא שעבר בשבוע התקרית גם
 שיטרית בני הכיר שבה הראשונה הפעם

 לפני ירושלים. שוטרי של זרועם נחת את
 מישטרת על-ידי בני נעצר שנה כחצי

מה־ קפץ מעצר ימי כמה אחרי ירושלים.
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