
ו על התנצרה ה שטו י מ ה שקצין נ
ו שטרה המי ו אהובתו של בעלה את ו

 לניסים נישאה היא שפיים. קיבוץ בת היא
 שלוש במשך יחד שיצאו אחרי .30ה־ בן

דו־ בבית נמצאת המשותפת דירתם שנים.

 מכחישה ארבל חיה
 קצין עס רומן שניהלה

בעלה. נגד אלה קשרים ושניצלה המישטרה,

 מסיבות כנראה נובע ״טיפולו בתלונה.
 לגברת שבינו ליחסים הקשורות אישיות
 פקד של התנהגותו מרשי לדעת בראל.
 במעמדו, מישטרה קצין הולמת אינה אמיר

המעטה.״ בלשון לדבר אם
 במיכתב רבות תיקוות תלה לא ניסים

 להגיש ניסה שכאשר גם מה זה. תלונה
 נגד הרצליה, במישטרת פלילית תלונה

 כי חשב ניסים לקבלה. סירבו אמיר, פקד
 חוקרת שבהם אחרים, רבים במיקרים כמו

לב המישטרה תגיע עצמה, את המישטרה
 ושה- כראוי פעל שהקצין למסקנה סוף

 הפתעתו, רבה היתר. לכן בסדר. מישטרה
 סגן־ מאת תשובה מיכתב אליו הגיע כאשר
 הציבור תלחנות קצין דנון, רפאל ניצב

 נשלח המיכתב תל־אביב. מחוז במישטרת
בספטמבר. 26ב־

 מיש- מפקד אל תלונתך לבירור ״עשינו
 ״הבירור דנון. כתב תל־אביב,״ מחוז טרת

 מרשל את הכיר אמיר מפקח כי העלה
בבעיו טיפולו עקב ואשתו בראל ניסים
תיהם.

עם נפגש אמיר מפקח הסברו, ״על־פי

ר גיסי□ ל א ב  ניסים של לביתו שפרצו שוטרים ך*
 לך נראה ״אנחנו בגסות. פעלו בראל י י

 מהם אחד צעק !״לאישתך להרביץ זה מה
 בכוח. אותו דוחף כשהוא גיסים, לעבר
 ניסה ניסים !״עצור אתה איתנו, ״בוא

 את היכה לא כלל כי לשוטרים להסביר
 להוטים היו השוטרים לשווא. אך אשתו,
 עניינו לא כלל וטענותיו אותו, לעצור
אותם.

 רבות. פעמים עצמה על חזרה הפרשה
 אותו מצאו שבו מקום בכל נעצר ניסים

 מצב בבית. ואם ברחוב אם — השוטרים
 לכך הסיבה ארוכים. שבועות נמשך זה

ש בראל, חיה ניסים, של אשתו היתד.
 תקיפה על רבות תלונות נגדו הגישה

 עוצרים השוטרים היו פעם בכל ואיומים.
 שלא כדי שעות, 48 למשך ניסים את

 היו שבמהלכן שופט, בפני להביאו יצטרכו
 אותו. ומשפילים בגסות אליו מתייחסים

 הפעם עד אותו, משחררים היו לבסוף
הבאה.

 לצאת עומד שהוא חשש בראל ניסים
 לעצור השוטרים שבאו פעם בכל מדעתו.

 של התלונות כי אותם לשכנע ניסה אותו,
 נכונות הביע ואף דימיונה, פרי הן אשתו

 ביחס הבחין הוא אך בגלאי־שקר. להיבדק
ש שכדלב הוא המישטרה. מצד חד־צדדי
 ולא אותו, לעצור רק מעוניינים השוטרים

 שום היתד. לא לטענותיו האמת. את לברר
תקופה במשך השוטרים. בעיני משמעות

ה אחר בחיפוש ניסים התייסר ארוכה
פרטית, חקירה ערך לבסוף לכך. הסבר
אותו. שהדהימה למסקנה והגיע

 בוגדת אשתו כי גילה, הוא ניסים לדברי
 תפס הוא לדבריו מישטרה. קצין עם בו

 יצחק פקד עם יחד חם״, ״על אשתו את
ואשתו ניסים הרצליה. ממישטרת אמיר

 ולכן בהרצליה, הם אף מתגוררים חיה
 במישטרה נגדו התלונות את האשד. הגישה

 ה־ את מפעיל אמיר כי הסיק ניסים זו.
 עם לו שיש הרומן בשל נגדו, מישטרה

כלפיו. החד־צדדי היחס ומכאן אשתו,
 השנה באוגוסט 12ב־ ששלח בתלונה
 יצחק עורך־הדין בראל, ניסים של פרקליטו
 תל- מחוז מישטרת מפקד אל ברזילי,

 את גולל הוא טיומקין, משה ניצב אביב,
 גילוייו. על ודיווח ניסים של סבלו סיפור

 אחד מצד מרומה עצמו את מרגיש ״מרשי
 ל,שיתוף זוכה היא ומאידך אשתו, על־ידי
נכתב אמיר,״ יצחק פקד מצד פעולה׳

נגדו. ההאשמות את מכחיש הוא לוש.

 לבדוק על־מנת בקשתה לפי בראל גברת
 רואים אנו זה בטיפול אחריה. עוקב מי

 על אמיר, מפקח מצד משמעותית חריגה
 מפורשת הוראה עם להזהירו, הוחלט כן

 התלונה בראל. גברת עם קשריו את לנתק
 ומתנצלים מצטערים אנו מוצדקת, נמצאה

כך.״ על
 שנים. עשר לפני נישאו וניסים חיה

27ה־ בת חיה שפיים. בחוף הכירו הם

 בהרצליה. 5 שדה יצחק ברחוב מישפחתי,
 במיסגרת ניסים, נגד שהוצא צו בשל אולם

 הזוג, בני נמצאים שבהם גירושין הליכי
 שנה חצי מזה לביתו. להיכנס עליו נאסר

שכורה. בדירה בנפרד, מתגורר הוא
 במיק- שיפוצים קבלן הוא בראל ניסים

 לעצור המישטרה החלה מאז אולם צועו.
 השפיעו לדבריו עובד. אינו הוא אותו
 אינו שהוא כך, כדי עד הגילויים עליו

לעבוד. מסוגל
:כראד ניטים השבוע סיפר

 מיקרה בגלל באשתי לחשוד התחלתי
 לפני אחד, יום במכונית. לי חיבלו שבו
המכו את בבוקר מצאתי שנה, מחצי יותר
 שבורה קידמית שימשה עם שלי נית

אדי לי היו לא חתוכים. צמיגים וארבעה
 לבסוף לחשוד. במי ידעתי לא ולכן בים

 שעבד פועל זה את לי שעשה לי נודע
 עבר היה הזה לבחור בשיפוצים. אצלי
 אותו לקחתי אותו. שיקמתי ואני פלילי

 שאלתי במכונית. שחיבל הודה והוא לשיחה
 לא י נגדי לך יש מה לי, ״תגיד אותו:

 בך פגעתי אולי או מספיק, לך שילמתי
 לך ״עשיתי לי: ענה הוא דרך?״ באיזה

 למיש־ עלי שהילשנת לי אמרו כי זך. את
 אמיר פקד — הוכחה לי יש הנה, טרה.
בבית!״ אצלך וחמישי שני יום כל נמצא
 לי היה לא אוזני. למישמע האמנתי לא
 אני בבית. אצלי מבקר שאמיר מושג שום

 עם סיכסוך לי שהיה מאז אמיר את מכיר
 סירבו הם כסף. בענייני אחת מישפחה

 אצלם, שעשיתי עבודה על חוב לי לשלם
 באו הם במישטרה עליהם וכשהתלוננתי

 בי. לפגוע וניסו עלי איימו הביתה, אלי
 אחד יום אמיר. פקד אז טיפל בפרשה
 בפני אותו והצגתי הביתה אותו הבאתי
 מישהוא יבוא פעם ״אם :לה אמרתי אשתי.
 לאיים וינסה איננו, כשאני הביתה אלינו

 והוא לאמיר מייד תודיעי בך, לפגוע או
בזה.״ יטפל

 מבקר שאמיר הפועל לי סיפר כאשר
 היא אשתי. עם מסוכסך כבר הייתי אצלי,
 בתוקף. סירבתי אני אבל שנתגרש, דרשה
 והייתי רמון, במיצפה עבדתי תקופה באותה

 לבדוק החלטתי הביתה. בשבוע פעם רק בא
איננו. כשאני מתרחש מה

אמר בבוקר, מוקדם קמתי הראשון ביום

 נוסע שאני חשבה אשתי ויצאתי. שלום תי
 במפתיע חזרתי בצהרים למיצפה. חזרה

 ושותה יושב אמיר את ומצאתי הביתה
 שאלתי המירפסת. על אשתי עם יחד קפה
 והוא בבית, אצלי עושה הוא מה אותו
 בסביבה במיקרה עבר רק שהוא אמר

 ממנו ביקשתי קפה. כוס לשתות וניכנס
אינני. כשאני הביתה אלי ייכנס שלא

 אשתי נגדי הוציאה שבועיים כעבור
ב לבית, כניסה צו־איסור בבית־המישפט

 הצו אותה. ומכה עליה מאיים שאני טענה
 לי שתינתן מבלי אחד, צד במעמד ניתן

 שקר, שזה לבית־המישפט לספר האפשרות
 מאז יד. עליה הרמתי לא מעולם ושאני
 במיש- תלונות נגדי להגיש אשתי החלה
 היו, השוטרים וחמישי. שני יום כל טרה,

 לעצור כדי רק הזמן כל אותי מחפשים
 להקשיב אפילו מוכנים היו ולא אותי,

לדברי.
 אהבתי לגמרי. אותי שבר הזה המצב

 היחסים את לתקן ורציתי אשתי את
 שלה, התלונות בגלל אבל בינינו. העכורים

 מה־ קיבלו שהן המיוחד הטיפול ובגלל
 הסכמתי לה. ונכנעתי התייאשתי מישטרה,

 רצתה הזמן כל שהיא הגט את לה לתת
 ידעתי לא גירושין. בהליכי והתחלנו ממני,
 של והמטרה התוכנית בדיוק היתה שזאת

המישטרה. של וההמרדה התלונות
 מרוב לעבוד הפסקתי תקופה באותה

 זה איך וחשבתי הזמן כל ישבתי יאוש.
 כזאת בצורה עושה שהמישטרה להיות יכול

 עם שהיחסים חשדתי אשתי. עם אחת יד
זה. את לבדוק והחלטתי נגמרו לא אמיר

 והמתנתי סובארו מכונית מחבר השאלתי
 לעבודה. יוצאת כשהיא בבוקר, לאשתי

 במשק-בית. כעוזרת אז.לעבוד החלה היא
 את פעם בכל איבדתי ימים שלושה במשך

 הצלחתי. הרביעי שביום עד עיקבותיה.
ב סוקולוב ברחוב נפגשת אותה ראיתי

 על עלתה היא אמיר. יצחק עם הרצליה
 אחריהם עקבתי נסעו. והם שלו הווספה

 בהרצליה צדדי לרחוב נכנסו שהם עד
 והלכתי המכונית את עצרתי שם פיתוח.
 העצים, בין יחד עומדים אותם מצאתי ברגל.
 מבודד הוא הזה המקום מים. משאבת לייד

אנשים. בו עובדים שלא וכימעט
)44 בעמוד (המשך
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