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עצמנו, את שאלנו פעמים אות *ל
מגזימים?״ אנחנו ״שמא :ליבנו בסתר ז ■4

 מאות זה שבועון עמודי מעל פירסמנו
באסי המישטרה התעללות על כתבות

 בהשגת בלתי־כשרות שיטות על רים,
 כך על העדויות ראיות. ופיברוק הודאות

 או מועדים עבריינים מפי לרוב, באו,
 שנשכרו עורכי־הדין מפי או חשודים,
מצרה. לחלצם כדי על־ידם

 יכול זה ״האם עצמנו: את שאלנו
פאראנואידית? היא גישתנו שמא להיות?

 דופי שיטתי באופן להטיל יתכן לא הרי
 ולהגן בפשע להילחם המצווים באנשים

החוק!״ על
 על להגנה שבמאבק בדיעה התנחמנו

במיקצת. להפריז כדאי אולי זכויות־האדם
 כילבד זה שלא מתכרר והנה

 גילויינו שכל אלא הגזמנו, שלא
ה של קצהו אפס א7א חשפו לא

האמיתי. מצב
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האח־ הגילויים מן חלק אף נפץ ם
ברנס, עמוס של פרשתו על רונים 8\

 בסרט־בלהות שמקומו דבר כאן קדה הרי
 השריף על אופנתי אמריקאי בספר או

 נידחת בעיירה ביריוניו וחבורת המושחת
במערב.
 רע רע. זה משקר, יחידי שוטר כאשר

מאוד. י-
 כדי שוטרים של קנוניה אכל
 עובדות, להעלים ראיות, לפברק

אח עדים ולהדיח עדים להשתיק
 להביא בדי זה כד לעדות־שקר, רים

 כמאסר־עולם אדם של להרשעתו
:קפקאית עלילה זאת הרי —

 במדינתנו שביטלנו לנו יש מזל (איזה
 מוציאים היינו האם !עונש־המווח את

 ומבקשים מקיבריהם התלויים את עתה
ומחילה?) סליחה מהם

המזע הפרשה אחרי באה ברנס פרשת
 שהודה חנוך, דניאל של לא-פחות זעת

— למאסר־עולם צפוי הוא אף והיה ברצח
במיק־ כימעט האחרון, ברגע התגלה לולא
חוק בידי ממנו נסחטה ההודאה כי רה,
מפשע. חף הוא וכי ריו,

 כי התגלה בנתניה בחיפה. קרה זה
המיש־ הדריכה בעדש אלי רצח בפרשת

הפשע. של שקרני כשיחזור עד טרה
חד גילויים של מבול מתחיל ועכשיו

ב שהסתיימו אחרות, חקירות על שים
• סלו חמורים. בפשעים נאשמים הרשעת י

 בלב שבוצע רצח על שנדון אבו, מון
חשו עובדות הועלמו כי טוען תל-אביב,

 פרקליטים, זוג בית־המישפט. מעיני בות
חוזר. מישפט תובע להגנתו, שנחלץ

 מיקרים ארבעה כד שיש ובמקדם
 בו יש כוודאי — כאלה מחרידים

עוד.

1■ ■! ■!

הדב־ קרו בישראל אחת כעיר א ^
המישטרה. של אחד במחוז ולא רים, ״

ה שונים. במחוזות שונות, בערים אלא
 חמורה כה והיא מאליה, מתבקשת מסקנה

הנייר. על להעלותה שקשה עד
רקובה. המישטרה

 בודדים במיקרים כאן עוסקים אנו אץ
כלליות. בנורמות אלא וחריגים,
הק־ הרבים השוטרים כי לחלוטין ברור

י  שלם בלב האמינו אלה בפרשות שורים י
 המקובלות הנורמות פי על פועלים שהם

גיבוי מיקרה בכל יקבלו ושהם במישטרה,

 העניין העליון. הפיקוד מצד ותימוכין
 הרע ובמיקרה פנימית, בחקירה יטושטש

חש ובטפיחה פומבי בגינוי יזכו ביותר
השכם. על אית

 המחלה, אחזה אחד בדרג לא
 יכול כזה :מצב אהד. כמפכ״ל ולא

 הדרגים כל כאשר רק להשתרר
 — המפכ״לים כל ובאשר נגועים,
ל איפשרו — האחרונים ולפחות

להתפשט. הזה נגע
 שיש אחריות, של שרשרת כאן יש

בלא־רחם. אותה לחשוף
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עצמם. החוקרים כל, ודם ^
נורמלי, שאדם לכך גורם מה

 מוכן יהיה שוטרים, מדי הלובש
חיו עובדות ולהעלים ראיות לזייף
להר ■מחיר ככל להביא כדי ניות,

ץ כרצח אדם של שעתו
מעז* התשוקה :יגידו מליצי־היושר

 הפשע. את לבער החוק, את להשליט
שליחות. של הרגשה

 שבהן ארצות הדרומית באמריקה יש
 כאשר ״כיתות־מוות״. המישטרה מקיימת

 עבריין הוא שפלוני מחליטים השוטרים
 את גוררים בלילה, יוצאים הם מועד,
ני לפינה אותו מובילים ממיטתו, האיש
למח נמצאת הגופה אותו. ורוצחים דחת
 אחד ליד מוטלת כשהיא בבוקר רת

הכבישים.
 בפשע מילחמה של אלה דרכים

 החוק הפרת רוצחים, רציחת —
 הופכות — החוק על הגנה לשם
 מני אחת לכנופיה המישטרה את

מא מעל ממלכתית מאפיה רכות,
פרטית. פיה

 מפירים החוק להשלטת הלוחמים באשר
מתוכנו. החוק מתרוקן החוק, את בעצמם

 פחות מסוכן הפרטי התחתון שהעולם יתכן
הממלכתי. התחתון העולם מאשר

הזאת. במוטיווציה מאמין איני אולם
 אמצעים לנקוט המסוגל חוקר

 שהוא עליו חזקה כאלה, בזויים
 משמע: לעצמו. כל קודם דואג
 ככל הצלחה להשיג רוצה הוא

 קאריירה לעצמו לפלס כדי מחיר,
הפיקוד. כסולם במהירות ולהתקדם

 בצורה גם ולוא — המדינה טובת לא
 אלא עיניו, לנגד עומדת — פרוורסית

 גוויות על לדרוך מוכן הוא הפרטית. טובתו
 דרגה להשיג כדי — כמשמעו פשוטו —

בכירה.
 כזה שוטר עולה כמה כן, אם

כב — שהוא המועד, הפושע על
ץ יריבו — יכול

ועדי־שקר פיברוק

 נכנעו גם האלה שהשוטרים אומרים יש
 ואמצעי־תיקשורת, פוליטיקאים של ללחץ

 בזה יש מהירות. הצלחות מהם שתבעו
 חסרי־מצפון פוליטיקאים אמת. של גרעין

 מחיר בכל להתבלט המבקשים ושלוחי־רסן,
היס יצרו הראשיות, בכותרות ולהופיע

 פשיעה״ ״גל מאורגן״, ״פשע של טוריה
 חסרות־אחריות. סיסמות באלה וכיוצא

 לשוטר פרס ניתן זו חולנית באווירה
 לדקדק מבלי עניין״ ״הסוגר ״המצליח״,

החוק■ של דיו* של בקוצו
מטפ חסרי־מצפון פוליטיקאים

והר — חסרי־מצפון שוטרים חים
 איש־המאפיה של המוסרית מה

ובפוליטיקה. כמישטרה פושטת
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 אילו לקרות, היה יכול לא זה ל ^
 המישטרה של ביותר הבכירה הצמרת ״■
 עיניה. את עוצמת — לפחות — היתה לא

 שותפה היתה שהיא לכך סימנים ויש
 לאחר־מעשה, לפחות — בפשע פעילה
המעשה. במהלך גם ואולי

 של האחרונה החוליה זוהי האם אך
? השרשרת ש בך על מעידים הסימנים כל

המשך. לה יש
 התביעה לידי מגיע המישטרתי החומר
 למישרד־המיש־ הכפוף המנגנון הכללית,

פסים.
 הראיות את בודק ומוכשר הגון תובע

 מתחקר הוא לבית־המישפט. הגשתם לפני
 שואל חסר, מה בודק השוטרים, את

שאלות.
 בכל להצליח רוצה התובע גם אם אך
 הוא — חיי־אדם במחיר גם — מחיר
 מן להימנע יכול הוא עין. לעצום יכול

 הזא לשונו. קצה על העומדת השאלה
 מעניינו זה שאין לעצמו להגיד יכול

העדים. בציציות לבדוק
 את ליבו כעומק יודע הוא אכל

 שהוא יודע הוא עושה. הוא אשר
לפשע. שותף
 עורך־ סתם אינו במישפט התביעה נציג

 — במיקרה — הוא שלו שהלקוח דין,
 פרטי, לעורך־דין שמותר מה המדינה.

 על להגן כדי הכל את לעשות המוכן
(המר שכר-טירחתו את ולהרוויח לקוחו

ו שחקים) עתה קיע נ י  לעורך- מותר א
 את מייצג הוא כי המדינה. של הדין

 הציבור. לטובת פועל הוא שילטון־החוק.
ה חף־מפשע אדם של והרשעתו נ י  א

 מפרטים, מורכב הציבור הציבור. לטובת
 מהציבור, חלק הוא במישפט הנאשם וגם

 מצווה הכללית שהתביעה במדינה אזרח
הגנתו. על

 ולאמר: לעצמו לשקר יכול כזה תובע
 השופטים לבית־המישפט. העניין את נניח

ויכריעו. יתרשמו שקר. זהו
ה פי על רק לדון יכולים השופטים

 יכולים הם אין לפניהם. המובאות ראיות
 מהם, שהועלמו ראיות פי על לשפוט

 לחקור יכול אינו הנאשם פרקליט וגם
 הועלם. מה יודע כשאינו העדים את
 לפניו כשמובאות וכמה כמה אחת על

מזוייפות. ראיות
 אל■ בתפקידי מועד הייתי אך
חמורה. תמיהה כאן השמעתי מדא

 על הפוסקים רובוטים, אינם השופטים
 — המפוברקות או האמיתיות — הראיות פי

נבו בני־אדם גם הם לפניהם. המובאות
אנושית. ואינטואיציה ישר שכל בעלי נים,

 גסות בשיטות השוטרים הצליחו זה איך
 מוסרי סף בעלי תובעים בעזרת אלה,
 מערכת- על מיקרים בכמה להערים נמוך,

 אי-פה התעורר לא זה איך השיפוט?
 במעומעם? ולוא הבריא, הספק ואי־שם

 אדומה נורה איזו מעולם נדלקה לא האם
 עד, או שוטר, של הבעת־פניו למראה

נאשם? או
אותי: מפחיד זה

 היתד, מה בשרשרת. להמשיך ואפשר
 ודד המישטרה שרי של המוסרית רמתם

הארו השנים במשך שכיהנו מישפטים,
 עלו הם המחלה? התפתחה שבהן כות
 לשאילתות להשיב כדי הכנסת דוכן על

 מאות כנסות בשלוש הגשתי עצמי .(ואני
באדי וענו אלה) נושאים על שאילתות

מדושני־עונג. שות,
 היתה מהם לאחד שלפחות יודע אני

 כמה גם וכי מאפיונר, של מוסרית רמה
 בקאר־ יותר מעוניינים היו האחרים מן

ה בשילטון מאשר שלהם האישית יירה
 מעיד ביותר הטוב במיקרה אך חוק.

 המערכת של הגמור הניתוק על המצב
 כל העדר על המציאות, מן הפוליטית

 הפיקוח זה וביכלל — ממש של פיקוח
 תלו־ ונציב מבקר־המדינה של הפיקטיבי

נות־הציבור.
מחריד: זה כן, מחריד:־

 בוודאי, יטענו, ליצי־אי־היושר ףי
 המיש- אך חריגות׳ שהיו ״נכון כי ■י'

 שהשיטות יתכן הישגים. השיגה גם טרה
שקר. פרי.״ נשאו הן אבל יפות, הכי היו לא

 מוסר בעלת ויעילה, טובה מישטרה
 ומיב־ מיקצועי ידע עבודת־צוות, גבוה,
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תה איזבל: של מו


