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שאלתי אותו למה תמיד הוא ,אז
הוא היה אומר לי, :אני רוצה ש 
יגידו שאמנון שוטר טוב ,.הוא
נתן את הנשמה לעבודה .הוא היה
לוקח איתו לסיור חבר שוטר ש 
היה טבח באבו־כביר והיה אומר
לי, :מיסכן ,כל היום הוא עם ה 
סירים המלוכלכים .אני קצת מו
ציא אותו משם .אולי על זה הס 
תכלו בעין רעה.
אמנון אהב חברים .תמיד היה
מסובב בחברים .אהב לעזור ,להל 
וות להם כסף ,ללכת איתם לקנות
כל מיני דברים .היה ידיד כן ולא
היה אחד ששנא אותו.
הוא היה שמונה שנים בקיבוץ
עמיר ושם מספרים עליו ניסים
ונפלאות.
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היום אני בת  .34עד המיקרה
עבדתי חצי יום .עכשיו אני שבו 
רה .אני לא יכולה -לעבוד .אני ב
טיפול ואני מרגישה שאני בן־אדם
אחר אחרי מה שקרה .אני חולמת
עליו יום־יום והוא אומר לי כל הז 
מן, :אתי אני לא אשם ,אני חף
מכל אשמה .היו לי חיים מאושרים
מאוד .חבל שזה עבר אחרי 13
שנה,.
עד כאן דבריה של אתי.
כרגע מקבלת אתי משכורת מה-
מישטרה .לאחר החודש השלישי
הודיעו לה שהיא תקבל משכורת
ממישדד־הביטחון ואחר־כך אמרו
לה שהיא תקבל אותה מהביטוח
הלאומי .אתי אומרת שהיא אינה
מתכוונת לפנות למישטרה — לא
בעניין הפירסום ולא בעניין המש 
כורת .לדבריה ,היא אינה יודעת
אם הם רוצים לעזור לה.

בידיעות אחרונות מהשישה ב 
אפריל  1981מסופר על שני שוט 
רים שקפצו למים והצילו אשה ש 
ניסתה להתאבד בחוף הים .אחד
מהם היה אמנון בורגיל .האם היה
אמנון שוטר מצטיין ,אוהב בריות,
מסור לעבודתו ולבני־מישפחתו,
או שהתעלל בנערים ובילדים תוך
ניצול דרגתו ותפקידו ? אמנון הת
אבד והחקירה בתיק ,אם אכן היה
כזה ,נפסקה .אשתו ,על כל פנים,
מסרבת להאמין שאמנון הודה לפ 
ני מפקדו הישיר שהוא נוהג לקיים
יחסי־מין עם נערים בשעות עבו
דתו במישמרת הלילה ,ואף שבי 
קש לקבל טיפול רפואי כדי להיג 
מל מכך .אין היא מאמינה ,גם,
שהוא היה הומוסכסואל.
היא בטוחה שמדובר בעלילה ש 
אמנון לא יכול היה לשאתה.
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רי פני כמה חודשים הוא בא
• אלי וסיפר לי שהקצין שלו,
שאני לא אגיד את שמו ,היה יחד
איתו בסיור .נהג־מונית התלונן
ששלושה נערים ברחו בלי לשלם
לו .הם תפסו את הנערים והקצין
היכה אותם מכוודרצח .אמנון אמר
לי, :הרגשתי שהוא מרביץ כאילו
לילדים שלנו .אחד מהם היה אחרי
ניתוח ואיך לא כואב לו הלב להר
ביץ להם? ,אחר־כך אמנון ירד
עליו ליד שוטרת בתחנה ולא עזב
אותו .יכול להיות שהקצין חיפש
את אמנון להתנקם בו ,אני לא יו 
דעת .אם אמנון היה כזה ,כמו ש 
כתוב בעיתון ,אז למה נתנו לו
פרסים ,ואפילו כתבו עליו בעיתו 
נים שהוא שוטר טוב?
אחרי שהוא התאבד ,המישטרה
החזירה לי מיכתב שהוא כתב ב 
אותו יום בפינת־האוכל .היה כתוב
שם :״לאתי ,אושרת רוני ואבי 
גיל :תדעו שאהבתי אותכם יותר
מכל דבר בעולם הזה ,ואני מבקש
שתיסלחו לי וגם בעולם הבא .אני
אוהב אותכם ותמיד אהיה איתכם.״
הלוואי והיה זורק לי רמז .מה ש 
כואב לי שלא הכניסו אותי לת
מונה .חקרו אותו וזהו זה .זה מה
שלושה נערים ברחו בלי לשלם
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מיכתב־הפרידה של בורגיל
״לא ידעתי נזה כתב לידי״

חדר־ המיטות שבו בוצעה ההתאבדות
״שמעתי רעש ,כאילו משהו שנשבר״
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