
 7ש שבנו התלונגזו חזו סימה הסמלת
שבועיים כעבור בבתה, עגונה מעשה

 בתה את תפסה המשתוללת אשה ך*
 אל בכוח אותה גררה היא .9ה־ בת י י

 לקפוץ :נחושה היתד, החלטתה ביתה. גג
 עם יחד קומות, חמש מגובה הגג, מן

הילדה.
בזע פרצה בהיסטריה, שנתקפה הבת,

 האם. מאחיזת להשתחרר והצליחה קות
 בה. נפשה עוד כל ממנה נמלטה היא

 באותה בדיוק הופיעה האם, של למזלה
 היא לבקרה. במיקרה שבאה חברתה, שעה

 עליה להשתלט והצליחה עימה נאבקה
 שכנה, גם באה לעזרתה האחרון. ברגע

הבת. צעקות לשמע שנזעקה
 גלולות כמה לכן קודם שבלעה האם,
 לחלוטין. מטושטשת כבר היתה ואליום,

 אותה, שאפף למסך־הערפל מבעד אך
למות. רצונה על ולעמוד להיאבק המשיכה

 האם ניסתה בינתיים הוזעקה. המישטרה
להוציא נאלץ שוטר הגג. אל בשנית להגיע

אחראי לא
הכללי ״המפקח :שקבע

 עצמו מעל הסיר איבצן, אריה רב־ניצב המישטרה, מפכ״ל
 הבג״ץ החלטת על בהסתמכו בפרשה לטיפול האחריות את

בחיל.״ לשירות מתאימה אינה שהעותרת למסקנה להגיע היה יכול

שירו בתקופת חזן
 בגשר כשוטרת תה

 אתר־כך ליחידה. חבריס עס יחד אלנבי,
״שראל. מישטרת של הארצי למטת עברה

 ניהלה הבת לידת מאז החתן. אותה ביטל
 אבהות, מישפטי שנים, שש במשך האם,

 לבית־המישפט עד הגיעו בהם שהדיונים
 החתן של אבהותו הוכרה לבסוף העליון.

 דמי־מזו־ בתשלום חוייב והוא המתחרט,
חודשיים. נות

נתחה התאבדות נסיונות נמה ואתו׳

11^11*1111 11^1 X! שבה בתקופה אמבולנס, של בתא־הנהג חזן סימה שנות שמונה במשך במגן־דויד־אדום. כנהגת עבדה יי י יי י ■■ י יי י*'י
רבים. פצועים הקרבות, כדי תוך פינתה, :ששת־הימיס במילחמת רביס. חיי הצילה עבודתה

 ונכנסה ואליום גלולות בלעה החלונות,
 ריח־הגאז, את הריחו השכנים למיטה.
 לחדר־המד־ הכניסה לדלת מתחת שחדר
 את הזעיקו הם המשותף. הבית של רגות

 סימה הבית. דלת את שפרצה המישטרה,
 לפנותה שביקשו בשוטרים, אז נאבקה

 עינה תחת הניחוה לבסוף לבית־החולים.
חברתה. של הפקוחה

 חזן, סימה מצויה ארוכה תקופה מזה
 הטעם את איבדה היא במשבר. ,40ה־ בת

ניס עוד. לה חשובים אינם והם לחייה
 שבהם אחרים ומיקרים להתאבד, יונותיה

ל וחוסר־דאגה חוסר־זהירות מגלה היא
ונשנים. חוזרים חייה,
ן זה למצב אותה הביא מה

 שנים ארבע לפני עד שירתה חזן סימה
 פוטרה היא 1978 ביוני 1ב־ במישטרה.
פי על שהוחלט לפני שבועיים מעבודתה.

 שכן, של בנו נגד תלונה הגישה טוריה
משותף. בית באותו הגר

 שהיה השכן, בן כי טענה בתלונה
 מעשה בחדר־המדרגות ביצע ,16 בן אז

 אותו .5 בת אז שהיתר, בבתה, מגונה
 בדרגת במישטרה, בכיר קצין הוא שכן

סגן־ניצב.
 לשעבר, השוטרת משוכנעת היום עד
הועל שפוטרה לפני חודשים חמישה שרק

הא הסיבה כי סמלת־ראשונה, לדרגת תה
 שהגישה התלונה היא לפיטוריה מיתית

 בסיבות נומקו הפיטוריון הקצין. בן נגד
 בה היה לא מהן אחת אף אך שונות,

דעתה. את להניח כדי
ששיר לסימה, נמסרה הפיטורין הודעת

ה במטה בארכיון־המיעוטים כפקידה תה
 על־ידי בירושלים, המישטרה של ארצי

מדור־תעסוקה ראש נוימן, מרדכי הקצין

 לא דבר היום עד בית־הדין־הגבוה־לצדק.
עזר.

 עמדה היא נשואה. לא אם היא סימה
 במיק־ מדריך־תיירות בתה, לאבי להינשא

 הוזמן אף הושלמו, הסידורים כל צועו.
החתונה מועד לפני קצר זמן אך אולם,
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לגג. דלת־הכניסה מפתח את בכוח מידה
 חזן סימה שביקשה הנואש, המעשה

 לפני השני ביום ובבתה, בעצמה לבצע
 רמות־ שבשכונת בביתה אירע שבועיים,

בירושלים. אשכול
 בבית־הספר חזן הופיעה לכן קודם יום

ל הודיעה בעיניה כשדמעות בתה. של
 ללימודים. יותר תבוא לא שהבת מורה
למו אמרה לעזאזל,״ הולכת ממילא ״אני
 לה גם הילדה. את גם איתי ״אקח רה,
 החיים לחיות. מה בשביל יותר נשאר לא
 בבוקר למחרת לשתינו.״ טובים היו לא
לבית־הספר. הבת את שלחה לא

 הילדה, עם יחד להתאבד שניסתה אחרי
 לב־ המרכז מן אחות המישטרה הזמינה

 חזן עם שוחחה האחות ריאות־הנפש.
ב הופיעו יותר מאוחר והלכה. ארוכות

 שוחחו הם גם נוספת. ואחות רופא ביתה
 לפסיכיאטר חוות־דעתם את ודיווחו איתר,

הפסיכי החליט הדיווח על־סמך המחוזי.

 וכי חולת־נפש, אינה חזן סימה כי אטר
 הבת, אותה. לאשפז יכול ואינו רוצה אינו

 מאמה, עתה לעת נלקחה בהלם, שלקתה
ידידים. מישפחת בבית לטיפול ונמסרה

 מגוגה מעשה
במדרגות

 שעבר בשבוע• הרביעי היום ערג ף*
 ורידי את בסכין־גילוח האם חתכה

לבית אותה שפינה אמבולנס, הוזמן ידיה.
 נתפרו שם הר־הצופים. על הדסה ר,חולים
 לביתה. הוחזרה אחר־כך ידיה. ונחבשו

שיח רוצה שהיא סימה צעקה העת כל
 ראתה לא שאותה בתה, את אליה זירו
ממנה. נלקחה מאז

 הברזים את סימה פתחה שנה חצי לפני
כל את סגרה שבמיטבחה, הגאז בכירי

 לראיון, אותה זימן הוא הארצי. במטה
 נכנסו שהפיטורין לפני בלבד שבועיים

 להמשיך שאי-אפשר לה והודיע לתוקף,
 בעניין בעייד, ש״נוצרה מפני להעסיקה
בעבודה.״ שיבוצך

 שסימה המישטרה טענה יותר מאוחר
 במישטרה. לשירות מתאימה איננה כלל

ש העובדה למרות נמסרה זאת הודעה
ה ובמטה הדרומי במחוז שירתה סימה
 לפני רצופות. שנים שמונה במשך ארצי

 מחוז במישטרת שנתיים במשך שירתה כן
תל-אביב.
 השלימה לא מעולם המפוטרת הסמלת

משוכ היא מהעבודה. מאונם פרישתה עם
 פעמים משווע. עוול לד, שנעשה נעת

 במישטרה, שונים לקצינים פנתה רבות
 לשכנעם וניסתה מפכ״לים, שלושה ביניהם

ל עתרה פעמיים הגזרה. רוע את לבטל

ה ד ג  א

חיה
 במיש־ שירתה שבה התקופה ין ףי
 שבה והתקופה תל-אביב מחוז טרת ■■

 במשך סימה עבדה ירושלים, במחוז שירתה
 במגן־דויד־ אמבולנס כנהגת שנים שבע

 רבים, חיי הצילה זה זמן במשך אדום.
 ללא ולמיכתבי־הוקרה לשבחים וזכתה
 תוך פינתה, ששת־הימים במילחמת ספור.

 התחמושת. מגיבעת פצועים הקרבות, כדי
 בכל המילחמה. אות לה הוענק כך על

בכבי הממהרת הנהגת, את הכירו מקום
 אגדה הפך שמה לה. הזקוקים לעזרת שים
חיה.

תחי שירתה במישטרה, לעבוד כשחזרה
 במטה הוצבה ואחר-כך אלנבי בגשר לה

הארצי.
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