
השבוע שיצאה השוטדים, נשות איגוד יושבודואש שפירא, נורית
הקשים ח״ה ול 1 מסנות מכפו־שלם, ר■ הקצין־היודו של להגנתו

האיומים ר בצ ם ז״ והו הנמוכה !משכורת 1 אשת־שוטר, של

 *וה אשר קצץ־המישסרה
 טיפש. היה בנפר־שלס

 מעיון צויר היה הוא
 1בש לירות ליהושע
ה או ורע אזרחים, דו 0 י

 השוטר של שגו על
 יצא נאשר שנוצח,

 בואלון, 111י־1נ בין להפריד
 באגם היא תורשה. נטש

הסבו אה לו מחמגח

 על ישדדו הודכים
 מה בעיסבות המישהרה

 נתנו בכפו־שלס שסרה
 אווה לאותו גושפנקה
שוטרים על שירה

 עושה שוטו של אשה
 מגדלה לבד, הכל אה

 לבד, הילדים אה
 לאס׳פוה־הע׳ם, הולנת

לנו יוצאת קניוה,

 נמצאים המישטוה שילוו׳
 השוטרים ולך בסלאמס,

 לעבו״ניה. בשכנות חיים
ל׳, התנכלו שנה במשן

■לדי ועל עלי איימו

 המקומט לשרש בשני
 ימוד ל• שאין ר מודיע
 אוי ואז בחשבון, לסן

 למק, ממק לרוץ מתהילה
החשבונות בין מנסהלהמון

 קצין- כאשר בכפר־שלם, האסון כשאירע
 כל חיו למוות, באזרח ירח מישטרח

 ומיחרו עמוקות, מזועזעים ומכריי חבריי
 על שמרתי אני המישטרח. את לגנות

 דיעח, לחגיע מיחרתי ולא נמוך פרופיל
 דעתי את לחביע במפגיע ממני שדרשו חיו
״נת אותו כינו שחם חוח המעשה על

ו חד זיכרון עומד עיניי לנגד אך עב."
 ילדה אז חייתי .9 בת היותי מאז חזק,

 בכית-הספר ד׳ כיתח תלמידת קטנח,
בירושלים. חכרם״ ״בית

חיה וחבית חביתח, חזרתי אחד יום

ו!וונור!* סוד
 בבית, היתה לא שלי אמא כמירקחח.

 וחסנתות שלו בחדרו בכח הקטן אחי
 נודע למחרת רק החדרים. בין התרוצצו

 ב- ומאושפז אנושות פצוע אבי כי לי
 חיח אבי בירושלים. ״חדסח״ בית־חולים

 קציני-מיש- בקורט חניך תקופה באותה
 עס ביחד חוזעק חקורט ובמיסגרת טרח,
 הצבאית למיטטרח לעזור מחבריו כמח

משי באחד שחתבצר מצח״ל, עריק לעצור
חמו חיו לא השוטרים חקטמוגים. בוני

 קשח. אותו ופצע באבי, ירח העריק שים,
נאבק בבית־חולים שלמה שנח בילה אבי

פציעתו. את חש חוא חיום ועד חייו, על
 אותו של בגורלו עלח מח יודעת איני
 הטרידו לא מעולם מישפחתי את עריק.

הת לא אף מאיתני ואיש ריגשות״נקם
חאיש. של בעונשו עניין

כש לפני רק צח״ל בנבח חוכר אבי
 קשה שחהליכח למרות אז, עד נתיים.

לר מזכות ליחנות חיח יכול לא עליו,
 כאשר רק מיסיס. בלי מכונית כוש

לאו במישטרח חמשרתים תנאי חוטוו
 פציעתו חוברה בצח״ל, חמשרתים תם

בתפקיד. כפציעח

 נשות ״איגוד יושבת-ראש שפירא נורית
 אותו על להגן השבוע יצאה השוטרים״

 את גינתח חיא בבפר״שלם. שירה קצין
 האירוע את לכנות שמיחרו חברי-הכנסת

רצח. בשם
 לאחרונח נמצא שפירא נורית של שמה

 חח- וחצעירח הדינמית חאשח בכותרות.
 בלתי־ תפקיר עצמח על לקחת ליטח

 חתנאים טיפור למען להיאבק :אפשרי
השוטרים. וחבריו בעלה של

 וחצי, 17 בגיל לבעלח שנישאח נורית,
הוא בעלח• של מצירו מלא בגיבוי ווכח
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