
 אבל מספיקה, לא שהמשכורת נכון לדים.
המדרגה. לשפל לרדת צריך לא

 מגי־ שוטר שלכל חושכת את *
שוט יש הרי ? משכורת אותה עה

 שוטרים יש כפקידים, העובדים רים
ה שוטרים ויש בתנועה העובדים

וחקירה. בבילוש עובדים
 מגיעה השוטרים לכל שלא להיות יכול

 צריך קרבי שוטר לדעתי משכורת. אותה
 מעבר הנמצא צבא איש כמו תוספת לקבל

מהת הסובלים שוטרים יש הירוק. לקו
 המיש־ שיכוני בל עבריינים• של נכלויות

 בהם שגרים סלאמס, באזורי נמצאים טרה
 בכפר־ כהן, ג׳סי בשכונת עבריינים. גם

 בכל — ישראל בשיבטי צה״ל, בנווה שלם,
 אז שיכוני־מישטרה. יש האלה המקומות
 וזה אחת, בכפיפה גרים וגנבים שוטרים

 השכן את לעצור צריך כשאתה נעים לא
 פיר־ בני של המיקרה את זוכרת את שלך.

ב וגר המרכזית ביחידה היה הוא ז סט
 ל־ הגיעה עבריינים של קבוצה הרצליה.

 את לילד ושברו ,9 בן בנו של בית־הספר
 קשוח, גבר שהוא פירסט, בני העצמות.

אותו. שבר הזה המיקרה מהרצליה. עבר
 מהתנכדד סבלה מישפחתך •

תז יו
 בג׳סי המישטרה של בשיכץ גרנו

 בשכנות שגרה עבריינים ומישפחת כהן,
 היתה העבריינים של האמא לנו. התנכלה
 ומאיימת שלנו למירפסת מתחת עומדת

 בראש לידה לעבור השתדלתי תמיד עלי.
 ממנה, מפחדת שאני תחשוב שלא מורם,

 תינוקות שני לי היו שפחדתי. למרות
בבית.

 מי־ וראה לעבודה בעלי יצא אחד לילה
 המי- מי של שאל בצומת. עומדת כלית
 זד׳ח. כתב והוא ענה, לא אחד אף כלית,

ב סרט ראיתי אני עליו. קפצו פיתאום
 חשבתי אבל צעקות, ושמעתי טלוויזיה

 השכנים, בבית שיגרתית מריבה שזוהי
פת- לבעלי. קשורות שהצעקות ידעתי לא

 ששו שמאשישס דם■
 דהעצד לראי בוטו,
 או נ״זנן רוני אוו ויוסר

 שנואה ושטו שתו אוו
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 ״אשתך צורחת: האשה את שמעתי אום
 היה זה מתייבשת. שאני חשבתי ,זונה!׳

 זה שאם לבעלי אמרתי אותי. ששבר הקש
 לא בעלי הבית. את עוזבת אני ייגמר, לא

 סיכסוך כשיש אזרח. כל במו לפעול יכול
 למישטרה, תלונה מגיש אזרח שכנים, בין

ומבליג. פעמים עשר חושב שוטר
 ואמרתי למפקד־התחנה הלכתי בקיצור,

 האיומים פרשת את מביא לא הוא שאם לו
 אני סיום, לידי השכנים של וההטרדות

 התסו- סף על הייתי התחנה. את הופכת
 ובסופו קצין־חוקר, מונה טסות־עצבים.

ש בעלי גילה שנה, חצי אחרי עניין, של
 בעלי לציבור. עניין מחוסר נסגר התיק
לממ המישפטי ליועץ תלונה שיגיש אמר
 את והעמידו התיק את פתחו אז ורק שלה

 ברגע מהל יודעת ואת לדין. המישפחה
 מ־ ירדו הם ׳לעניין׳ נכנסה שהמישטרה

שקט. נהיה איתנו,  ץ זה את לכם יעשה מי +
 מבעלי אחד זהו האיש. מי יודע בעלי

 יודע ההוא גם ידוע, יפואי מועדון־לילה
יודע. שבעלי

1■ 1■ ■
ז קשוחה לאשה ;חשכת את *

ל חשבתי אבל קשוחה, אשה לא אני
 הביתה חוזרת אני לאקדח, רשיון הוציא

ב לעבור וצריכה מאוחרות, נורא בשעות
 אהיה אם יודעת לא אני המרכזית. תחנה

אותי. יתקוף מישהו אם אמיצה כל-כך
ז לירות מסוגלת היית ׳•

 טוטאלי: באופן אלימות נגד אני לא,
בכלל. אזרחים, שוטרים, מילחמות,

 מיש־ בשיכון לגור זה איך •
ז טרתי

 משלמים כולם, את מכירים כולם נחמד.
 ועדת שאחרי למרות סימלי, שכר־דירה

 היה וזה הטבה, על לשלם נאלצנו בן־שחר
הדירה. משכר גבוה

ובכית בתפקיד מאיר, גורית, של בעלה
!׳ הטור קבור ,כאן :עליו כתוב ויהיה זכוכית של קבר לו יבנו ימות, ״כשבעלי

 מיש־ בשיכון כעת גרים אתם ׳•
?טרתי
 עמידר. של בדירות גרים אנחנו לא,

 אבל מכרו. כהן בג׳סי שלנו השיכון את
 אם הדירה. את לקנות כסף לנו היה לא

 תיאר מי ללחם. רעבים היינו קונים, היינו
 אלף 100 שעלתה דירה שנה שתוך לעצמו
ו מיליון 10 ואחר־כך מיליון, תעלה לירות
ב חיים אתם תגאים באילו ׳•

1 דירה
 משלמים אנחנו משלנו. דירה לנו אין

 שקל. 750 של בסך חודשי שכר־דירה
 את חדרים. שלשה של פיצפונת דירה זוהי

 המירפסת. חשבון על הרחבתי המיסבח
 ידי: במו עשיתי פה רואה שאת מה כל

 לא בעלי טפטים. הדבקתי קירות, שברתי
 אסור בלילה 10 אחרי כי בכלום, לי עזר

 לפני מגיע לא פעם אף והוא רעש, לעשות
הביתה. זה

בעלי למען נאבקות כשאתן •
1 להשיג רוצות בעצם אתן מה כן,

 כי המיקצועיים, האינטרסים על הגנה
שוט איגוד היה אילו עליהם. שיגן מי אין

 מפקד־מתוז שבו מצב קורה היה לא רים,
 ממשכורתו, שליש לו ומוריד שוטר, שופט
 את ומשאיר מדים, בלי לעבודה שבא מפני

 יש במישטרה אוכל• בלי וילדיו אשתו
 יחיד, דן על-ידי שנדון שמי האומר חוק,
 נגד תלונה הגיש בעלי לערער. יכול אינו
 בהעלבת הורשע והוא פנס לו שגנב קצין
 אנו מזה, חוץ לערער. זכות לו ואין קצין

 מם־ עם נפגשתי שכר. הטבת על נאבקות
 נגד שהוא הטוען לשעבר, מישסרה כ״ל

 — במישטרה לדעתו אך שוטרים, איגוד
ל לדאוג צריך המפקד — בצה״ל כמו

 אם שיתפטר. מצליח לא הוא ואם אנשיו,
 האחד שלושה, שניים, מפכ״לים, יתפטרו

 מה לשאול יתחיל הציבור השני, אחרי
בעצם. פה קורה
 המפכ״ל נגד יוצאת את האם •

? הנוכחי
 הרבה לשנות היה יכול הנוכחי המפכ״ל

 אומרים כלום. עושה לא הוא אבל דברים,
 צמרת יודעת. לא אני נחמד, איש שהוא

 סנ״ץ מדרגת לצה״ל מושווית המישטרה
 הוא איך לאנשיו, דואג הפיקוד אם ומעלה.
 צה״ל לתנאי תנאיו את שישוו הסכים

ש מה ז הדרגות יתר את שהישוו לפני
 שאני העיקר אומר: שהפיקוד הוא קורה

 יכול מהאחרים! לי איכפת מה מסודר.
 שהוא להיות יכול טועה, שאני להיות
ה שלצערי אלא השוטרים, למען פועל

כך. חושבים לא שוטרים
■ ■ ■ !

 צמרת בין הגדוד הפער מדוע •
ז הנמוכים הדרגים ובין המישטרה

בדר פנסיונר פגשתי מסנוביזם. נובע זה
מר הוא שכפנסיונר לי שסיפר ניצב, גת

 הרוויח שבעלי בזמן נטו, אלף 230 וויח
 מה שאננה. הצמרת לכן נטו. אלף 100

 תנאים יש שלהם העיקר לצמרתו איכפת
טובים.

רק לא היא שההתמרמרות טוענים הם

 סודי, דו״ה לידי הגיע השבר. תנאי ׳בגלל
פר האחרונים בחודשיים כי פורסם שבו
ל מתארת את איש. 750 מהמישסרה שו

מו שלראשונה מוכיח הזה הדו״ח עצמך?
נכו בעיתונים שהפירסומים המשטרה דה

 שאנחנו המישטרה טענה עכשיו עד נים.
 אפנה אני פרובוקציה. ויוצרות שקרניות

 שם. בעילום יתראיינו והם לשוטרים, אותך
 ב- להם יש תנאים אילו לך יספרו הם

 שצמרת חושבת את זמן כמה מישטרה.
 בחול? ראשה את לטמון תוכל המישטרה

קשה. בעייה וזו בעיה קיימת
 אחרי משתגע אינו הציבור •

 שדמישטרה לי נדמה המישטרה.
 הציבור. בקרב שלידי דימוי יש

הסיבה? לדעתך מהי
 גם אפם בערך הוא השוטר של הדימוי

עצמו. בעיני
 מה אז כזבל, עצמה את רואה המישטרה

 טוענים כך? אותה רואים שאחרים הפלא
 איך צה״ל, כמו ביגוד מקבלים שהשוטרים

 לקבל מותר לבעלי מתביישים? לא הם
 היא אם ומה חליפת־חורף בשנתיים פעם

זו שישה לקבל לו מותר קודם? נקרעת
 מקבל בעלי לא. בכלל לבנים גרביים, גות
 נקודות, 3000 נותנים בצבא נקודות. 250
 מה האלה בנקודות לקנות יכולים והם

 מקבל שנים בשלוש פעם רוצים. שהם
חלי שתי לו יש הכל ובסך מעיל, השוטר

 נוסע הוא בחוץ, עובד בעלי קיץ. פית
 שיספקו ביקש היא וספר,. על הזה בקור

 ובסוף ושוב בלך אותו דחו דובון, לו
 ביפו, הארצי למטה לכי ? אין שאין. אמרו

 יש לכולם המאפיונרים. כל את ותראי
 הכיסאות על להתחמם צריכים הם דובונים.

שלהם.
 דימוי על לי סיפרת כאן עד •

 כקשר מה הוא. בעיניו השוטר
אליו?־ הציכור ליחס
 אני השוטרים. את מעריך לא אחד אף

 לא הם באהבה. אותם שיכסו מחכה לא
 היתה אם לי, תגידי אבל מסכנים. ילדים

 את חייל רואה כשאת אז בלבנון, פאשלה
 בכפר- שקרה מה קרה עליו? מתנפלת

 כל שוטרים? על להתנפל צריך אז שלם.
בכפר־שלם? שקרה במה אשמה המישטרה

 כ- שקרה מה את רואה את +
? כפאשדה כפר־שלם

 נגד נלחמתי כפאשלה. זה את רואה לא
 המיש־ נגד בהאשמות שיצאו הח״כים כל

 ההבדל את יודע שלא חבר*כנסת טרה.
 חבר־כנסת מין איזה והתגוננות, רצח בין
ה מגינת אלמוזלינו, לחברת־הכנסת ? הוא

 היא פתאום גדול. פה יש הידועה שוטרים
 כהן. גאולה חברת-הכנסת עם בקואליציה

 אותן מעניין ולא שוטרים תוקפות שתיהן
 בין להפריד שהלך שוטר שנה חצי שלפני

 יומיים ונהרג. בבטן צרור חטף זוג בני
 בפתח־תקווה. שוטרים שני נורו זה אחרי
 דד על שירדו לחברי־הכנסת תודה באמת

 לירות גושפנקה ונתנו כאסח, מישטרה
שוטרים. על מכן לאחר יומיים
הגע לאן ? כפר־שלם עם הזה הענין מה

שוט על יירה דירה לו שאין מי כל נו?
חשב לא פעם אף דירה. אין לי גם רים?

 דירות. להם נתנו דירה. לי יתן שמישהו תי
 כי למה? לקחו. לא הם כסף, להם נתנו

 ? קורה ומה לנורמה. הפכה סחטנות אצלנו
לר ממנו מונע שוטר אקדח, שולף אדם
ל צפוי והוא חפים־מפשע, אזרחים צוח

 כאילו ביתו מפתח לצאת פוחד ?,לינץ
 כעת לעבור מעז אינו בעלי רוצח? היה

שלם. בכפר
 הקצין שלדעתך אומרת את •
כיהושע? דירות צריך היה
 יריות שלוש ירה שהאיש תשכחי אל
 אומרת לא אני בו. ירה שהקצין לפני

 הקצין אולי אותו. להרוג צריך היה שהוא
 בעלי לדעת? יכולה אני מאיפה פיספס.
 להניח צריו היה הוא טיפש. שהקצין אומר

אז ורק אזרחים, שני להרוג ליהושע

 המ־שסוה פיקוד אס
ש/ דואג  לתה אז ואג

 את להשוות הסכים הוא
 ל אה״ ,לתנא תנאץ
שהושוו לפני שד

■ותר? הנשמת הדרגות

 יוצא היה הוא רוצח במקום ואז בו• לירות
אזרחים. מגן גיבור,
 סהמישטרה כיקש יהושע •

 שיגיע עד צו־ההריסה עם שתחכה
מבית־המישפט. אכיו

 היא בעניין. צד לא היא המישטרה
 יודעת אני העיריה. עבודת את מאבטחת

 לעכב העיריה מאנשי ביקשו שהשוטרים
סירבו. העיריה ואנשי ההריסה. את

לעבו ככוקר יוצא כשכעלך •
דואגת? את דה,

 אם זה. על חושבת לא אני רגילה. אני
 לו יקרה זה לבעלי, משהו יקרה חלילה
עייפות. מרוב
 שמישהו זה על חושכת את +

כו? לירות עלוד
 להיות רגילה אני זה. על חושבת לא
שוטר. של אשתו
? יקרה זה חלילה ואם •

מפקד־טנק. הוא במילואים. משרת בעלי
)70 בענווד (׳הנזשך
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