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 מרביצה המישטרה פיתאום? מה להם. נוגע זה שאין עצמם את
 מהוגנים. באיזורים לא ובוואדי־סאליב, בשכונת־התיקווה

מרה. טעות זוהי
 המרביצים שוטרים על סיפורים עתה והולכים מתרבים

 של בקטטה — שהיא צורה בכל איתם המתחככים לאזרחים
נערים. של מעשה־קונדס בעיקבות חיפוש, בעת נהגים,

 הברוטא־ את לעצור אי־אפשר בגוף, סרטן במו
 אחד. באיבר אחזה שזו אחרי המישטרה, של ליזציה

מקום. לבל תגיע היא
 להיתקל יכול ביתו, בשלוות אלה, שורות עתה הקורא אדם

 עלול הוא שבו במצב במיקרה, לגמרי ייתקל, אם ברחוב, מחר בכך
שוטרים. עם להסתבך

 רגע, בן ואז, מקום. בכל אדם, לכל לקרות יכול זה
עולמו. עליו ייחרב
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 ישראל של קיומה לעצם נוגעת יותר עוד חמורה שלבה ך*

כמדינת־חוק. 1 (
דינו את הגוזרים שופטים על קורא כשאני קרובות, לעיתים

במישטרהו הסאדיזס את לחסל עליונה: לאומית משימה זוהי
 את ליצור שעזר אדם מכל המישטרה את לטהר יש כל קודם

 מוסרית, אי־שפיות ציניות, מתוך עימו שהשלים או הזה, המצב
במישטרה. מקום כזה לאדם אין ולא־איכפתיות. אדישות

 ה־ מצמרת גדול חלק לסלק שיש הדבר פירוש
 בעלי לגמרי, חדשים אגשים אליה ולהביא מישטרה,

 אחרת. ומיקצועית אנושית רמה
החדש. השר ייבחן בכך אך קל. זה אין ישראל, של במציאות

 לשיפוט. שייר במערכת־הטיהור חשוב פקיד ^
 היה לא שתיארתי ממעשי״הזוועה אחד *אף 1

 שגם הנסיון, סמד על השוטרים, כל ידעו לא לו אפשרי
רע. כל להם יאונה לא ייתפסו אם

 כלל מעזים אינם קורבנות־ההתעללות של המכריע הרוב
 בפעם בהם ויתעללו אותם ירדפו השוטרים כי בידעם להתלונן,

וכמה. כמה פי הבאה
 כך, על מתחרטים להתלונן עוז בנפשם המרהיבים המעטים

אחר־כך: קורה מה להם מסתבר כאשר
שוט כלומר, פנימי. ״מישמעתי" לדין מועמדים הסאדיסטיס

שוטרים. שופטים רים
 להוכיח אפשר איך מחוסר־הוכחות. מזוכים הם קרובות לעיתים

עיל עד והיכוהו בתא־המעצר עציר על התנפלו שוטרים שכמה
יעיר? מי פון?

 עליהם מטילים שוטרים, מורשעים שבהם המעטים במיקרים
 מעצר־על־תנאי. יותר עוד נדירים וכמיקרים מגוחכים, קנסות

 זהו בחיוך. בצדק, השוטרים, על־ידי מתקבלים כאלה ■פסקי־דין
 ״אל האומרת קריצת־עין בתוספת הזאת, הדרך להמשך עידוד

תיתפסו!"
 האלה השוטרים העמדת לתיקון: אחת דרך רק יש
 לעונשי־מאסר ושליחתם רגיל, בבית־מישפט לדין

וייראו. יראו למען הרגילים. בבתי־הסוהר אמיתיים,
 על להעלות קשה קלון. עימו שיש פשע היא עצירים הכאת

 המנצל שוטר מאשר יותר ומאוס יותר שפל יותר, בזוי אדם הדעת
לחלוטין. וחסר־מגן חסר־ישע בארם להתעלל כדי כוחו את

 פשע לגבי ,.מישמעתי׳■ לשיפוט מקום שום אין
כזה.
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 לבתי־המישפט. נוגע אחר יבט ך*

 קידום לשם פועלים הם סתם, סאריסטים אינם החוקרים אם 1 1
 שהם להוכיח כדי הודאה. מחיר בכל לסחוט רוצים הם עצמי.

 תרופה לכך יש הנאשם. בהרשעת היא ההוכחה טובים. חוקרים
בשופטים. תלויה והיא מאוד. פשוטה
 אישום, כל החוצה לזרוק השופטים יתחילו אם
 הודאה על מבוסם שהוא סביר חשד שמתעורר ברגע

 קיסמה את זו שיטת־חקירה תאבד בכוח, שנגבתה
החוקרים. לגבי
— וזועם חרד אני מזה, יותר — תמה אני באמריקה. נהוג כך

כך. נוהגים שאינם שופטים בישראל שיש כך על
 כזאת גישה דרושה הנגע, לביעור גדול מאמץ של במיסגרת

השופטים. מצד
 בלילות לישון מהם וכמה כמה יוכלו זה אחרי
. יותר. רבה בשלווה
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 משימה זוהי וגם — חינוכי להיות צריך העיקרי מאמץ ^

לשר. חשובה 1 1
 מובטח עוד וכל הצמרת, הוחלפה לא עוד כל בחינוך, טעם אין
 של במיסגרת אך וכגזענים. כאלימים הידועים לקצינים קידום

פנימי. לחינוך רב ערך יש הדברים, פני לשינוי כללית מערכה
 כהנא מאיר הרב לשורשיה. עד בגזענות עתה נגועה המישטרה

 בחלקים גם שולטת ותורתו מישמר״הגבול. של האליל הוא
 שוטרים פועלים איך לראות די הרגילה. המישטרה של גדולים
 או יהודיה. אשה עם החי ערבי באזרח למשל, נתקלים, הם כאשר

 מוציאים שוטף גשם ביום כאשר נמל־התעופה, בשערי קורה מה
 על בשורה אותם מעמידים ערבית, מכונית כל מ הנוסעים את

י אותם, וחוקרים הכביש נ פ  הביטחונית לחקירה מגיעים שהם ל
 יום מרי שמתרחש מה על כלל לדבר שלא בנמל. האמיתית
הכבושים. בשטחים

 למדינה. נוגע זה לערבים. נוגע זה איש: יאמר אל
 גם כך מתנהג ערבים, כלפי כך שמתנהג מי מזה: וחוץ
 בן־אדם חצי להיות יבול אנושי יצור אין יהודים. כלפי
חיה. וחצי
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 של דעתם את מבטא אני אלה, דברים שבכיתבי בטוח ני ^
 הגדול. רובם של ואולי — וקצינים שוטרים מאוד הרבה 1\

לכתוב. ביקשוני מהם אחדים :ולראיה
 טובה מישטרה טובה. למישטרה זקוקה המדינה

 ככל אך — בשפע כאלה יש טובים. לשוטרים זקוקה
 של החשק פוחת כן במדים, הברוטאליזציה שגוברת

במישטרה. להישאר אלה
החדש. השר לעבר תיקווה של מבטים עתה שולחים אלה כל

 למיגור — חדש בר־לב קו — ביצורים של קו שיקים מקווים הם
הרעה.

 החדשה בממשלה אחד שר אף שאין לי נדמה
 מקווה אני רבות. כה תיקוות במישרדו המעורר

 אכן אלה שתיקוות כולה, המדינה ולטובת לב, מקרב
יתגשמו.

 מוכנים שהיו בני־אדם, אלפי מאות בגרמניה נמצאו יצד ן*
שיטות־ כל את ולהפעיל להרוג לענות, להתעלל, להלקות,

להמציאן? יכול סאדיסטי מוח אשר הזוועה
היידן, קונראד הנאצית, התופעה של הפרשנים מראשוני אחד
ניסוי: של בהצעה זאת הדגים

 לקורבן להרביץ להם והגידו לחצר רגילים אנשים מאה הכניסו
 יצטרפו אחר־כך שניים־שלושה. רק זאת יעשו תחילה מסויים.
ושישי. חמישי רביעי,

 או אחד מלבד כולם, זאת יעשו דבר של בסופו
שניים.

האנושי. הטבע זהו
למישטרת־ישראל. קרה מה מסביר זה לי
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 על סיפורים בעיתונים יום מדי עכשיו קוראים נחנו ^

באזרחים. שוטרים של התעללות
 של דרך־הנהיגה על כלשהי הערה והעיר ברחוב הלך מישהו

 שהוא הסתבר האזרח. את ועצר ירד עצר, הנהג אזרחי. בלבוש נהג
 ובתא־ לתחנה בדרך במקום, מכות־רצח אותו היכה הוא שוטר.

לו. עוזרים כשחבריו המעצר,
 בהפצת באילת שוטרים על־ידי נחשדו בני־טובים, נערים, כמה

 בשעת החקירה, לפני לתחנה. והובלו הוכו נעצרו, הם .סמים.
מכות־רצח. אותם היכו ואחריה החקירה -

 אחד כאלה סיפורים מתפרסמים היו שנים לפני
 מתקבל יומיומי. אירוע זהו עכשיו חודשים. לכמה

 בעניין במישטרה, עתה שנתקל מי כל כי הרושם
מכות. בקבלת מסתכן כלשהו,

לשיטת־ כנראה, הפך, זה שבתחנות־המישטרה בתאי־המעצר
— שהם בעצירים, ומתעללים לתא נכנסים שוטרים כמה קבע.

 עד חפים־מפשע — בארץ הנהוג המישפטי העיקרון פי על
בדין. שהורשעו

 הודאותיהם על־פי לדין המועמדים יהודיים, פליליים עבריינים
 מהם נסחטה שההודאה מיקרה בכל כמעט עתה טוענים במישטרה,

 מואשמים־ברצח, זוכו שבהם מיקרים היו כבר אלימות. בשיטות
מעינויים. כתוצאה הודו כי כשהוכיחו במעשה, שהודו אחרי

 ערבים וכמה. כמה פי כמובן, חמור, המצב ערבים לגבי
 על ללא־ספור סיפורים מספרים בתל־אביב והישנים העובדים
 אותם ושיחררו אותם שהיכו בבלשים, בערב נתקלו שבהם מיקרים

 בצדק שלא או בצדק — בעבירות החשודים ערבים לאחר־מכן.
 קשות שהוכו מן־הכלל, יוצא בלי כמעט כולם, מספרים —

 צעירים רבבות עכשיו מתהלכים הכבושים בשטחים בתחנה.
 עונו מהם רבים קשות. והוכו נחקרו הפגנות, בעקבות שנעצרו
מובן־מאליו, כדבר נחשב כבר זה שם יותר. עור חמורות בשיטות

 מתפאר שאינו בגדה בעל״הכרה אחד ערבי צעיר כמעט ואין
כזה. בנסיון
 הם להם, קרה שזה לפני חברי־מחתרת היו לא אם
מכן. לאחר להצטרף מיהרו

■ ■ ■
 וטובים, רבים לשוטרים עוול עושה זה שתיאור תכן ^

באלימות. פועלים ואינם סאדיסטים שאינם
שנוצר. המצב קורבנות הם גם כן, אם
 המכרעת: העובדה לגבי ספק שום עוד אין כי

ב באורח־קבע עתה משתמשת מישטרת־ישראל
 כשיטת־ הן — ועינויים מכות אלימות, של שיטות
לידיה. שנופל במי שיגרתי כטיפול והן חקירה

 גובר מיספר שורותיה אל למשוך מוכרחה כזאת מישטרה
 עדיני״נפש, אנשים של רגליהם דחיקת תוך סאדיסטים, של והולך

נורמליים. אנשים של גוברת והשחתה
לגרועים. קידום המבטיחה טיבעית, סלקציה יש
כזה. מצב נוצר איך יודע איני
 בשטחים הכיבוש. בעיקבות בא שזה הטוענים שוטרים יש

מישמר־הגבול, וכמה כמה אחת (ועל המישטרה נהגה הכבושים
 ועינויים. מכות של בשיטה תמיד אחרים) ביטחון זרועות וגם

 זה כתת־אדם, השוטרים בעיני נחשבים שם שהערבים מכיוון
 אדם להכות — אלה נוחות לשיטות שהתרגל שוטר מובן־מאליו.

 מועבר הוא כאשר לפתע משתנה אינו — אני" ״מודה שיאמר עד
 הושחתה כך הירוק. הקו של הזה הצד אל מערבה, קילומטרים כמה

כולה. המישטרה
 של ושהברוטאליזציה מדי, פשטני זה הסבר כי הסבורים יש

 הישראלית החברה על העובר מתהליך חלק היא מישטרת־ישראל
לה. ראויה שהיא במישטרה זוכה מרינה כל כולה.

 עובדתי. מצב זהו 1984 של בישראל אחרת, או כך
 העולם משיטות שונות אינן המישטרה שיטות

 זרועות־הביטחון בו. להילחם אמורה שהיא התחתון,
אף ואולי ״המחבלים״, מן באכזריותן נופלות אינן
■ ■ ■ •יהם17ע ותעיל

 פקוחה. בעין לראותן שיש השלכות, כמה לכך ש ^
בישראל. אדם לכל סבנה זוהי כל, קודם

להשלות יכולים הכרמל ועל תל־אביב בצפון שלווים אזרחים

ם איד שר־המישטרה: ת! ישנים ה בלילו
 שופט כל עליהם. תמה אני הודאתו, פי על ואלמוני פלוני של

 אמת. הוא כאן שכתוב שמה ליבו, בסתר יודע, במדינה
 ידו? שתרעד מבלי פסק־דין, לכתוב שופט יכול איך

 אחרי הוראות, השופטים מקבלים מישפטי־זוטא במאות
 אחרי אומרים: הם בכוח. מהם נסחטו שהן טוענים שהנאשמים

 להודות מוכנים היינו בעינויים, באיום אף או בעינויים, שנשברנו
 הכתבת לפי דבר כל לכתוב דבר, כל על לחתום דבר. בכל

הקצינים. הנחיית לפי המצלמה לעיני דבר כל לשחזר החוקרים,
 על דין וגוזרים ההודאות, את השופטים מקבלים זאת ובכל

 נאשם־ברצח, המזכה שופט נמצא מאוד רחוקות לעיתים ורק פיהן.
 נסחטה ההודאה כי השתכנע שהשופט אחרי במעשה, שהודה
 השופטים מעירים שבהם המיקרים נדירים פחות לא שבור. מאדם

 המישפט. במהלך שהתגלו שיטות־החקירה על בפסקי־דינם
בלי־ ישניב הם איך ישראל. בשופטי מקנא איני

י י ", ■ ■ ■ 
 אחד: מסויים קורא למען בעיקר האלה הדברים את כותב ני̂ 

בר״לב. חיים החדש, שר־המישטרה 1<
 שר בידי נתונה המישטרה היתה שבהן הזנחה, של שנים אחרי

 שביעות־ מלבד אותו הטריד ולא עניין לא בעולם דבר ששום
ובעל־מצפון. יעיל הגון, שר עתה יש שלו, העצמית הרצון

 תוך המצב, עם להשלים הברירה: בר־לב לפני
 או — ושם פה קוסמטיות רפורמות כמה ביצוע
היסוד. מן ובתי־הסוהר המישטרה לטיהור לגשת
 בעיני בר־לב חיים של כבודו אבל עבודת־הרקולס. זוהי
הרעה. את לבער בנכונותו תלוי יהיה — עצמו! ובעיני — הבריות

■ ■ ■
אפשרי? בכלל זה אם ^

נחושה. והחלטה טוב רצון דרושים אפשרי. שזה בוודאי \ 1
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