
 הקצינים בעיית ער מדבו חודשיים, מזה שו־המישטוה בו־־דב, ח״ם
 היהודית, המחתות רעצוו׳ היחס השוטרים, אלימות בעיית ער במשטרה, הבניוים

המתפרקת המישטוה את מחדש ולארגן סרו והכניס ותוכניותיו ונסיונותיו

 קזג־נ■־ -לצער,
 הבכירים המישטוה

 חגגה משמשים אינם
 ושוטרים טונה

הזוטרים״

 ושטר, נגר חרונה ..כשיש
 ליועץ הולך התיק
 והוא לממשלה, המישפט׳
״לו שיק אם שבע

לב׳זזידד

 נל אל ללכת מתנון -אל
 ולהגיר הגינטלמניס

 להם:בואונהפוואת
 עמדה למקום המיעוטרה

הצבא״ נמו געים טוב

 קיבלתי החגים ״בתקופת
 מובנים, נטמיבוקזז

 לעצור תן שאמרו:
 את לבלות המשרת

החגעםהמישפחהד

 נמו המשרת, ״עצור
 הביטחוניים האסירים
 עצורים ש הערבים

 לא ש שנה. משג
לנלא־ סודם ׳ברית

 אבל לאט, מדבר שהוא עליו אומרים
שכ מניסיוני, להעיד יכולה אני מהר. עובד
 מאוד. מהר לדבר יכול הוא רוצה, הוא אשר

 את בכתיבתי להדביק הפסקתי בקושי
שלו. קצב-הדיבור

 דבר ורק ושליו, רגוע שהוא עליו אומרים
 אני סוסים. התרגשות: לו לגרום יכול אחד

 עצורי על שיחה שגם מנסיוני, להעיד יכולה
הת לו לגרום יכולה היהודית המחתרת

 קופץ, מתרגז, הוא התרגשותו זה מה רגשות!
ממש. מתעצבן

 שר־המיש־ את שעבר בשבוע כשפגשתי
 בירושלים, בלישכתו בר-לב, חיים טרה,

שלא המחתרת. עצורי על השאר בין שוחחנו

 את שאלתי ביותר. נרגז היה הוא כמינהגו,
 חייב שהוא מפני מתרגז הוא אם עצמי

 פקודיו, של עבודתם את מחיר בכל להצדיק
 המושמעת הביקורת עליו שנמאסה מפני או
זה. בנושא המישטרה על

 יוסף הד׳ר של לנעליו נכנס בר״לב חיים
 שהוא עליו, אומרים חודשיים. לפני בורג

 איתי בשיחה העבודה. את מאוד מהר לומד
 לו היתה מדהימה. בקיאות גילה הוא

 את למד ספק ללא הוא שאלה. לכל תשובה
 ותחומיה המישטרתית ההירארכיה נושא

 מוכן היה לא הוא כי אם בפירטי״פרטים.
 שבין הדק החבל על להלן ניסה רחוק, ללכת

מופקד הוא עליו העבודה למקום הנאמנות

האמת. את לעיתונאי להגיד הצורן ובין
 צרעות. של קן היא כמדומה, המישטרה,

 פער קיים בשני. האחד שם נלחמים אנשים
 במיוחד קציני״מישטרה, של ברמתם עצום

זוטרים. שוטרים לבין מצה׳ל, שבאו אותם
 של וההשכלתית התרבותית רמתם על

 הדיבור. את להרחיב טעם אין השוטרים
 ואפילו מערכונים מאמרים, של תילי-תילים

 מישטרת- הזה. הנושא על נעשו קולנוע סרט
 להילחם הסתם, מן מצליחה, אינה ישראל
 בית-ספר לבוגר להציע מה לה אין בבעיה.
למי מדרישתה לרדת נאלצה היא תיכון.
 אין כך וגם ,10ל״ שנות־לימוד 12 של נימום

נמו משכורות המציאה. על רבים קופצים

 - גרוע ומוניטין איטיות קידום דרגות כות,
 להימנע צעירים לאנשים גורמים אלה כל

 מישטרה התוצאה: למישטרה. מלהתגייס
ביותר. נמוכה היא שוטריה של שרמתם
 אנשים גרוע. המצב הבכירה הקצונה אצל
 המיש- עם שצמחו המישטרה, בתוך שצמחו

ב ממש מילחמת־חורמה נלחמים טרה,
 קציני- מבחוץ. שהוצנחו בכירים קצינים
 למישטרה בהמוניהם שהתגייסו צנחנים,
 בהמוניהם. פרשו השיבעים, שנות באמצע

 הפנימיים, התככים האיטי, מסלול־הקידום
 המישטרה מתוך שבאו שהקצינים העובדה

 כל - מהצבא מוצנחים קצינים לקבל סירבו
בחיל. הסתגלותם לחוסר גרמו אלה




