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 נשפטה סרוסי(סקרש) לי(מזל) **
 בכפייה. שלא מגונה מעשה י על 1̂

 עשתה מלי כי התלוננו שוטרות שלוש
 התנהל המישפט בגופן. מגונה מעשה
 פסק־ וכשניתן וחצי שנתיים במשך
 מלי את זיו־אב ארי השופט זיכה הרין,
 כי חד־משמעית קבע הוא אשמה. מכל

שיקרו. השוטרות שלוש
 על־ידי החקירה לניהול בהתייחסו

 המישטרה של לסקירות־פנים היחידה
 ייתכן כי לי ״נראה זיו־אב: השופט אמר

 אילו זה, תיק לשמוע שלא זוכה והייתי
 ולרדת לחקור טורחים היו החקירה בעת

 בבית־ שנתגלו כפי דברים של לעומקם
המישפט.

מוד מערכת־יחסים לפני .התגלתה
 המתלוננות. לבין הנאשמת בין רה

 החקירה כלפי בטענה אני בא וכאשר
 כך על היא הטענה המישטרתית,

 מערכת־ בירור כגון פשוטות, ששאלות
בח נעשו לא לפרטים, וירידה יחסים
קירות.

 אילו חוקרת, אותה אם יודע ״אינני
 שהושמעו הדברים את שומעת היתה

שפ כפי פועלת היתה בבית־המישפט,
עלה.

 ויינ־ בלה סנ״צ החוקרת ״אומרת
 כמה שאחקור פנתה ,הנאשמת שטוק:
 אנו אז כבר כי הסכמתי.׳ ולא אנשים
 מצד לפרטים לירידה שבקשה רואים

 מהלך ומהו בחקירה. נדחית הנאשמת
 הנובעים מצעדים בנוי הוא החקירה?

 את מספק מי אנונימיים. ממיכתבים
 המיכתבים כותבת לחוקרת? המידע

האנונימיים.
 שהיא לאחר החוקרת עשתה ״ומה
 שני מצד פניות לחקור מסרבת

 — כחיובית? הנאשמת את המתארות
 המיכתבים כותבי את חוקרת לא היא

 אינה שהתלונה בטוחה היא אבל הללו,
נקמה. מעשה

 הבעייה את לפניה ראתה לא ״היא
עבודה. רקע של בסיכסוכים הקשורה

 היא בזרוע. לה פגע זה לכיוונה. רקתי
עניין. מזה עשתה ולא צחקה

 אלי ״גצמדה
מאחור"

 מיקרים היו התקופה משך ^
בי כשעבדנו אחד, יום נוספים.

 שבמקום והצעתי בניידת נסענו חד,
 לשתות אלי נעלה לבית״קפה, שניכנס

 להיות היתה שאמורה אמי, בבית. קפה
היתה. לא בבית,

 אלי נצמדה היא הקפה בחישת ״תוך
וא החם הפינג׳אן את לקחתי מאחור.

 עליה אשליך תפסיק לא שאם לה מרתי
 ואמרה ונרתעה, צחקה היא הקפה. את
 משהו מפחידה.׳ את מסוכנת, ,את לי:

הזה. בסיגנון
 היתד, מצאה שהיא הזדמנות ״בכל

 שהיתה או מדוע לדעת בלי בי נוגעת
 ידעתי ולא התביישתי נשיקות. שולחת

 אף עם דיברתי לא זה. את לאמר למי
 אפילו פניתי ולא העניין על אחד

שלי. לפיקוד
לש רציתי אבל במילכוד, ״הייתי

 שלא טובים, יחסים על איתה מור
 נחת את הרגשתי פעם לא לי. תתנכל
 התנהגותה, על כשהתעצבנתי זרועה.

 ומייבשת לקטע אותי זורקת היתה היא
 כדי ברכב מסתובבת היתה אותי.

העיניים. את לנו להוציא
 חמש כל ביקורת עושה היתה ״היא

 שרירותית. סמכות הפעילה היא דקות.
 יחסים על איתה לשמור חשוב לי היה

תלו את יקבלו שלא פחדתי תקינים.
העדפ בהמשך. לי תתנכל היא ואז נתי
מחב אחת לאף אמרתי ולא לשתוק תי

ובסגל.׳׳ בעבודה רותי
שוט עוד העידו המישפט בנוהלך

 הן סרוסי. מלי של פקודיה שהיו רות
צרפ נשיקות על בעדויותיהן סיפרו
 לא הסיפורים למיניהם. ומיזמוזים תיות

על דיברו כולם כי אמינים, נשמעו

 מישמרת״בוקר זו אם הצהריים. לאחרי
 אחר בצומת, לעמוד שעתיים־שלוש זה
 שזה ,2 ,1 לקטע אותנו מוציאים כך

 או סיור זה בני־ברק זה אם רמת־גן.
מסויים. קטע על פיקוח

 סיור צ׳ופר. היה זה ממונע ״סיור
 לתוך נכנסים סלקטיבי. סיור זה ממונע
 טתזיט. גם היה זה פעם סיירה, ניידת

 רכב טרמיט, הניידת היתה 1980ב״
 בדרך־ ס״רה. זה היום קוז׳אק. עם כחול
 זה אנשים. שני נמצאים בסיירה כלל
 הצומת, אחרי בשבילי צ׳ופר היה

וברוח. בגשם זה אם במיוחד
 גרה היא לביתה. אותי הזמינה ״מלי

 לקראת לישון. שם נשארתי בתל״מונד.
 שבו בחרר המיטה את פרשה היא לילה
 בסמוך ישנתי אחיה. עם ישנה היא

 יד שלחה שהיא הבחנתי פתאום אליה.
 לה הורדתי לחזה. הבטן מכיוון לעברי,

 מאחר הגבתי, לא מזה יותר היד. את
 של השני בצד איתנו יחד ישן ואחיה

המיטה.
 לא גם להגיב. איך ידעתי ״לא
 הזה. העניין על כך אחר איתה דיברתי

הזה. מהמצב נבוכתי מאוד
 היא בלישכת־התנועה הייתי ״כאשר

 אותה החליפה סמלים. לקורס יצאה
 והתמנתה חזרה היא אחרת. סמלת

שלי. בקבוצה סמלת־שוטרות
בניידת. איתה שהייתי מיקרה ״היה

 יחד נסענו .1983 קיץ בסביבות היה זה
 ואני נהגה היא גהה. בכביש בסיירה
של היא נהיגה כדי תוך לידה. ישבתי

 חטופה בצורה שלי לאבר־המין יד חה
 את זרקתי עצבנית. בצורה הגבתי כזו.

 שהיא ביקשתי לעברה. מכשיר־הקשר
צחקה. והיא זה את תפסיק

 היד את שלחה היא נהיגה כדי ״תוך
 בתנועה שלי הרגליים בין שלה הימנית
וז־ המכשיר את לקחתי וצחקה. חטופה

 פעמיים־ שקרו או חד״פעמיים מיקרים
שלוש.

 אחת כל כי התברר הנגדית בחקירה
 מלי עם חברות ביחסי היתה מהשוטרות

 להאמין היה וקשה שנים, במשך סרוסי
 יכולה שנים של מערכת־יחסים כי

כפייתי. באופן להתנהל

קרובות״ ^4?
 זוכתה, שבו פסק־הדין, מתן אחר ^
 בביתו יומיים סרוסי מלי שהתה /
ש הדין מעורכי אחד גורן, אמיר של

אותה. פגשתי שם במישפט. אותה ייצג
 וחברים לצלצל פסק לא הטלפון

 מי גם היו מלי. את וברכו טילפנו
זרי־פרחים. ששלחו
 עם ולהתבדח לצחוק הרבתה מלי

 לה. רווח שעכשו ואמרה האורחים
 וחצי שלוש במשך עצום במתח שהיתה

 במישפט. לזיכויה עד שנים
מלי: סיפרה

 ב־ למישטרת־ישראל התגייסתי
ש הבנות של המפקדת והייתי 1977

 היתה ב., מהן, אחת נגדי. התלוננו
 ל־ שהתמניתי לפני כבר שלי חברה

 חברות היינו ואני ב. ראש־קבוצה.
 אצלי בת־בית היתה והיא קרובות
שנים. שש במשך

 לטיולים יצאנו ביחד, לבלות יצאנו
נסע בארץ. מקומות להרבה משותפים

 המיש־ עם יחד ימים לכמה לכינרת נו
 אצלי היתה גם ב., ע. השניה, שלי. פחה

 אחר־כך פעמים. של רב מיספר בבית
 המיכתב את שכתבה זו והיא הסתכסכנו

ויינשטוק. בלה לסנ׳׳צ
 לח־ למחלקה הוזמנתי הימים באחד

 בירושלים. המישטרה של קירות־פנים
 ויינשטוק. בלה סנ״צ היתה החוקרת

מדובר. במה ידעתי לא לשם כשהגעתי

והטרידה שוטחת שלוש עם ׳חסי־מין שקיימה
ה את סיבוה אותן, מו אדווה לנעמי סי

!נ1ג!ב **
הרגליים"

הנג בחקירה פעמים. כמה במיטה יחד
פרק מרוז, ומשה גורן אמיר של דית

בש השוטרות הסתבכו מלי, של ליטיה
 לבין בינן שהיחסים הודו ואף קרים,

 ס.ש. העדות, אחת שנים. נמשכו מלי
 לפירסום), אסורים השוטרות (שמות
בבית־המישפט: סיפרה

 הייתי כי בבית, אצלה ״התארחתי
 הפעם זו בבית־השוטר. להיות צריכה

 לבלות יצאנו אצלה. שישנתי הראשונה
 הציעה היא חזרנו. במועדון, במסיבה

 פתחה שהיא מיטה היתה זו המיטה. את
 לישון ונכנסתי בפרוזדור המיטבח מול
 שצריך חשבתי לא ותחתון. גופיה עם

איתה. ישנתי כי במיוחד להתלבש
שלחה היא לישון ששכבנו ״אחרי

 עצמות ,איזה ואמרה: לכתפי ידיה
 ,איזה אמרה: החזה ועל לך,׳ יש קטנות

לך.׳ יש קטן חזה
 שתפסיק לה אמרתי פחד. ״תפסתי
 לישון. פחדתי אבל לצד, והסתובבתי

 רק זאת סיפרתי אז. התלוננתי לא
וסי בעלי את הכרתי אחר־כך לא.א.
 לי, רק קרה זה שאם אמר והוא לו פרתי
 זה, על דיברתי לא ולכן מיקרה זה אולי

 פחדתי כי וגם לבעלי מוזר נראה זה כי
 וזה בשטח עובדת אני כי לי, שתתנכל

מת והתיק שלי בקידום לפגוע יכול
לכלך.
 שתשים בכך להתבטא יכול ״זה

 בלי שם אתקע ואני בצומת אותי
לע או לשרותים, וללכת מים לשתות

 כמו בקטע על,עצור׳ ולפקח קטע שות
 י ולא תעבור היא ואם איכילוב עד מכאן
 מזה לעשות יכולה היא אותי תראה

עניין...
 הפיצה מלי התחתנתי. 1983״ב־
 עם ששכבתי לבעלי, שהגיע סיפור,
 יכולה ושאינני ימים, חודש אחיה

להריון.״ להיכנס

אשתו) (עם זיו־אב שופט
מהמתלושתר אחת באף אמון נותן ,אינני

3 0

 סיפרה ש.ב., אחרת, וטרת
 עם קשריה על לבית־המישפט

 ואירחה לעבודה חברה היתה ״היא מלי:
 הגעתי כשאני בביתה. אחד יום אותי

 יודעת לא כבר שם היתה היא ליחידה
 להיות מלי הפכה 1980ב־ זמן. כמה

 סידורי־ היו תפקידיה שלי. סמלת
 בכל בשטח. האנשים ופיזור עבודה

שוט עוד ועל עלי פיקדה התפקידים
רות.

 תהיה מי סידור־עבודה לנו ״נקבע
מת זה מסויים. בקטע בשטח, בצומת,

סידורי־עבודה יש אחר־כך בבוקר, חיל

 לברר גם ולכן לחשוד יכלה לא היא
 עדות בגביית די האם יסודית, בצורה

 של התוצאה שכן מעמיקה. חקירה ללא
 שלפני, התיק מסוג תיק היא כזו חקירה

 בית״ לפני להביאו מקום כל היה שלא
כראוי. נחקר היה אילו המישפט,
מהמת אחת באף אמון נותן ״אינני

מהמת אחת לכל כי אני קובע לוננות.
עם חשבונות לחסל רצון היה לוננות

 הטרדה •'הנאשמת
מינית

 השוטרות סיפרו בית־המישפט ^
 מבחינה אותן הטרידה מלי כי ^

איתה ישנו וכי לרצונן, בניגוד מינית

האישום מן שזונתה סרוסי, מלי השוטרת


