
 שאלה ויינשטוק בלה לי. אמרו לא
 אליה הגעתי מדוע יודעת אני אם אותי

הזה. במקום כבר הייתי אם ושאלה
 המקום את מכירה לא שאני עניתי

 הסבירה היא מעולם. נחקרתי ולא הזה
 שאני לי שאמרה ברגע מדובר. במה לי

 הייתי מינית מבחינה שוטרות הטרדתי
 כמה עם ישנתי אמנם בהלם. ממש

 די היה וזה במיטה יחד שוטרות חברות
לב כשיצאנו בערבים, במיוחד טיבעי,

 להטרדה ועד מכאן אבל ביחד, לות
מינית.״

בת כשהייתי למישטרה התגייסתי
 בצבא מצה״ל. שלי השיחרור קופת

 מקפלת־ והייתי בצנחנים שרתתי
בתל־נוף. מיצנחים

 ״מיפתב- ^
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 במישטרה עבודתי את תדזלתי ך*
 הייתי דן. במרחב !בלישכת־התנועה 1

 השתתפתי למיקרה. עד שנים 10 שם
ע 1981וב־ בשפרעם בקורס״שוטרים

סמל דרגת וקיבלתי קורס־סמלים ברתי

 כמה עוד עם ברכב לכלא בחזרה
מפרדס־כץ. יצא הרכב אנשים.
 עקבתי ואני אדום באור חלף הנהג

 הוא סמוי. מישטרתי ברכב הרכב אחרי
 באור צמתים כמה בעוד וחלף התחמק

 הניידות לכל דיווחתי בזמן בו אדום.
 מודיעין צומת את כשחצה הרכב. על

 ויחד הניידות כל הגיעו דרום, לכיוון
אותו. ותפסנו עליו סגרנו

הע של גופו על שנערך בחיפוש
 חשיש של זרגים שמונה התגלו בריין

וקי לזכותי נזקף המיקרה בפי־הטבעת.
 תל־ מחוז ממפקד מיכתב־הוקרה בלתי
תורג׳מן. אברהם אז, אביב

 רקע על דווקא בי לנקום רצו מדוע
 ולהגיד שלבוא חושבת אני מיני?

 היו אז מסובך. יותר הרבה זה שגנבתי
 ,תכלס׳ עם לבוא צריכות השוטרות

 זאת מיני רקע על כזה וסיפור בשטח
 הן קל. יותר היה זה עדות. כנגד עדות

שלי. חברות היו ממני. פחדו לא הרי
 מפני נגדי קנוניה עשו פשוט הן
 שהיתה הבינה או חשבה מהן אחת שכל

טענה אחת נגדן. דברים מיני בכל יד לי

ויינשטוק חוקרת
במיטה? קרה מה

 של מינוי קיבלתי שנה ואחרי ראשון
ראש־קבוצה.

 וממלא־מקום קצין־יחידה היה מעלי
 ראש־ היה שלי והתפקיד קצין־יחידה

 השוטרות את מפזרת הייתי אני קבוצה.
 עבודה כדי תוך אותן מבקרת בצמתים,
 לי היה המישמרת. בסיום אותן ואוספת

טרמיט. רכב
 לעבודה שיצאתי מיקרים גם היו
 תפסתי השוטרות. עם ביחד בשטח

 מעניינת, עבודה זו עברייני־תנועה.
 עברייני־תנועה ללכוד במיוחד אהבתי

 ב־ השתתפתי אדום. ברמזור שנוסעים
וקי עברייני־תנועה אחרי מירדפים

.1983ב־ מצטיינת לשוטרת פרס בלתי
 הישגים בגלל קיבלתי הפרס את
 על ובמיוחד במישטרה התפקיד במילוי
ונסע בחופשה שהיה עבריין, תפיסת

 שלה החבר לבין בינה שסיכסכתי
 דבר ערבי, עם יוצאת שהיא וסיפרתי

 קשר לי שהיה טענה היא נכון. שהיה
 אי־יציאתה או נגדה שהוגשו למיזכרים

לקורס־סמלים.
 יכלה שלא מפני תסביך היה לס.ש.
 שסיכסכתי טענה היא להריון. להיכנס

 הבית את עזבה ולכן בעלה לבין בינה
 שאני טענה היא ימים. כמה למשך

 לפני בו בגדה שהיא סיפרתי כביכול
 בעיקבות נולד הסיפור הנישואין.

 בבית, אצלי היתה שהיא העובדה
 שהתחתנה לפני בתקופה בתל־מונד,

אחי. עם ששכבה שסיפרתי וכאילו
 יתחתן לא שבעלה אז דאגה היא
 יכולה לא שהיא סיפרה גם היא איתר״

 בעבר. ונאנסה היות להריון להיכנס
חבילה איזו היתה אחת לכל בקיצור,

 זו שבדרך והחליטו יחד חברו והן נגדי
 הרכילויות. של העניין לכל קץ ישימו

 להעיף כדי הכל לעשות החליטו הן
מהמישטרה. אותי

 ;?אהלן
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 ולא מפניי, חששו כל־כך הן
 באו הן מדוע טובה, מפקדת הייתי

 המשיכו ולמה שנים? במשך הביתה אלי
 שלי ברכב ולנסוע איתי ולבלות לצאת

 אותי מציגות הן מדוע מקום? לכל
 הן למרחב מגיעה כשהייתי כמיפלצת?

 בחיבוקים עלי מתנפלות ממש היו
 כמו וסחבק אהלן הזמן וכל ובנשיקות
שאומרים.

 סנ״צ אצל החקירה לפני כחודשיים
 ש.ב. עם פיצוץ היה ויינשטוק בלה

האש בי הטיחה היא בחדר־התידרוך.
שם. שהיו שוטרים 30 בנוכחות מות

 את קטעה בהפגנתיות, אז קמה היא
 ואמרה באמצע, מצא רס״ר של דבריו
 אותה שהציגה אחת כאן שיש רם בקול

 אלי פנתה היא מזדיינת. כשרמוטה
 שאתנצל וביקשה מאשימה באצבע

כב עליהן שלכלכתי הבנות כל לפני
 מאיפה לי תראה היא — לא ואם יכול,

הדג. משתין
לעבו שיצאנו וברגע התנצלתי לא

 שתלבן לה ואמרתי אליה ניגשתי דה
 בצורה בי שהטיחה האשמות כל את

 ל־ שתינו שניכנס לה הצעתי מבוגרת.
 בחדר- הגבתי לא אמנם ראש־הלישכה.

 כי דברים לברר רציתי אבל התירתו,
 השוטרים כל לפני אותי השפילה היא

שלי.
 מדברת. היא מה על ידעתי לא בכלל

 ולא אותי לשמוע מוכנה היתה לא היא
על לראש־הלישכה, להיכנס הסכימה

 ל־ פניתי לשטח. ויצאה ניידת על תה
מוכ לא שאני לו ואמרתי קצין־היחידה

 המיקרה אחרי היום לסדר לעבור נה
 הבטיח הוא בנושא. שיטפל וביקשתי

כלום. עשה ולא
שהת הסיפור כל בעצם התחיל וכך
 המישטרה. של לחקירות״פנים גלגל

 שהם אומרת אני שלי החברים לזכות
 לא העניין הדרך. כל לאורך איתי היו
 זה לבית־המישפט. להגיע צריך היה
מיותר. היה

 אבל כראוי, התנהלה לא החקירה
 השוטרות שלוש כאשר בבית־המישפט,

 אמיר שלי, עורכי־הדין על־ידי נחקרו
 הן נגדית, בחקירה מרוז, ומשה גורן

 שלהן החיצוניות מהקליפות קולפו
נש לא שמלכתחילה דברים על וענו
 אז המישטרתית. בחקירה עליהם אלו

האמיתית. התמונה נתגלתה
 ״חצי
משכורת"

 כושלת חקירה דעתי, לפי היתד!, ו ¥
 בתוספת ויינשטוק, בלה סנ״צ של 1

 מחוץ אותי לראות השוטרות של לרצון
 הגיעו ויינשטוק בלה לסנ״צ למישטרה.

 והיו שהזדהו משוטרות מיכתבים הרבה
 שישנו שוטרות לחקירה, לבוא מוכנות

 אני וגם מיטה באותה גם בבית, איתי
בבית. אצלן ישנתי

 מוכנה היתה לא ויינשטוק בלה סנ״צ
 ״אני לי: ואמרה דבר שום לשמוע
 בביודהמישפט, גם וזהו!״ ככה חוקרת

 לעומק, חקרה לא מדוע אותה כששאלו
 מדוע שואלת ואני מענה. לה היה לא

השוט ואת לירושלים הריצה היא אותי
 היתה מדוע בתל־אביב? חקרה היא רות

אפליה?
 ויינ־ בלה מצד עדינות הרגשתי

 הפעוט הדבר את דרשתי שהרי שטוק.
 שלי המפקדים את להזמין והוא ביותר,

 למיש־ שהגעתי יום מאותו כי לחקירה,
טובה. עלי חוות־הדעת היתה טרה

רשי ויינשטוק בלה לסנ׳צ שלחתי
ה כל במשך לי שהיו מפקדים של מה

 ה־ על איתם דיברתי לא אפילו שנים.
 דיני בלה שסנ״צ ורציתי שלי מיקרה
 אודותי אותם ותחקור להם תקרא שטוק

 זה את גם מלי?״ זאת ״מי אותם ותשאל
לעשות. מוכנה היתה לא היא

 השאלות לרוב ענתה בבית־המישפט
 ולמד״ מה יודעת ולא זוכרת לא שהיא

לש לחזור רוצה אני כשזוכיתי, עכשיו,
וכד מושעית עריץ אני במישטרה. רת

ר ״זה  מזעזע, דג
מחריד!״ ואפילו

י ^ ת ג  כל את שוקלים ״אנחנו ייח: אמיי עורך-זזדיו של מ
 שאנחנו למסקנה שנגיע וכמידה המישפטייס #האספקטים 1

 נגד תביעה נגיש מישפסית, מבחינה יציבה, קרקע על צועדים
ישראל. מישטרת

 העניין, חומדת את שיהלום כספי פיצוי על בתביעה ״מדובר
 נגד שרקמו העלילה עקב שמרם, והסבל השם הכפשת מבחינת

 שהדבר כפי בחקירה, החמור המחדל ועקב השוטרות שלוש מלי
 בלה סנ״צ על־ידי שנוהלה כפי החקירה כצורת ביטוי לידי בא

ויינשטוק,
 שלוש את לפטר למבכ״ל בדרישה נפנה אולי נוסף. צד ״ישנו

והשופט חיות לדין. אותו ולהעמיד מהמישטרה לאלתר השוטרות

 נמצאו השוטרות ששלוש בפסק״הדין מסמרות קבע זידאב
שקד. דוברות

 עלילה ומעלילות יחדיו חוברות כאלו שוטרות שלוש ״כאשד
ד שפלה  יכולות כאלה שוטרות האם שואל אני אחרת, שוטרת מ

 ביצע אחר או זה שנהג ולהעיד לבית־המישפט לבוא כך אחר
 של תווית קיבלו בפירוש הן לא! דעתי לפי תנועה! עבירות

 ולשרת להמשיך יכולות אינן הן לדעתי אמינות• לא שקרניות,
במישטרת׳ישראל.״

★  ★  ★

 את לחסוך היה ניתן ״לדעתי מרוז: משה עורך־הדין של גובה ך*
 למישטרת לא כבוד, הוסיף שלא הזה, המביש תהליך #כל 1

 בלה החוקרת אילו בפרשה, מהמעורבים אחד לאף ולא ישראל
בבית־המישפט. עשיתי שאני מה עושה היתה ייינשטוק

 המתלוננות, בטענת האבסורד את להוכיח היה שלנו ״קו־ההגנה
 לדבריהן הנאשמת, עם המיניים למגעים הסכימו אחד שמצד

 עם להתרועע המשיכו שני ומצד ואילוצים, מפחד כתוצאה
שנים. לאורך ובטיולים בבילויים פרטיים, במקומות הנאשמת
 בשלוש מדובר גדוע. במצב נראה הוא התיק את קיבלתי ״באשר

 וזה בנפרד. שונה סיטואציה על אחת כל שהעידו שוטרות
 שתפקידי משום לידיו מקבל שטניגור ביותר הקשים מהתיקים

 שלוש פעלו שבה קנוניה שזאת בית-המישפט את לשכנע
הנאשמת. מד המתלוננות

 והוא מהאצבע מצוץ הסיפור כי בתוקף התעקשה טרוסי ״מלי
מדה. חשבון וחיסול נקמה מהווה
 עורך־דין בתור להאמין. יכולתי לא העדויות לשמיעת ״עד
 ואונס, שוד רצח, במו הסוגים, מכל מישפטיס מאות שניהל מנוסה,

 ובמיוחד בסניגוד, לי שקדה דומה מיקרה היום עד זוכו־ לא אני
החוק. שמירת על לשמור שתפקידן בנשים שמדובר

 בקשר המסקנות את להסיק המישטרה צריכה ״לדעתי
 שכל לחשוב בכלל. החקירה לצורת ובקשר המתלוננות לשוטרות

 שחו- אנשי״חוק, יבולים שבה דומה בסיטואציה ליפול יכול אזרה
מפחיד.״ ואפילו מזעזע דבר זה חשבונות, לחסל יחדיו, בדים

ומרוז גיח פרקליטים
םשוחפימי־ בילדים ונם פחד מתוך מיניים .מועים

 שאחזור. המישטרה מצד לפנייה חכה
משכורת. חצי מקבלת אני עכשיו
ולהש בחזרה אותי לקבל חייבים הם

ה מיום צמודה משכורת, חצי לי לים
 שהישעו בזמן לי אמרו כך השעיה.

 במישפט אזוכה שאם ואמרו אותי
 המשכורת חצי את לי להשלים יצטרכו

 שוטר של הזכויות כל לי נשמרות וכן
הכוונה שנים, וחצי 3 במשך ששרת

הצ כולל זה מושעית. הייתי שבו לזמן
המתווסף. והוותק חופשות למדד, מדה

 מהמיש־ שיפטרו לבקש רוצה אני
 ואם ששיקרו. השוטרות שלוש את טרה

 יכולות הן הרי שיקרו שהן קבע השופט
 ב־ להעיד יזומנו אם עניין בכל לשקר

והצ שזוכיתי שמחה אני בית־מישפט.
 הפתיע לא שלי הזיכוי לאור. יצא דק

בסוף. תתגלה שהאמת ידעתי אני אותי.
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