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 לבית־ הבאה צו לבצע כדי בחיפה,

גרינ והשוטר מיזרחי ״השוטר מישפט.
 על חזק דפקו הם לביתי. באו ברג

 קמתי ישנתי. אני פתחה. ואשתי הדלת,
 לבית־מישפט איתם שאבוא ביקשו והם
הצו. את לבטל כדי

 בידיים, אזיקים בלי לצאת ״ביקשתי
 לצאת. סירבתי אז הסכימו. לא והם

 סכין שמתי המיטבח, של לחלון ברחתי
להתאבד. ואיימתי שלי הצוואר על

 מהם אחד ללחץ. נכנסו ״השוטרים
 אותו לזרוק ורצה מדמיע גאז הוציא
 אקדח לקח השני השוטר הבית. לתוך
 הם מהשפתיים. דם לי ירד לעברי. וירה

 האקדח בקת מכות לי נתנו אותי, תפסו
 ביקשתי שלהם. לרכב אותי והכניסו

 הם אבל לבית־חולים, אותי שיקחו מהם
 לתא־ ישר אותי לקחו לזה. התייחסו לא

יומיים.״ אחרי ושוחררתי המעצר,
 ״כשהשוטר שוקרון: של אשתו חנה,

 מפני שייזהר אמרתי מדמיע, גאז הוציא
 לרעוד. התחיל הוא בבית. ילדה לי שיש

 ליד וירה אקדח ביקש השני השוטר
 הסכין עם הסורג ליד היה משה החלון.

 פתאום להפסיק. לו אמרתי צווארו. על
 לבכות. התחילה והילדה ירייה, שמעתי

 נפצע שמשה וחשבתי מבוהלות היינו
קשה.'
 ״שני המישטרה? בעיני נראה זה איך

 מההוצאה־ וגרינברג מיזרחי שוטרים,
 שעמד צו־הבאה לבצע יצאו לפועל,

על דפקו לביתו כשהגיעו שוקרון. נגד

 רישיון ללא נהיגה גנוב, רכוש מכירת
 זאת למרות מסוכנים. בסמים ושימוש

 כששירת רק בפועל. למאסר נידון לא
 בחשיש, משתמש כשהוא נתפס בצבא
בפועל. מאסר חודשי לחמישה ונידון

 מרובת־ילדים, במישפחה גדל הוא
 הלישכה הגדרת על־פי טעונת־טיפוח

 דולף ישן, בית־אבן ביתם הסוציאלית.
 מהם שניים ילדים. שישה גדלו ובו מים,

 למיש־ ו״מוכרים החוק עם הסתבכו
 סוכרת. חולת והאם עיוור האב טרה".

 כ־ תחילה ושירת לצבא התגייס הוא
 ל־ אחראי הפך אחר־כן־ מכונאי־טנקים.

 פנוי זמן לו שאיפשר תפקיד מיטבח,
הסתבך. הפנוי בזמנו רב.

 בעבודות עבד מהצבא כשהשתחרר
 כדי כסף די לחסוך שהצליח עד שונות
 את שנשא אחרי בשוק. בסטה לפתוח

הנמ בדירה לגור השניים עברו חנה
 עבדה חנה הוריו. בית בקירבת צאת

כספרית.
 גבאי, ויקטור אצל שוקרון כשעבד

 לקנות ביחד נסעו בשוק, בסטות בעל
 סגור. שם והיה לג׳נין ״נסענו סחורה.

 וכשהיינו חוות־סוסים, יש לוויקטור
 חבילות ראה הוא לחיפה חזרה בדרך
 מספר אותן,״ ולקח עצר הוא חציר.

שוקרון.
 לקיבוץ שייכות היו חבילות־החציר

 ב־ תלונה הגיש הקיבוץ גיבעת־עוז.
ו נעצר גבאי הגניבה. על מישטרה

 5000 של קנס עליו והוטל נשפט,
 אולם למישפט, זומן שוקרון גם שקלים.

 טוען יום,״ אותו עצור ״הייתי הגיע. לא
שוקרון.
 ל־ ידוע שוקרון עצור? היה מדוע
 השוטרים אולם כצרכן־סמים, מישטרה
 בסמים. בסחר גם עוסק שהוא חושדים
 בכמות הירואין נוטל הוא וחצי שנתיים
הכסף? מניין גדולה.

ב כמגיפה. פשט בחיפה נגע־הסמים
 בית־ספר שאין נאמר שעבר שבוע
 לא שנגע״הסמים בחיפה אחד תיכון
בו. פשט

 מיחלק- משתמש בסמים במילחמתו
 סמויים, חלקם רבים. באמצעים הסמים
 מדי: גלויים לעיתים גלויים. חלקם

 והשחתת חלונות ניתוץ דלתות, שבירת
 סוחר־ לתפוס קל לא ביתי. ריהוט
 אדם, להרשיע כדי מעשה. בזמן בסמים

 חותכות. ראיות להביא המישטרה על
 לעיתים המישטרה משתמשת לשם־כך
 תוך אל החודרים במודיעים קרובות
 ב־ להתמיד יש סוחרי־הסמים. חבורות

ה־ סוחרי־סמים, לתפוס כדי מילחמה

 שאינו וטענה פתחה אשתו הדלת,
 פנימה להיכנס ביקשו השוטרים בבית.
הסכימה. והיא

ש והתברר ישן אדם מצאו ״במיטה
 הודיע מיזרחי השוטר שוקרון. משה זהו
 ידיו. את לכבול וביקש עצור, שהוא לו

 שם המיטבח. לכיוון ורץ סירב שוקרון
 ואיים מיזרחי לכיוון ורץ סכין נטל

 ומאחוריו נסוג, השוטר אותו. לדקור
 שוקרון גרינברג. השוטר חמוש עמד
 מדירתו. והוציאם בסכין עליהם איים

 את מיזרחי השוטר הכניס הדירה בפתח
 גרינברג הדלת. לבין המשקוף בין רגלו
 והורה האקדח כשבידו הדלת את פתח

הסכין. את להוריד לחשוד
ל ואיים לחלון רץ נבהל, ״שוקרון

 כיוון האקדח, את לקח מיזרחי התאבד.
 להמם כדי וירה לחלון מחוץ אל אותו

 את וזרק נבהל שוקרון שוקרון. את
מהיד. הסכין

 מהקליע. היתה בשפתיים ״פציעתו
 את לבדוק בודק קצין מונה מקום, מכל

 המיש־ נוהלי על־פי כמתחייב האירוע
טרה.״
תומר. אביבה פקד הדוברת, כך

גנב
הציד ^

 נש־ בעבר פלילי. עבר שוקרון ^
התפרצויות, על פעמים חמש פט 1

דירתם של הפרוצה הדלת ליד שוקרון וחנה משה

 אל שנגררו וצעירים בני־נוער רוצחים
מותרים? האמצעים כל האם אך׳ הסם.

 מפות
בשוק

קרון **ץ ד ו ב  לפני תלפיות. בשוק ע
ב עסוק שהיה בעת חודשים, 10

 אליו, ניגש ממשאית, סחורה הורדת
לד והתחיל הכירו שלא אדם לדבריו,

 צועק: כשהוא אותו ולהכות אותו חוף
 שוק־ עשיתו״ אתה זה עשית, אתה ״זה
 שנתפס עד מפניו, להימלט הצליח רון

הארץ. אל והופל
 והתחילו אנשים ארבעה עוד ״באו
 ובפנים. בראש בצלעות, אותי להכות

 ועוד אותי עצרו הם שעה חצי אחרי
 לקחו לי. לעזור שניסו אנשים, ארבעה

 ידעתי אז ורק למישטרה, בניידת אותי
שוטרים. הם שאלה

 באשמת ימים לשיבעה אותי ״עצרו
ש מפני היה זה כל שוטרים. תקיפת
 באו והם ניידת, של חלון שבר מישהו
 הייתי לא בכלל אני מישהו. לחפש
שוקרון. טוען לזה," קשור

 הולדת אחרי יומיים קרה המיקרה
 בבית־ה־ מעצרו על עירער הוא בתו.

 אחרי ושוחרר בחיפה, המחוזי מישפט
ימי־מעצר. חמישה

הת־ מהמעצר שהשתחררתי ״אחרי
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