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* ה ך ג ה נ די מי  הרבנית יצאה שבוע, מ
ב וירקות פירות לקנות מביתה ^■לוינגר

 בספטמבר 23ב־ קרה זה שבחברון. הערבי שוק
שעברה. בשנה

 אותה, הרגיז בשוק, מסע־הקניות במהלך
להש התחילה היא המוכרים. אחד כנראה,

תכולתם. על דוכנים ולהפוך תולל
 נזעקו בקירבת־מקום, שהיו צה״ל, חיילי
הניצים. בין להפריד

למהו הצטרף מירד שמואל בשם מתנחל
 על הסדר את להשיב לחיילים והפריע מה,
האירוע. הסתיים ספורות דקות אחרי כנו.

 אזרחים מבצעים שבהם המיקרים ברוב
ב ערבים נגד פליליות עבירות ישראליים

 הערבים הנפגעים נמנעים הכבושים, שטחים
 את חוקרת אינה והמישטרה תלונה, מהגשת
 הערבים הגישו לא זה במיקרה גם האירוע.
 לוינגר הרבנית של הרע למזלם אבל תלונה.

 א׳ סרן קצין־צה״ל, במתרחש נכח מירד, ושל
 שלא שהחליט למערכת), ידוע המלא (שמו

 על־כך והגיש לסדר־היום, האירוע על לעבור
למישסרת־חברון. תלונה

פשו מישטרתית בחקירה מדובר לכאורה,
 על להעיד המוכן ישראלי, עד־ראייה יש טה:

 חשודה הראשונה חשודים: שני ויש המיקרה,
לחיילים. בהפרעה השני נזק, בגרימת

 הדוכנים בעלי מיהם גם ידוע למישטרה
 האירוע מאז שחלפו למרות אולם שניזוקו.

סיי טרם המישטרה חודשים, מתישעה יותר
החקירה. את מה

 רולנד רב־פקד מישטרת־חברון, מפקד
ה של לעדויות מחכים עדיין ״אנחנו דיין:

 לא הם אבל לחקירה, אותם מזמינים ערבים.
 מהמתנחלים. מפחדים שהם היא האמת באים.

 אין אז הנזק, על יפוצו לא שהם יודעים גם הם
להעיד.״ לבוא מוטיבציה להם

״מ דיין. את שאלתי מחכים?" אתם ״למה
 בתיק־ מרכזיים שעדים מחכה המישטרה מתי

ש להזמנה להיענות בטובם יואילו חקירה
לנ הבעיה מה לתחנה? להגיע להם שלחתם

 למסירת ולהביאם העדים של לבתיהם סוע
עדות?״

 לוקח זה אותם. מזמינים ״אנחנו דיין: רפ״ק
 יש אבל באים, הרוב באים. הם בסוף אבל זמן,
 לא העדים כי שתקועים, תיקים כמה לנו

ולהעיד." לבוא רוצים
 כיצד לבדוק יצאתי אחדים שבועות לפני
 הכבושים בשטחים מישטרת־ישראל פועלת

 תושבים של לא־חוקיות לפעולות הנוגע בכל
 באופן מקומיים. תושבים כלפי ישראליים

 בר־ חיים שר־המישסרה, הסכים למדי, מפתיע
 מתפקדת כיצד מקרוב לבדוק לי לאפשר לב,

לנפת־יהודה. השייכת מישטרת־חברון,
 גורמים עם ומשיחות במקום, מהביקור

עו ובמישטרת־ישראל, בפרקליטות בכירים
 בעניין תיק־החקירה מריחת כי בבירור לה

 לטיפולה אופיינית בהחלט לוינגר הרבנית
יש אזרחים שבהם במיקרים המישטרה של

 ערבים נגד עבירות בביצוע חשודים ראליים
 טובות, חלקן סיבות, מיספר לכך יש בשטחים.

 זה חשוב שבתחום היא התחתונה השורה אבל
המו החובות את ממלאת אינה המישטרה

החוק: על־פי עליה טלות
 מועד מבעוד לסכל מצליחה היא אין •

 יכולה היא שבהם במיקרים גם מעשי״פשע,
כן: לעשות

 המישטרה מתנערת פשע, שאירע אחרי •
 ואינה החוק, פי על מחובתה רבים במיקרים

 מפורש ובניגוד משום־מה, בחקירה. פותחת
 תלונה כשמוגשת רק נפתחות חקירות לחוק,

 נודע כשלמישטרה נפתחות ואינן פורמלית,
אחרת: בדרך העבירה על

 לעיתים בחקירה, פותחת כבר כשהיא •
 לחקור חובתה את ממלאת היא אין קרובות
 נר המריחה לעיתים ורצינית. יסודית בצורה

 של מרשלנות לעיתים הגדול, מהעומס בעת
פולי מלחצים כתוצאה ולעיתים החוקרים,

טיים.
השל־ יש המישטרה של הלקוי לתיפקוד

בי ר ש. נרצח מרצועח־עזה ע בי כ ,אחרים ב

בישר שילטון־החוק על מאוד מדאיגות כות
 זרועה קצרה האינתיפאדה, תחילת מאז אל:
 של השתוללותם את מלבלום המישטרה של

 לפעול תחת לעצמם. דין העושים המתנחלים
 צמרת־ה־ העדיפה התופעה, נגד ביד־ברזל
 ולהמתין בחול, ראשה את לטמון מישטרה

 הוא כמובן, שאירע, מה יותר. טובים לימים
 הזאת אוזלת־היד כמה. פי החמירה שהבעייה

מה לאחדים תמריץ בוודאי ומהווה היוותה
שסי יודעים הם בערבים. לפרוע מתנחלים

קלושים. להיתפס כוייהם
להתפ גם עלולה המישטרתית הרפיסות

שבאה הממשלה, של מכוונת כמדיניות רש

מווחת

 לא השסחים, ער דשמוע לכם נמאס אם גס
 וברצועה נגדה ידעתם. שלא להגיד שנדו

 נל נמעט מישסחד־שדאל
 ״העולם יהודיית. חשודים של חקירה

קביים. על מישטדה חושו: הזה״
 נגד אלימה פעילות עקיפה בדרך לעודד

 כך האינתיפאדה. את לשבור כדי — הערבים
 המישטרה של המתמשכים למחדליה כך, או
 ״שילטון שהמונח לכך מכרעת תרומה יש

בשטחים. עוד קיים איננו החוק״

•ש
פוגרומים
בשפע

חקירה-מורחים כשיש

 שטחים הבינלאומי, המישפט פי
 הכובש, הצבא על-ידי מנוהלים כבושים ^0

ה ישראליים, אזרחים בשטח. הריבון שהוא
 הכבושים, בשטחים פליליות עבירות עוברים
 המישטרה סמכות הישראלי. לחוק כפופים

 שבתוך בחוק לסמכותה לגביהם זהה בשטחים
הקו־הירוק.

 משולב) (נוסח הפלילי הדין סדר חוק
 ל־ ״נודע :59 בסעיף קובע ו,982התשם־ה־

 תלונה פי על אם עבירה, ביצוע על מישטרה
בחקירה." תפתח אחרת, דרך בכל ואם

בחקי פותחת שהמישטרה מסתבר בפועל,
 כשנודע רישמית. תלונה כשמוגשת רק רות

 פשע, שהן עבירות ביצוע על למישטרה
 מעדיפה היא למשל, העיתונות, באמצעות

בחקירה. לפתוח ולא עיניים לעצום
 לפניי הוצג במישטרת־חברון ביקורי בעת

 שבהם במיקרים שבחקירה התיקים ריכוז
 ערבים נגד עבירות ביצעו ישראליים אזרחים

 רשום תיקי־החקירה 44מ־ אחד בכל מקומיים.
 שנפתחה חקירה שום אין המתלונן. של שמו
 לגבי כי למדתי זאת, לעומת מתלונן. ללא

 לא בעיתונות בהרחבה שדווחו רבים, אירועים
חקירה. שום חברון במישטרת מתנהלת

 כי מגלה מאי, חודש בעיתונות חטוף עיון
 בוצעו חודש באותו שונים מועדים בשישה

 ערבים נגד מתנחלים של תגמול" ״פעולות
חברון: בעיר
 ערבים, של מכוניות נרגמו במאי 2ב־ •
נפג קריית־ארבע תושב של שמכונית אחרי

מבקבוק־תבערה. עה
־ ב קריית־ארבע תושבי יצאו במאי 3•
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