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חברון: מישטרת מפקד

פלי תיקים 3000כ־ בפתיחת ומתעסקים נים,
הפרות־סדר. על לרוב בשנה, ליים

 יותר השנה הגישו התחנה של אנשי־הסיור
 והם ערבים, נהגים נגד דוחות־תנועה 2500מ־

מיסמכי־רכב. זיופי בנגע במילחמה עסוקים
מישטרת־חברון(באו נלחמת כך, על נוסף

 כפי הכבושים, השטחים משאר חריג פן
 בחודשים מקומית. בפשיעה בהמשך) שיפורט

 שודדים חמישה פורצים, 12 נעצרו האחרונים
 פלילייים. רוצחים ושלושה

 מפקד־ לדברי ביותר, הבעייתי הנושא י
 הפוגעים ישראלים נגד התלונות הוא התחנה,

 יהודי תושב של מעצר ״כל בערבים.
 תגובות ״מעורר דיין, מספר מהאיזור,"
לעבוד מאוד קשה המישטרה. נגד שליליות

בשיירות מתארגנים
להלום. ן ויוצאים
ניתחו המתנחלים

העושות שיטות
מהמישטוה צחוק
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 חיים שר־המישטרה ענה 1989 מאי 

 יוסי הח״כים של מיכתבם על בר־לב
 תיקי־ כמה נשאל השר צוקר. ודדי שריד

 על ישראליים אזרחים נגד מתנהלים חקירה
 ענה השר הכבושים. השטחים בתושבי פגיעה

הרא החודשים וארבעת 1988 במהלך כי
 שני תלונות. 127 הוגשו 1989 של שונים
 11 בבית־מישפט. בדיון הסתיימו תיקים
 תיקים 40 בפרקליטות. בעיון נמצאים תיקים
 20ו־ בחקירה, נמצאים תיקים 54 נסגרו,
מישפטי. לדיון בהכנה נמצאים תיקים

 בתיקי־ קורה מה לבדוק לחברון יצאתי
בטיפול. הנמצאים החקירה

 במישם־ דווקא לבקר בחרתי במיקרה לא
 המשמעותי למוקד הפכה חברון רת־חברון.

 לתושבים המתנחלים בין חיכוך של ביותר
מהחוד אחד היה האחרון מאי חודש הערביים.

 של ההשתוללות מבחינת ביותר החמים שים
בחברון. מתנחלים

 מקרוב ללמוד לי התאפשר הביקור במהלך
 בתלונות כשמדובר חקירה מתנהלת כיצד
יהודים. כנגר

 של האנושי ההרכב על קצר רקע תחילה
מישטרת־חברון:

 דיין רולנד רב־פקד הוא התחנה מפקד
 זה התחנה על מפקד הוא תוניס. יליד ),43(

 תחנות מפקד היה בעבר חודשים. ארבעה
ורמאללה. יריחו

עומ שלרשותם איש, 32 משרתים בתחנה
בלבד. מישטרתיים כלי־רכב שלושה דים

הח מישרד ראש חוקרים. שיבעה בתחנה
 הוא ).35( ממו אהרון המפקח הוא קירות
 ונחשב חודשים, שמונה זה בתחנה משרת
 שישה לו כפופים וחרוץ. מיקצועי כחוקר

חוקרים.
 גדול חלק בעבודה. עמוסים התחנה אנשי

לכוחות־הביטחון. עזרה בהגשת הוא מעיסוקם
משליכי־האב־ נגד עדויות לגבות נדרשים הם
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במישטרר. רוצים לא עדויות, נותנים לא הגופות, את מעלימים פעולה. משתפים לא הערבים
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