
הב אל■ לטלפן מתחילים ■הודי, שעוצרים ..מהרגע קצין־מישטרה:
)19 מעמוד (המשך

 שצולמה בתמונה השאר, בין ונעזרה, התלונה,
 מעורבותו את להוכיח כדי חדשות. בעיתון

 שהיה טען אגב, מרזל, בתקרית. מרזל של
 התיק הועבר שבועות שלושה לפני שיכור.

 עבר מרזל מקומית: (רכילות לתביעות.
 שהרופאים אחרי קיבה, קיצור ניתוח באחרונה

 את מאוד מסכן מישקלו שעודף לו הבהירו
מחלים.) מרזל חייו.
 באוויר, מתנחלים ירו 7.4.89ב־ )6( •
לכלי־רכב נזק וגרמו צה״ל, חיילי תקפו

 במילואים(שמו צה״ל קצין המתלונן: ערביים.
 ה&תנחל נחקר בפרשה הזה). להעולם ידוע

 התיק בתל־רומיידה. המתגורר לייסר, יחיאל
 ב־ מקומית: (רכילות לפרקליטות. הועבר

 הוא בתגובה באבנים. לייטר הותקף 15.5.89
עצמו). שלו ברגלו וירה נבהל,
 ילדי שישה גרמו 16.4.89ב־ )7( •

 ערבי. של לבית נזק מתל־רומיידה מתנחלים
 של האבות את ״חקרנו דיין: התלונן. הערבי

בחקירה." עדיין זה הילדים.
 מתנחלים שני זרקו 17.4.89ב־ )8( •

 המשרת ערבי שוטר של בית לעבר אבנים
 שמואל החשודים, אחד ישראל. במישטרת

 במעשה. הודה לא מקריית־ארבע, חלקיהו
בחקירה. התיק
 נזק מתנחלים שני גרמו 17.4.89ב־ )9( •
 של שידו מידע קיבלה המישטרה ערבי. לרכב
 לאליבי, טען מרזל במעשה. היתה מרזל ברוך

ואיש נחקרה, חמתו חמתו. אצל היה כי וסיפר
 נראה האירוע. בעת אצלה היה הוא כי רה

התיק. את תסגור שהמישטרה
 יריות כמה מתנחל ירה 24.4.89ב־ )10( •
 במישטרה, התלונן הערבי ערבי. רכב לעבר
 לא עצמו ברכב שגוי. מיספר־רכב מסר אבל

 מהמתלונן ביקשה המישטרה קליעים. נמצאו
 הגיע. לא הוא אולם עדות, ולמסור לחזור
נסגר. התיק
 שלושה באבנים נרגמו 25.4.89ב־ )11( •

 נוסעיהם ירדו ובתגובה ישראליים, כלי־רכב
 ערביים. כלי־רכב לשלושה נזק וגרמו

 באח1ס של תיאור ומסרו התלוננו, הערבים
 לאתר הצליחה לא המישטרה כחולה. סטיישן

החשודים. את
 ממכונית אבנים נזרקו 4.5.89ב־ )12( •

 צהוב, מיספר בעלת כחולה, סטיישן סובאח
 איתרה המישטרה ערביים. כלי־רכב לעבר
 כחולות סטיישן סזבאח מכוניות שתי

 קשר שהכחישו בעליהם, את וחקרה באיזור,
 על דווח 11 מיספר באירוע (גם לאירוע.
 דיין את שאלתי כחולה.) סטיישן סובאח

 לפוליגרף. כלי־הרכב בעלי נשלחו לא מדוע
 אינו הערבי וכה כה בין הרי מה? דיין(״בשביל

האבנים." משליכי של הפנים את לזהות ידוע
 נזקים מתנחלים גרמו 15.5.89ב־ )13( •
2 0—^——

במ עבר האיזורי המח״ט מקומיים. לכלי־רכב
 כלי- בעל נגד תלונה והגיש הזמן, באותו קום
 שמונה עם במקום שנראה מקריית־ארבע רכב

 קשר מכחיש משריקי, אברהם הנהג, נוסעים.
בחקירה. הנושא הנזק. לגרימת

ממכונית נורו 6.5.89ב־ )14( •
 נזק שגרמו יריות ישראלית אוטוביאנק׳
 בר, רחמים הישראלי, הנהג ערבי. לכלי־רכב

 המישטרה לדיברי באוויר. שירה והודה נחקר,
 התיק הרכב. לעבר ישיר בכינון ירה הוא

לתביעות. שבועיים לפני הועבר

 חברון תושב התלונן 17.5.89ב־ )15( •
 אבנים השליכו 13 עד 9 בני יהודים שנערים

בחקירה. התיק קריית־ארבע. מתוך לביתו
 מילואים קצין התלונן 17.5.89ב־ )16( •
 במחסום בהיותו כי הזה) להעולם ידוע (שמו

 בנסיעה מהקרייה יצא לקריית־ארבע בכניסה
 אוריאל הקרייה, של קצין־הביטחון מטורפת

שה למרות המחסום, את לפרוץ וניסה כהן,
 קצין־הבטחון סגור. צבאי כשטח הוכרז מקום
 הועבר והתיק נחקר, קצר, לזמן נעצר

לתביעות.
 חייל־מילואים התלונן 20.5.89ב־ )17( •
 כי במערכת) שמור הזה) להעזלם ידוע (שמו

 וקרא עליו איים שמו, אקסלרוד דויד יהודי,
 נוכח שעות. 48ל־ נעצר אקסלרוד קאפו. לו

 אקסל־ של מצירו ונשנות החוזרות ההפרעות
 צו מפקד־האיזור על־ידי נגדו הוצא רוד

 מערת־ ליד להסתובב ממנו המונע מינהלי,
 הוא אקסלרוד מקומית: (רכילות המכפלה.

 העובדה את מן נהנה הוא טרוצקי. של נינו
 דויד בשם אחר אדם מתגורר יריחו שבמצפה

 המכונה הר־הבית, מנאמני אקסלרוד,
 בטעות המישטרה עוצרת ולעיתים ״ואדים",

הלא־נכון.) אקסלרוד הדויד את
 ערבית רועה התלוננה 21.5.89ב־ )18( •

ירוש לכיוון מחברון שנסע אגד, שמאוטובוס
 היא שלה. מהעדר עז שהרגו יריות נורו לים,

בחקירה. הנושא האוטובוס. מיספר את מסרה
 בית־ תושב התלונן 21.5.89ב־ )19( •
 וירה ביתו מול עצר פילו שנהג־טנדר צחור

 מי ידוע ולמישטרה קליעים, נאספו לעברו.
 עדות, למסור שוב הופיע לא העד החשוד.

לחקירה. להביאו מתכוונת והמישטרה
בדר צה״ל קצין התלוננו 8.5.89ב־ )20( •

 נוסף, וחייל הזה) להשלם ידוע רס״ן(שמו גת
 במחסום שעמדו בעת כי במילואים, שניהם

רי שביצע תושב־חברון מתנחל לעצור וניסו
 ולא המחסום את התושב פרץ אימונים, צת

ש מסכין החייל נשרט לעוצרו בניסיון עצר.
לה רצה לא החייל בידו. תושב־חברון החזיק

 ב־ מקור לדיברי רפואי. דוח למישטרה גיש
 מהמתנחל. פחד שהוא נראה מישטרת־חברון

 אי־ציות של באשמה לתביעות, הועבר התיק
במישטרת־ מקור חייל. ותקיפת חייל להוראת

 פה עשה הוא רס״ן. לאותו הכבוד ״כל חברון:
מילואים." כאן שעשה בעת סדר קצת

 כי ערבי תושב התלונן 27.5.89ב־ )21( •
 תושבים על־ידי לביתו יריות כמה נורו

 סגן על־ידי הוגשה התלונה מקריית־ארבע.
 התרמילים חשודים. אין הצבאי. המושל
במעבדה. לבדיקה נשלחו
 לבית־עומר, סמוך ,27.5.89ב־ )22( •
 רכב כלי מתוך ערבי כלי־רכב על אבן נזרקה

 לרכב. נזק נגרם .,די־אם־ס מסוג ישראלי
לרכב הנ״ל הרכב את לקשר נוטים במישטרה

 ליד ערבי רכב על אבן הושלכה שממנו
 ערבי נהרג מכך ושכתוצאה קריית־ארבע,

בחקירה. התיק עזה. תושב
 חלחול תושבי שיבעה 1.6.89ב־ )23( •

 הגיע מוקדמת בשעת־בוקר כי התלוננו
 5 נ;׳ פיג־ו מדגם ישראלי כלי־רכב למקום
 וירו אנשים ארבעה ירדו מהרכב כתום. בצבע
 לחמישה נזק נגרם מכך כתוצאה עבר. לכל

 נאספו במקום מכוניות. ולשתי בתים
בחקירה הנושא לבדיקה. והועברו תרמילים

 ה־ בתיק: פריצת־דרך חלה באחרונה יסודית.
 מקריית־ תושבים שלושה עצרה מישטרה

 לביצוע בחשד מעותניאל, אחר ותושב ארבע
 על־ידי ושוחררו במעשה, הודו הארבעה הירי.
היום. באותו עוד שופט
 צה״ל של כוח ניסה 6.6.89ב־ )24( •

 לחברון להיכנס משיירת־מתנחלים למנוע
 בקבוקי־ השלכת על פעולת־עונשין ולבצע

 ניזוק). (שלא אגד. של אוטובוס על תבערה
 מהמתנחלים. לכמה החיילים בין עימות נוצר
 את תקף שילוני, שמואל המתנחלים, אחד

 לפרוץ ניסה שוקרון, יעקב אחר, המג״ר.

 התיק הלילה. למשך נעצרו השניים מחסום.
במישטרת־חברון. עדיין

הרשומים. התיקים מן כמה רק הם אלו
 מתוך התיקים: כל של סטאטיסטי סיכום

 בשלבי שנמצאים או פוענחו, האירועים, 42
תיקים. 15 פיענוח,

 שבהם ביותר, החמורים המיקרים 11 מתוך
 שני רק פוענחו לרכוש, נזק ונגרם יריות נורו

 פוענחו, שלא המיקרים תישעה מתוך מיקרים.
 מיספר אירוע של בחקירתו הרשלנות בולטת

 תחת אך החשוד, מי למישטרה ידוע שם ,19
 לנפגע המישטרה ממתינה לחקירה לעצרו
עדות. למסור שיגיע הערבי

 חקירת כי לציין חייבים ההגינות, למען
 כלל שבדרך משום מאוד, קשה אלה מיקרים

 קשה ולערבים בלילה, פועלים המתנחלים
הער יודעים בדרך־כלל אותם. לזהות מאוד

 בחולצות יהודים ראו שהם לציין רק בים
 וגרמו בנשק ירו אשר וכיפות, זקנים לבנות,

מפוק קצה־חוט מהוות כאלה עדויות לנזקים.
לחקירה. ליציאה מאור פק

 אזרחים גרמו שבהם המיקרים 21 מתוך
 באמצעות שלא ערבי, לרכוש נזק ישראליים

 בשישה מיקרים. ארבעה רק פוענחו ירי,
 מחדלים על קושי ללא להצביע ניתן מיקרים
 מיספר (תיקים המישטרתית. בחקירה חמורים

עצמם.) על מעידים 19ו־ 17 ותיקים ,4־1
 חלה מאי בחודש כי עולה הזה מהחומר

 לערבים בהתנכלות מאוד משמעותית עלייה
 בחודש אירועים 22( ישראליים אזרחים מצד
 כולה). בשנה האירועים ממחצית יותר אחד,
 כישלונם הוא ביותר הבולטים המחדלים אחד
 מיבצעי־ את לבלום כוחות־הביטחון של

בחברון. המתנחלים של הנקמה
שלושה לפני כי נודע מישטרתי ממקור

הפרוע במערב במו
 בתחקיר שנמתחת לביקורת ובהקשר ההגינות; מען ■■1

 שתי קיימות כי לציין חשוב המישטרה, עבודת על זה 0
 מאוד עליה המקשות למישטרה, חיצוניות רציניות, בעיות

התיפקוד. את
הכבו בשטחים במישטרה כוח־האדם תיקני הראשונה:

 המישטרתי המעדן הקמת מאז השתנו לא התקנים שים.
.1967ב־ הכיבוש לאחר קצר זמן שם,

 420כ־ לפעול אמורים מהנפות אחת בכל התקנים, לפי
 1190כ־ על אחד שוטר של בממוצע כן אם מדובר שוטרים.
 זוהי במישטרה, בכירים וגם כולם, דעת על תושבים.

מדהימה. תת־תקינה
 ראשית, האינתיפאדה. פרוץ אחרי כמה פי החמיר המצב

 בנפת מהמישטרה. התפטרו המקומיים השוטרים מרבית
האינתי לפני שוטרים 425ל־ תקן היה שבה למשל, יהודה,
 300כ״ התפטרו מקומיים, שוטרים 350 מתוכם פאדה,

 50כ״ שוטרים: 240כ״ בנפה נותרו עכשיו מקומיים. שוטרים
 שוטרים - והשאר יהודיים, שוטרים 110כ־ מקומיים,

 עכשיו מעמידה יהודה נפת בממוצע, מישראל. ערביים
לדוג חברון, במישטרת תושבים. 2080 כל על אחד שוטר

וכ״סססז ערבים תושבים 180,כ־ססס על האחראית מה,

 כל על אחד שוטר של ממוצע איש: 32 היום יש מתנחלים,
ממש. פלצות המעורר נתון זהו תושבים. $800

 כוח״האדם מצבת מה לראות מעניין השוואה, לשם
 יפו, במישטרת הירוק: הקו בתחומי ׳נורמלית׳ במישטרה

 95 משרתים תושבים, 65,000כ- על האחראית למשל,
תושבים. 680 כל על אחד שוטר של ממוצע שוטרים.

 התושבים מצד פעולה אי־שיתוף היא: השנייה הבעיה
הפלסטיניים.

 התושבים של העויינות גברה האינתיפאדה החלה מאז
 הזאת ולעויינות הישראליות, לרשויות־השילטון הערביים

המימשל. עם שיתוף־פעולה של טוג מכל רב תשש נוסף
מתלו אינם הערבים רבים שבמיקרים לעובדה מעבר

 בכל המישטרה עם פעולה משתפים אינם גם הם ננים,
 הירוק, הקו בתחומי ועדויות. מידע לאיסוף הקשור

 עוב- או שכנים יימצאו תמיד פלילית, עבירה כשמתבצעת
 המתרחש. על פרשים למישטרה למסור שישמחו רי-אורח
 שאלות על לענות כלל, בדרן מסרבים, הערבים - בשטחים

מסתי הם קרובות לעיתים כן, עושים הם ואם החוקרים,
האמת. את רים


