שיער צבוע ועגיל באוזן
''זה התחיל לפני שבעה חודשים'' סיפרה אימו של רמי'' .לאחר
השירות הצבאי הודיע לנו הבן ,שהוא עוזב את הבית ועובר לגור
עם חברה בתל-אביב.
שבועיים אחר-כך הוא הופיע בבית עם שיער צבוע ועגיל באוזן.
שמנו לב שהשפה שלו השתנתה פתאום .הוא התחיל לדבר ב'שפת
רחוב' שלא הכרנו קודם .לאט לאט ראינו שהוא הופך להיות ממש
עבריין'' .הרגשנו גם שהבן שלנו מתוח ולחוץ ,אבל הוא לא הסכים
לספר לנו ,איפה הוא חי ומה הוא עושה.
לא ידענו איך לעזור לו ,לכן הצענו לו ללכת לפסיכולוג  -אבל גם
לזה הוא לא הסכים''
אבא של רמי החליט לעקוב אחריו כדי לדעת ,לאן הוא הולך ועם
מי הוא נפגש .יום אחד התקשרו להורים מהמשטרה .ההורים היו
בטוחים שהבן שלהם נמצא במעצר.
משטרת ישראל פתחה במבצע מיוחד למלחמה בסוחרי סמים .רמי,
צעיר בן  ,21התגייס למשטרה ונבחר להיות סוכן סמוי .הוא עבר
קורס הכנה קצר ,בו הוא למד ,איך להתלבש ולהתנהג כנרקומן.
התפקיד של רמי היה להתיידד עם סוחרי סמים ,לקנות מהם
סמים ולהקליט את השיחות.
המשטרה הייתה זקוקה להוכחות כדי לעצור את סוחרי הסמים
ולהביא אותם למשפט .רמי הרגיש שהוריו מודאגים מאוד ,וחשש
שהם יעקבו אחריו ויכשלו את המבצע הסודי ,לכן הוא ביקש
מהמפעיל שלו להרגיע את הוריו.
השוטר צלצל להורים והסביר להם שבנם הוא סוכן סמוי במשטרת
ישראל .הוא גילה להם שרמי עומד להשתתף במבצע גדול ,שבו
יתפסו סוחרי סמים רבים .אבל האם המודאגת לא נרגעה .היא
דרשה לראות במו-עיניה ,מה הבן שלה עושה.
למרבה ההפתעה הסכים המפעיל לבקשתה ,ולמבצע הסודי,
שנערך ,ב 4.00-לפנות בוקר ,יומיים לאחר השיחה ,הצטרפה גם
האם.
בסופו של דבר ,היו ההורים גאים מאוד בבנם .גם מפקדי המשטרה
היו מרוצים מהסוכן הסמוי שלהם ,כי בזכותו של רמי נתפסו 28
סוחרי סמים מאזור השרון.
מן העתונות
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שיער צבוע ועגיל באוזן
''ֶזה ִהְתִחיל ִלְפֵני ִשְׁבָעה ֳחָד ִשׁים'' ִס ְפָּרה ִאמּוֹ ֶשׁל ָרִמיְ'' .לַאַחר
ַה ֵשּׁרוּת ַה ְצָּבִאי הוִֹדיַע ָלנוּ ַה ֵבּןֶ ,שׁהוּא עוֵֹזב ֶאת ַה ַבּ ִית ְועוֵֹבר ָלגוּר ִעם
ֲחֵבָרה ַבּ ֵתּלָ-אִביב.
ְשׁבוַּע ִים ַאֵחרָ -כְּך הוּא הוִֹפיַע ַבּ ַבּ ִית ִעם ְשַׂער ָצבוַּע ְוָע ִגיל ָבּאֶֹזןַ .שְׂמנוּ
ֵלב ֶשַׁה ָשָּׂפה ֶשׁלּוֹ ִה ְשׁ ַתּ ְנָּתה ִפְּתאוֹם .הוּא ִהְתִחיל ְלַד ֵבּר ִבּ' ְשַׂפת ְרחוֹב'
קֶדםְ .לַאט ְלַאט ָרִאינוּ ֶשׁהוּא הוֵֹפְך ִלְהיוֹת ַמ ָמּשׁ ֲעַבְרָין.
ֶשׁלֹּא ִה ַכְּרנוּ ֹ
''ִהְרַגּ ְשׁנוּ ַגּם ֶשַׁה ֵבּן ֶשׁ ָלּנוּ ָמתוַּח ְוַלחוּץֲ ,אָבל הוּא לֹא ִהְס ִכּים ְלַס ֵפּר
ָלנוֵּ ,איֹפה הוּא ַחי וַּמה הוּא עוֹ ֶשׂה.
לֹא ָיַדְענוּ ֵאיְך ַלֲעֹזר לוָֹ ,לֵכן ִה ַצְּענוּ לוֹ ָלֶלֶכת ַל ְפִּסיכוֹלוֹג ֲ -אָבל ַגּם
ְלֶזה הוּא לֹא ִהְס ִכּים''
ְ
קב ַאֲחָריו ְכֵּדי ָלַדַעתְ ,לָאן הוּא הוֵֹלך ְוִעם ִמי
ַא ָבּא ֶשׁל ָרִמי ֶהְחִליט ַלֲע ֹ
הוּא ִנְפַגּשׁ .יוֹם ֶאָחד ִהְתַק ְשּׁרוּ ַלהוִֹרים ֵמַה ִמּ ְשָׁטָרהַ .ההוִֹרים ָהיוּ
ְבּטוִּחים ֶשַׁה ֵבּן ֶשׁ ָלֶּהם ִנְמָצא ְבַּמֲעָצר.
ִמ ְשֶׁטֶרת ִי ְשָׂרֵאל ָפְּתָחה ְבִּמְבָצע ְמיָֻחד ְלִמְלָחָמה ְבּסוֲֹחֵרי ַס ִמּיםָ .רִמי,
ָצִעיר ֵבּן ִ ,21הְתַגֵּיּס ַל ִמּ ְשָׁטָרה ְו ִנְבַחר ִלְהיוֹת סוֵֹכן ָסמוּי .הוּא ָעַבר
קוְּרס ֲהָכָנה ָקָצר ,בּוֹ הוּא ָלַמדֵ ,איְך ְלִהְתַל ֵבּשׁ וְּלִהְתַנֵהג ְכַּנְרקוָֹמן.
ַה ַתְּפ ִקיד ֶשׁל ָרִמי ָהָיה ְלִהְתַיֵדּד ִעם סוֲֹחֵרי ַס ִמּיםִ ,ל ְקנוֹת ֵמֶהם ַס ִמּים
וְּלַה ְקִליט ֶאת ַה ִשּׂיחוֹת.
צר ֶאת סוֲֹחֵרי ַה ַסּ ִמּים
ַה ִמּ ְשָׁטָרה ָה ְיָתה ְזקוָּקה ְלהוָֹכחוֹת ְכֵּדי ַלֲע ֹ
וְּלָהִביא אוָֹתם ְלִמ ְשׁ ָפּטָ .רִמי ִהְר ִגּישׁ ֶשׁהוָֹריו ֻמְדָא ִגים ְמאוֹדְ ,וָח ַשׁשׁ
ֶשֵׁהם ַיַע ְקבוּ ַאֲחָריו ְו ִי ָכּ ְשׁלוּ ֶאת ַה ִמְּבָצע ַהסּוִֹדיָ ,לֵכן הוּא ִבֵּקּשׁ
ֵמַה ַמְּפִעיל ֶשׁלּוֹ ְלַהְר ִגּיַע ֶאת הוָֹריו.
ַהשּׁוֵֹטר ִצְלֵצל ַלהוִֹרים ְוִהְס ִבּיר ָלֶהם ֶשׁ ְבָּנם הוּא סוֵֹכן ָסמוּי ְבִּמ ְשֶׁטֶרת
ִי ְשָׂרֵאל .הוּא ִגּ ָלּה ָלֶהם ֶשָׁרִמי עוֵֹמד ְלִה ְשׁ ַתּ ֵתּף ְבִּמְבָצע ָגּדוֹלֶ ,שׁבּוֹ
ִיְת ְפּסוּ סוֲֹחֵרי ַס ִמּים ַר ִבּיםֲ .אָבל ָהֵאם ַה ֻמְּדֶאֶגת לֹא ִנְר ְגָּעהִ .היא
ְדָּר ָשׁה ִלְראוֹת ְבּמוֵֹ-עיֶניָהַ ,מה ַה ֵבּן ֶשׁ ָלּהּ עוֹ ֶשׂה.
ְלַמְר ֵבּה ַהַהְפ ָתָּעה ִהְס ִכּים ַה ַמְּפִעיל ְלַבָקּ ָשָׁתהְּ ,וַל ִמְּבָצע ַהסּוִֹדי,
ֶשֶׁנֱּעַרְך ,בִ 4.00-לְפנוֹת ֹבֶּקר ,יוַֹמ ִים ְלַאַחר ַה ִשּׂיָחהִ ,הְצָטְרָפה ַגּם
ָהֵאם.
ְבּסוֹפוֹ ֶשׁל ָדָּברָ ,היוּ ַההוִֹרים ֵגִּאים ְמאוֹד ִבְּבָנםַ .גּם ְמַפ ְקֵּדי ַה ִמּ ְשָׁטָרה
ָהיוּ ְמֻר ִצּים ֵמַהסּוֵֹכן ַה ָסּמוּי ֶשׁ ָלֶּהםִ ,כּי ִבְּזכוּתוֹ ֶשׁל ָרִמי ִנְת ְפּסוּ 28
סוֲֹחֵרי ַס ִמּים ֵמֵאזוֹר ַה ָשּׁרוֹן.
ִמן ָהִעתּוֹנוּת
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אוצר מילים :
השתנתה ,להשתנות changer :
מתוח ולחוץ tendu et stressé :
לעקוב suivre :
מבצע opération :
התגייס s'enrôler :
סוכן סמוי agent infiltré :
סוחרי סמים dealers de drogue :
הכנה préparation :
יכשילו ,להכשיל faire échouer :
מפעיל chef de l'opération :
להרגיע calmer :
עומד להשתתף s'apprête à participer :
מודאגת inquiète :
נרגעה s'est calmée :
במו-עיניה de ses propres yeux :
למרבה ההפתעה à sa grande surprise :
הצטרפה ,להצטרף se joindre :
גאים fiers :
נתפסו ,להיתפס être attrapé :

שאלות :
 .1מה הודיע רמי להוריו לאחר השירות הצבאי ?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 .2איך הוא התלבש והתנהג ?
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 .3מדוע לדעתכם ,היה רמי מתוח ולחוץ בביקוריו אצל ההורים ?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 .4איזה קורס עבר רמי במשטרה ?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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 .5מה לא ידעו ההורים על הבן שלהם?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

 .6מה הוא עשה במשך שבע חודשים ?
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

 .7מי צלצל להורים ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

 .8מה חשבו ההורים ,כאשר צלצלו מהמשטרה ?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 .9מדוע ביקש רמי מהמפעיל שלו לצלצל להורים ?
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 .10מדוע ,לדעתכם ,גילה השוטר להורים את האמת ?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 .11איפה הייתה אמא של רמי בזמן המבצע הסודי ?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

 .12מה הצליחה המשטרה לעשות בזכות רמי?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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