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 העמותה למען טוהר המידות והמאבק בשחיתות

 

 ארליך( קרמשניט)אפרים מר  –פרויקט הכר את החושף 

 

 ספר קצת על עצמך, אפרים

 . נכדים 5-ו  לימקנועה ו ,דנה, ענבל: בנות 4לי יש , נשוי באושר, אביב-גר בתל, 35בן . אני בן אדם שונא שקר

 ?מהי הפרשה אותה חשפת , ספר לנו בקצרה

 פרשת" יוניכל שזכתה השרפ ,טובחוב סחנפ לש חצרה תריקח חויטו שחיתותל דשחל התרעתי ע במהלך השנים

 ,םלואו יתערתהו יתחוויד דימת םהילעש תותיחש ישעמל תעל תעמ נחשפתי, הרטשמב יתורשבמהלך ". ניאןפר

 עדימ תועצמאב ,תאז לכ .חצר קית תריבק לש הרומח תולהנתהל תאש רתיב יתפשחנ "ןיאנרפ םיחאה" תשרפב

 םיריכבל םיניירבעה ןיב םילוספ םירשקל דשח בקע רתיה ןיב ,שירחהל יתלכי אל ויתעמשש רחאלו יתעידיל אבוהש

  .הריקח ולכיס םתולהנתהבש

 ?בפני מי התרעת 

 . אך הם לא עשו כלום, ש"העברתי מידע למח, בתחילת הפרשה התרעתי בפני גורמים בתוך המשטרה, תראה

 תויאר ףוסיאב יתעייסו תותחשומו תורישכ ןניאש תויולהנתה לע יתחווידו כי גם בעבר התרעתי, הדבר בער בעצמותי

 יתלב םיכרדב םג תוליעפ ,קדביי ןאינרפ םיחאה תשרפ אשונש ץרמה אולמב יתלעפש רחאל .םירקמ תפישחבו

 לכ תא 'ג דצ תועצמאב ריבעהל יתגאד התמקה ברעש תאז ,הדעוה ינפב דיעהל ןכומ היהא םא יתלאשנ ,תויתרגש

  .לועפל יתוא ואיבהש םיעינמה תפישח ךותו תוניסח תלבקל ףופכב דיעהל תונוכנ יתעבה ,יתושרבש עדימה

הלכים לבער את דאגתי לדווח לממונים ולהוביל מ, לאורך כל תפקידי יכ שיגדא .כל המערכת לא רצתה לעשות כלום

זה בוער . הרבה עקב רצון מפקדים להתעלם וחוסר פעילות חקירתית נחושה ומקצועית, אך לא תמיד בהצלחה. הנגע

  .אני לא יכול לסבול את זה,  זה משגע ומטריף אותי. בעצמותי

 ?מה היה הרגע הקשה ביותר בתהליך 

 . תי שצריך להזיז טנקים כדי שמשהו יזוזוגילי, הכי קשה היה שניסיתי להזיז דברים ולגרום להם לקרות

עושות כל מה שאפשר כדי , אתה מעביר מידע לכל מי שצריך ורלוונטי לעניין והמערכות עצמן לא זזות ויותר מזה

 .  Trouble maker -אתה הופך להיות ה, הם פשוט לא רוצים להתעסק בזה, להקשות עלייך

פעם אחת על שוחד ופעם על , פעמיים ניסו לתפור לי תיק, תיקים זה הפחד מתפירת, אם יש משהו שאני פוחד ממנו

 האם היה רגע באמצע . ש אפילו לא בדקו את התלונה"מח, כאשר אני התלוננתי מנגד. אך לא הצליחו, סחר בנשים

 ?שהתחרטת ? התהליך שאמרת לעצמך למה הייתי צריך את כל זה 

. אך אני מקבל יותר תעצומות נפש ורצון להמשיך, אנשים מצפים שאני פשוט אפסיק. והם לא מבינים את זה. נהפוכו

לחשוד מותר . לי בתור איש משטרה אסור, מה שלפושע מותר, תראה. זה האופי שלי וזה לא עניין של קשוח או לא

 . פיו-איש משטרה הוא איש חוק וחייב לפעול על, לשקר

 ?ושה כיום מה אתה ע

 . בדיחה בפני עצמה. בדרגת ניצב משנה, אני מושאל לכיבוי אש, כיום

 ?מה מפריע לך בחברה הישראלית

, קשה ככל שתיהיה, במקום להגיד את האמת. אין אמת, גניבת דעת של הדיוטות והרבה שקרים, שיש הרבה צביעות

את מי מעניינים , קת במספרים וסטטיסטיקהלאחרונה המשטרה כל היום מתעס, תראה. את האנשים" לערבב"מנסים 

.  עוד לא הגיעה העת בו המשטרה תהיה בשלה להבין ולהפסיק להתעסק בסטטיסטיקות? !?המספרים שהיא מציגה 

 -יש תוכנה במשטרה . השוטרים מתעסקים בלסדר את המספרים שיראו יפה ולא בפועל במה שהאזרח רוצה וצריך

מה בין , מכניסים מקרים הזויים, " לסדר את המספרים"אז כדי , של השוטרים שאמורה לבחון את התפוקה, המנהל

לא , שוטרים אחרי מטווח, תשמע עוד דוגמא? תפיסת סכין לבין איזה סכין יפנית של אדם שהולך למסיק זיתים 

 . ח את אלו שאוספים אותם בשביל המתכת"על מנת לעצור באשמת אחזקת אמל, אוספים את התרמילים במתכוון
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 ?האם יש לך חלום שטרם הגשמת 

 . אני מציאותי ואומר ברוך השם את כל מה שיש לי להגיד, אני לא חי בחלומות

אנו חיים במדינה . לקבל ביקורת על מנת לתקן, הייתי מקווה שתהיה פתיחות יותר גדולה ותעצומות נפש מצד מנהלים

מנגנון השבחת "שאני מכנה  אסור לוותר ולפתח את מה. אנחנו חייבים לשים את הגבולות, שאין לנו ארץ אחרת

אני חושב שזה יהיה מאוד , כשאני לבוש מדי שוטר, הייתי רוצה לקבל תעודת הוקרה מהנשיא, אם כבר חלום ".השקר

 .כך שמכירים בחושף שחיתות מכובד לקבל תעודה על

 ?מה מצחיק אותך

התגובות שלהם למה שאני מספר מצחיקות , בתוך תוכי כשעיתונאים מגיעים ומראיינים אותי, בעיקר הדברים האלה

  .בעיקר בדיחות טובות, ועכשיו ברצינות. התגובות כל כך הזויות. עד שבא לבכות, אותי

 ?מה עושה לך טוב 

  .יש המון כאלה, בעבודה משטרתית איכותית, הצחוקים של היום יום

 ?משפט אחד שתרצה לומר לאדם שמתלבט או מפחד לחשוף שחיתות
האם אתה מסוגל לעמוד בפני כל המעמורות , אבל לפני תעשה לעצמך מבחן עצמי, לך אם האמת שלך עד הסוף

על מנת למנוע מהאמת לצאת  שלא יחסכו שום הזדמנות לנסות להחפיש אותך ולעוות דברים רק, והמנוולים בדרך
 .לאור

 ?למה קרמשניט , ואיך אפשר בלי השאלה המתבקשת
  .גרושיםהיה משלם לי אצל בחור ש, מול הבית שלנו הייתה קונדיטטוריה בה עבדתי, גדלתי בפלורנטין, תראה

הוצבתי ביחידה הסמויה והיה שם , כשהתגייסתי למשטרה, בתחילה. כל יום הייתי גונב לו עוגות קרמשניט, אז בתמורה
 . לא הסכים אבל הוא, היינו מתחננים שיכין לנו עוגת קרמשניט ,הכין רק עוגות חנקש, טבח

 .  השם הגיעשם מ. עד שיום אחד החלטתי לדפוק לו כל הלילה על הדלת עד שהוא יכין לכולם עוגה

 

 


