
 

 הדרך משוטר לשומר

 מאת: מיטל הדר וסתיו עידן
 

 ברוכים הבאים למדור החדש שלנו, "מאחורי
 הקלעים של יבנה" בכל חודש נראיין מישהו

 מהסגל של יבנה. השבוע ראיינו את השוער,
 איש ידוע, אבל לא מוכר. גילינו שהוא לא שומר
 אקראי, ושהוא היה שוטר במשך 30 שנה ועבר

 חוויה דרמטית שגרמה לו לעבור ארבעה
 ניתוחים!

________________________________ 
 

 ספר לנו על עצמך.
 שמי הוא פרד לאגרגרן. עבדתי שלושים שנה

 באכיפת החוק. אני גר בסן חוזה ובאזור הזה כל חיי.
 יש לי שני ילדים בוגרים וארבעה נכדים. שניים גרים

  כאן ושניים חיים ברוזוויל, קליפורניה.
 

 מאיפה השורשים של המשפחה שלך?
 אני תערובת של הרבה תרבויות. מקור שמי שוודי,

 יש בי קצת אינדיאני אמריקאי, סבתא רבא שלי
 הייתה אשתו של הצ׳יף האינדאני ובנוסף יש לי כמה

 שורשים גרמניים וצרפתיים מהצד של אמא שלי.
 

 פרד לאגרגרן החל לעבוד ב״יבנה״ לפני כ- 13 שנה,
 הכל התחיל כאשר חבר שלו ניהל את חברת

 האבטחה שעבדה במקום והציע לו עבודה. ״החלק
 הכי טוב הוא פשוט להיות עם אנשים ולדבר איתם.
 אני תמיד מנסה ליצור את הסביבה הבטוחה ביותר

 עבור כולם״.
 

 באילו עבודות עבדת בעבר?
 ניסיתי הרבה דברים שונים, ואז התאהבתי באכיפת

 החוק. פעם הייתי מעצב גרפי, עבדתי עם הרבה

 חברות הייטק כמו Apple ו- Google, אבל עברתי
 למשטרה כי חשבתי שזו תהיה דרך טובה לעזור

 לאנשים.
 

 האם היה משהו מסוכן שקרה כששרתת כקצין
 משטרה?

 
 ב -1992 עצרתי רכב שהגיע במהירות, והנהג יצא

 מהמכונית וירה בי פעמיים. לבשתי חגורת מגן,
 הכדור הראשון פגע בי בלב, אבל האפוד הגן עליי.

 השני נכנס דרך היד שלי אל הכתף ואל הירך, והייתי
צריך לעבור ארבעה ניתוחים. הפושע נעצר ונשלח ל-

 16 שנים לכלא על ניסיון לרצח. גם המשפחה שלי
 הייתה צריכה לעבור את זה איתי כי הם הבינו שכל

 יום שאני בא לעבודה, החיים שלי בסכנה. למרות
 שירו בי, לא עמדתי לתת לפושע הזה לעצור אותי

 מלעזור לקהילה ועבדתי כשוטר עוד 18 שנה.
 

 האם יש קשר בין עבודתך כשוטר לבין העבודה
 כמאבטח?

דומה זה אנשים. על עין לפקוח היא כאן          העבודה
אבל חשודה, פעילות מחפשים תמיד החוק,        לאכיפת
הפושעים, את תמצא שאתה במקום       במשטרה,
מה על להסתכל צריך ופה, המקרה אל לך          קוראים
למישהו לחכות אפשר ואי לבד. ולהחליט        שקורה

  שיגיד לך איפה החשודים או מה לעשות.
הולך מה יודע לא פעם אף אתה היום, של           בסביבה

 לקרות.
 

 האם היה בעבודה כאן משהו חשוד?
שכורה, משאית הייתה זו ברחוב, מישהו היה         פעם
נעשה הנהג קשר. ליצור וניסיתי אליהם        ניגשתי
דבר של בסופו אותו. כשחקרתי ומתוסכל        עצבני

  הנהג היה בסדר, אבל הוא עדיין שיקר.
 

 האם אתה קצת משועמם מעבודת השמירה?
 

 כן, אני קצת משועמם. רוב השוטרים רוצים להיות
 מובילים ואחראים על הכל. כשהתחלתי לעבוד

 כשומר, הייתה לי הרבה פחות סמכות ושליטה.
 בחמש השנים האחרונות שלי במשטרה עבדתי

 בזירות רצח וטיפלתי בכל הראיות. פרשתי מהיחידה



 והייתי משועמם בבית ואחרי קצת זמן הצטרפתי
  לעבודה כשומר כדי שיהיה לי יותר פעילות.

 
 אתה מתאר עבודה מלחיצה ביותר. מה עזר לך

 להירגע?
 התחלתי לעשות קדרות כדי שאוכל כדי להירגע

 מהמתח, אנשים אחרים עושים יוגה או מדיטציה
 אבל מה שעוזר לי הוא קדרות  ואני עושה את זה
 כבר 13 שנה. אני רק צריך משהו כדי לנקות את

 הראש שלי. קדרות היא חלק חשוב בחיי.
 

 איפה אתה רואה את עצמך בעוד חמש שנים?
 

 אני מאד נהנה לעבוד כאן, אבל למרות זאת אני כבר
 בן 67 ויכול להיות שבעוד חמש שנים אני אפרוש.

 בנוסף, אשתי ואני מנסים לטייל לאירופה כל שנתיים

 ואני כל שנה יוצא לטיול אופנוע לבד. בכל קיץ אנחנו
 יוצאים לנופש כל המשפחה. אנחנו מנסים לנסוע

 הרבה כי ימינו על פני כדור הארץ כל כך מוגבלים, אז
 חייבים להנות מכל רגע. כל כך הרבה אנשים אומרים

 ׳אני אעשה את זה מחר׳ אבל אני בוחר לעשות את
 זה היום מכיוון שיכול להיות שלא יהיה מחר״.

  

 

 
 
 
 
 
 
 


