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 המעודכנת האנציקלופדיה

שהושלמה והיחידה ביותר
 הכרכים שלשת כל את

מיד. תקבל ״תו״) עד (מ״אלף״

י ,י,נ ח # | הספרים חנויות בכל להשיג
בלבד. למאי 25 עד נקבע המיוחד המחיר

שוקו! סהר
)7 נועמוד (המשך
המש להתגוננות למעשה שהפכה אזרחית

כולו והמשטר טרה
 שהפכה העדות, של החוזר והפזמון •

 ״לא סהר: של האישית לסיסמתו כמעט
.. ר. כו .. לא אז ר. כו ״ לא אז ר... כו  אז
 נושא יותר היה הדוכן, מן סהר כשירד
 על־ שהוגש האיש לקיטרוג. מאשר לרחמים

 האולם, מן יצא לשחיטה, וכספי עמום ידי
 פוליטית בגווייה תמיר, של חקירתו בגמר

 בפסק־דינם השופטים קבעו כאשר ומוסרית.
הרו היה טרגדיה, בבחינת ושהיה ששיקר,

ב השתמשו שהשופטים בציבור הכללי שם
ב אפשריות. שהיו ביותר העדינות מלים

אח והיה עמוס את הכשיל שסהר הוסיפם
 השופטים הכניסו השליליים, למעשיו ראי
 ככל המתים. לארון האחרון המסמר את

הסרחון. גדל רק הקבורה, שנדחתה
★ ★ ★
אומלל" שיקול היה ״זח

י  של במקומו עתה שיבוא האיש *•
סהר, *ו  ביותר הרציני המועמד ?51ה־ בן •

ה בצבא כמוהו ששירת אדם השבוע היה
 (רב־סרן^ מייג׳ר לדרגת כמוהו הגיע בריטי,

 היהודית הסוכנות מנגנון על כמוהו נמנה
 ),46( נחמיאס יוסף זה היה המדינה. לקום עד

 הספרדית. העדה מבני פיקח גבר
בעל־ של בנו נחמיאס, את פגש סהר

 הבטיחה שהמשטרה במפתיע נתגלה נגדית
 בריכת־שחיה להשלמת חומרי־בנין לליגום
 לבנין אפילו חומרים בארץ שחסרו (בשעה

 וטלפון הדירה לצביעת צבע לעולים}, בתים
 עמוס של זכותו תמורת לתל־אביב, ישיר
המהודר. בבנין לגור

חי לקבל שהשיקול ״נכון נחמיאס: אישר
 מוטעה, היה עמוס) (עבור הדירה את נם

ה... כך על מביט כשאני ר חו  היה זה א
״ שיקול .. ל. ל מ  השונים מעשיהם על או

 בנאמנות שתוארו כפי וסהר, עמוס של
 ביותר נפסד וזה פסול ״זה תמיר: על־ידי

רו... במסיבות א תו ר... ש ע כו  פסול מ
.פסול מכל .  המפקח את לשאול מקום יש .

 לא למה עליו הממונים על־ידי הכללי
 ההלוואה (שנתנו הקצינים את לדין העמיד
 שיעיד כדי רוזנברג לעד המשטרה מטעם

גרינברג)...״ רומק נגד
 ברור היה הדוכן, מן נחמיאס כשירד

 להם. משהועיל יותר ולעמוס לסהר שהזיק
(ש העדות את מלהגיש נמנע עצמו כספי

 עשה לבית־המשפט, הרשם) בפני הושמעה
תמיר. על־ידי במפורש לכך כשהוזמן רק זאת

★ ★ ★

דמדומיס ש? אווירה

 סהר במקום יבוא שנחמיאס סיכוי ך■!
הבכי קציני־המשטרה בלב סיפוק עורר ) ן

בלב וגם השנים, במרוצת שהסתלקו רים

ת־ בתוך הפתעה. נכונה היעשור, גליון את לידיהם נטלו אשר השבוע, דבר לקוראי  רפורטז׳
ת פירסוס עי 'קייזר־פרייזר למכוניו פי הו ת;; כשמתזזתו זה, צילום ׳ תר אין הכו  תרנגולת זן ״

ת שש אפרוחיה. ששה עם ת אלה דופיך מכוניו ת עולו ת פחו  החדיש, . המודל הדודג׳, ממכוני
שת כי ההודאה מן פחות לא מעניינת אולם במרכז.״ הניצבת בוז היא דודג׳ים רכי  ביז

 השלט את עליו נושא והנאה היקר הדודג׳ אחרת: צנועה עובדה היתה הציבור, כספי
ת מספר שהוא ,13מ/ ובעצמו. בכבודו המשטרה של הכללי המפקח של הצמודה המכוני

 וחברו בירושלים העתיקה העיר מן מלאכה
ב אליאנס בגמנסיה ידין ייגאל של לכיתה

 נחמיאס הבריטי. הצבא בשורות ירושלים,
 בתפקידי שם שהתמחו המעטים אחד היה

 כשמונה כאדמיניסטראטור. הצטיין מינהל,
 הביא המשטרה, של הכללי למפקח סהר
תפ הכללי, המפקח כסגן נחמיאם את עמו
מרכזי. מינהלי קיד

 לעשות נחמיאס על נמאס בהדרגה אולם
 לא אחרים. בשביל השחורה העבודה את

 שני, כינור על לנגן חשק שום לו היה
 היה שסהר בשעה העיקרי, בעול שנשא אף

 את ייצג המעשיים, הענינים לכל אדיש
 עלייתו ובמסיבות־קוקטייל. בטכסים המשטרה

 מתחריו, כל את בהדרגה שבלע עמוס, של
 יקבל שלא הבין כאשר רוחו. למורת היתד,
והתפטר. שלים אמר כללי, כמפקח מינוי

 ניצל גוריון, בן עמום משפם בראשית
הבי בארץ, נחמיאס של ביקורו את כספי

 המשפט פתיחת לפני עוד עדות לתת או
 סידר שהוא יעיד שנחמיאס רצה כספי עצמו.

 ליגום, של בוילה עמוס של שיכונו את
לעמוס. או לליגום הנאה טובת ללא

 בידי נוח כלי היה לא נחמיאס אולם
 במשפטיו עוד זאת הבהיר הוא אדם. שום

ה המשפט את השמיע כאשר הראשונים,
 כשהלירה סגן־המפקח־הכללי ״הייתי מוחץ:
 סגן־מפקח־ היה וסגן־מפקח־כללי לירה היתד,

כללי.״
 קטן, פתק לנחמיאם הוצג העדות בשעת

ה־ בחקירתו ליגום• עם העיסקה פרטי ובו

 שותפים היו שלא במידה שנשארו, חבריהם
וקבוצתו. סהר לעסקי

 מינויו עצם כי ברור היה לאלה גם אולם
 האווירה את לטהר כדי בו אין נחמיאס של
 לפטר חופשית יד לו תינתן כן אם אלא —

בשערו שהסתבכו בכירים, קצינים עשרות
 כשחזר סהר. תקופת של ובעסקים ריות

 במשא- מיד התחיל בגאנה, מביקור נחמיאס
 השתררה עצמה במשטרה זה. בכיוון ומתן

 על תוהה קצין כשכל דמדומים, של אווירה
 ויריביהם לגורלם חרדים סהר אנשי עתידו,
 שתיקה אחרי לרווחה נושמים החיל בתוך

שנים. של ודכאון
ה שר גם למעשה שהוא ראש־הממשלה,

 את לפטר נאלץ המדינה, קום מאז משטרה
 מפני האפשרית׳ ביותר המבישה בצורה סהר

 את לחסל הזדמנות כל שנים במשך שהחמיץ
 להכתיר נאלץ הוא מועד. בעוד השערוריה

 הלוחמים של מאמציהם את בהצלחה ידיו במו
 כאויבי פעם לא הגדיר אותם בשחיתות,

המדינה. ומהרסי העם
 בתולדות חדש דף לפתוח ההזדמנות עתה

 המרכזיים התפקידים אחד את הממלא הכוח
 זה לצורך אזרח. כל לחיי והנוגע במדינה,

 יש במשנהו־ אחד א*ש בהחלפת די לא
 בטיהור כולו, הכוח של חדש באירגון צורך
 משרד־ בחיסול העליונות, דרגותיו של כללי

 ציבורי לפיקוח המשטרה ובהעברת המשטרה
ה העברת על־ידי רק יתכן זה דבר יעיל•

 כנהוג משרד״הפנים, של לסמכותו משטרה
ארצות־התרבות. ברוב
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