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 על העובר החמור, הפשעים ל ץ
אחת: ברבה לפחות עמו מביא תל־אביב,

 דם, של באותיות כל, לעיני מבליט הוא
יעילה. משטרה של המכרעת חשיבותה את

חרי ויכוחים התלקחו האחרונות בשנים
 בעוד שהצביעו היו למשטרה. מסביב פים

 והולכת הגוברת הדימוראליזציה על מועד
 הפנימי, המוראל התמוטטות על זה, בחיל

 במלחכי־ והחלפתם אנשי־המקצוע גירוש על
מוכספות. מצחיות בעלי פינכה

 התנגדות פעם לא עוררו אלה גילויים
 יפה לא להשמיץ. יפה שלא אמרו חריפה.

בקי הם. נכונים אפילו רעים, דברים לדבר
 היתה כאילו המשטרה על התווכחו צור:
 כל־כך לא כאילו צעצועים. חנות של סניף

 ומה בראשה עומד מי בה, קורה מה חשוב
פעולותיה״ טיב

 חיוני. תפקיד ממלאה המשטרה אולם
 במקרה — למלחמה היוצא לצבא, בניגוד
 לוחמת שנים, לכמה אחת — ביותר הגרוע

 שבעה — לילה ובכל יום בכל המשטרה
ביממד״ שעות 24 בשבוע, ימים

 את לשרוף יכול - נכשל כי צייר
 הפסיד - נכשל כי פרקליט הכד.
 משטרה אולם משפט. היותר לכל

 כ־ שניאותיה את קוכרת כושלת
אל של פכים לקול כית־קכרות,

ויתומים. מנות
 חייב זה נושא על ויכוח זאת. נשכח אל

המש של יעילותה ואחראי. רציני להיות
 מרגשותיו יותר ערוך אין עד חשובה טרה
 יש אשר הדברים אחר• או זה פרט של

 וללא מלא בפד, להיאמר חייבים לאמרם,
משוא־פנים.

★ ★ ★

 בישראל אדם נכנם לא עולם ץ•
 איחולים מלווה כשהוא חדש ^/לתפקיד

 המפקח נתמיאם, יוסף כמו חמים כה
ש הממושך, מסע־הגילויים החדש. הכללי
 ובמשפט בעתונות לוחמי־האמת על־ידי נוהל
 בלב גם החדיר רב, כה עצמי סיכון תוך

 שיש ההרגשה את ביותר השמרני הציבור
 שיטהר ברזל במטאטא קיצוני, בשינוי צורך

 סדר, מחדש וישליט המשטרה מטות את
ויעילות. הגינות
 נחמיאס. על שהוטל התפקיד זה
 לציפור, - לכל פרור זה היה

עצמו.ולנחמיאסלממשלה
ה שבועות. שנים־עשר עברו בינתיים

 ג׳סטות כמה עשה החדש הכללי מפקח
 מן הסתייגותו את להפגין שנועדו קטנות,
ש זינגר, יוסף הקצין הדחת כגון העבר,

ב בשבועת־שקר שופטת על־ידי הואשם
 גוברת־והולכת במתיחות משטר־סהר. שרות
 כ־ הגדול. למעשה־ד,טיהור הציבור המתין

 כהוכחה הדבר התפרש לבוא שהתמר,מד,
לב שרצה החדש, המפקח של ליסודותיו

האפשרויות. כל את תחילה דוק
 הצד תרועות כמה אחרי השכוע,

ה המפקח פירסם עתונאיות, צרה
 לריאור־הגדולהתוכניתואתכללי

 הרכינסתכרהמזללרועגניזציה.
 שינויים. של עכפר הוליד הצסיה

★ ★ ★
 ה- עומדת השינויים טפלת ראש <■

 למר־ הארצי. המסד, של החדשה חלוקה ■1
 יסודית בדיקה אך רציני, שינוי הנה אית־עין,

 כמעט השתנה לא למעשה כי מוכיחה יותר
 שלושה הארצי במסד, ונשארו היו כלום:

השמות. רק התחלפו אגפים.
 חל לא אגף-חתקירות. נשאר אגף־החקירות

המח של שיבתה מלבד רציני, שינוי בו
 ד,ש.ב. סניף — מיוחדים לתפקידים לקה

ב גם שייכת שהיתר, — משטרה במדי
 אגף על־ידי אחר־כך נבלעה זד״ לאגף עבר

בן־גוריון. עמום של הארגון
 עתה ונקרא שמו את שמה המינהלה אגף

 נשאר הוא אולם והמשק. הנספים אגף
 מקומם שאין התפקידים אותם כל עמוס

 אחד היווה למשטרה ושצירופם במשטרד״
ו שגעדן־ד״גרלות של הבולטים הגילויים

 לידו, להישאר סלע אהרון חוייב לא מדוע
 תחת לו, והתאים בו מצוי שהוא בתפקיד
 הארצי. במטה אגף־השיטור את לו למסור

מושג. שום לו אין בו
 למפקד פלג יואב את למנות הגסיון אולם

 איש פלג, מדהים. כמעט הוא המרכז מרחב
ה מחוז על אישית לפקח יצטרך קשיש,

 נקבעה ושבירתו אילת, עד מנתניה משתרע
 בירושלים אלא ברמלה, לא מה משום

הנידחת.
 יתכן העיקר. אינו זה גם אף
כטופנמירפקידהיהשפלג

 הטוכים כימים תל-אפיכ, עידית
 כמשטר•לגדולהעלייתוההם.
 להצלחתו. הסוו פיהם עמדה סהר
 תל- מחוז את שהרס הוא פלג

 מחוזות מכל הגרוע כיום אפים,
 כחוסר- פחוסר-השכלה, המשטרה.

שחי על לחפות וכנכונות יעילות
 גם כמוהו רפים היו לא - תות

סהר.כמשטר
 למפקד פלג את להציע אף שיכול מי

 על חותם הריהו — החדשה במשטרה מרחב
לעצמו. תעודת־עניות

זה הוא כיותר המעניין ■*מינוי
ל | ש תל־אביב. למחוז בן־גוריון עמום |

 נחזור לא נקמנות. מתוך כאן נדבר לא
 בצורה לציין, די לכל. הידועים דברים על

 בן־גוריון עמום של דמותו כי ועדינה, שקטה
ה שוטר, שום בארץ. שוטר לכל ידועה
 זה, מקצין ופקודותיו השראתו את מקבל

. תפקידו. את יכבד לא
 גב לו יש אבא. של בנו הוא עמוס

 במשטרה האמיתי השלים היה הוא חזק.
 יהיה שעמום מרחב ארוכות. שנים במשך

 רק אוטונומי. מרחב מטבעו יהיה מפקדו,
 והנחיות פקודות יקבל עמוס כי יאמין פתי

 שרק סלע, מתתיהו או סלע אהרון מידי
ממנו. והנחיות פקודות קיבלו אתמול

 המטה מן עמום שי הרחקתו
 המרחב עי והפקדתו - הארצי
 מסטיות - כארץ כיותר חחשוכ

הת - כויח התוכנית אופי את
ו אחד, מטר שי זהירה קדמות
 סנטימטר.100שינחפזתנסיגה

★ ★ ★
 לחולל כדי לתפקידו נקרא חמיאם ך
 להכניס — במשטרה מהפכני שינוי ^

 להחזיר חדש, ודם חדשה רות הרצוץ למיל
 והישרים החזקים האישים את למשטרה
ל אתמול. של הכנופיה על־ידי שסולקו

 שיעור־ בעלי אנשים בידי אגסיה את הפקיד
 להוכיח סתווי, ונעמן שיף כישורון קומה

 דף נפתח הנד. כי השוטרים לאחרון גם
חדש.

ה המשטר קרה. יא זה דפר
״ואשמוריי,,שמור שיישן  ין
 מרחופנודדיםאנשיםנשכר.יא

 - ויהיפך השחר, ירחופ הרככת
 זוהיחשיפות.כיככךאיןאך

האדרת. כשינד הגכרת אותח
 את רואה נחמיאס שיוסף הרושם מתקבל

 לפייס יצא הוא ביחסי־ציבור. תפקידו עיקר
 תחת — אוזנו את ולסבר דעת־הקהל את

 ל־ שגרמו המוחשיים הגורמים את לסלק
 לבצע מנסר. הוא שלילית. בה דעודקהל

סרסן. לחולה פלאסטי ניתוח
 רצון באמת חדור שנחמיאס לזודאי קרוב

 כרצונו, לעשות יבול שאינו מאד יתכן טוב.
 מראש־ה־ הנחיות בחשבון לקחת שעליו

 השינויים את לבצע לו נותנים שאץ טמשלד״
לו. הנראים
 שיהיה יגפר נכסף הציפור אך

 למען וללחום לקום האומץ לו
 לחץ מפני יירתע שלא השקפתו,

 אינו נחמיאס אם ואישי. פוליטי
 ליטול צריך היה לא לכף, מוכן
המצחיח. כוכע את לידיו

 דרושה מה בשביל סהר. בימי חוסר־היעילות
 לא מדוע והנכסים? הבינוי מחלקת במשטרה

 כמו בעתיד, המשטרה בניני ויקוימו יוקמו
 של המקצועי השרות על־ידי האנגלים, בימי

הציבוריות? העבודות מחלקת
 דיכר פן־גוריון עמוס כמשפט

 כמדי״סיידיםעלסהריחזקאל
ה הדירות את ששיפצו משטרה״,

 שרוצהמיהקצינים.שלפרטיות
 מוטכ פשיטור, העוסקת כמשטרה

 מסיירים המדים את לפשוט לו
לשוט מדים אותם ולמסור אלה,
אמיתיים. רים

★ ★ ★
 בצמרת שינוי לכל האמיתי ■■מכהן

 — השלישי לאגף היחס הוא המשטרה | |
האירגון. אגף

עמוס על-ידי שהוקם אגף זהו

 הרי לפרקו, אומץ־הלב היה לא אם לחלוטין.
 שינוי לחולל חוסר־נכונות על הדבר מעיד

ייקרא שמעתה הוא היחיד השינוי ממש. של
ומח־האדס. ההדרכה השיטור, אגף בשם

מזל. משנה אינו שם משנה
★ ★ ★

 השינויים כמשטרה, שנוצר מצפ
ה השינויים מן אף חשובים האישיים ^

ב מתמצא שאינו הרחב, הציבור ארגוניים.
 ב־ הכרוכות היבשות המקצועיות בעיות
 דעתו את לקבוע מוכן היה הפנימי, אירגון

 נכונותו לאור החדש הכללי המפקח על
 ששמותיהם האנשים מן המשטרה את לטהר
 ל־ נרדפים שמות האחרונות בשנים הפנו

 לשחיתות ואף לחוסר־פקחות חוסר־יעילות,
ממש.
 הרחיק הוא משהו. נחמיאם עשה כאן גם

שניים — קורסים של באמתלה — זמנית

 פן־גורידן, עמום למען כן־גוריץ
 ומסורכל אדייר כי־ורוקראטי מנגנון

ש ומלחכי-פינכה, שותי-תה של
ההמחלקותעל-חשכץהתנפח
כשטח. פועלות

 מחלקת חיסול. טעון היה אגף־האירגון
ה מן חלק להיות צריכה והבסחון הסיור

 — ולמניעתם פשעים לגילוי האחראי אגף
ה קיימת זה אגף למען החקירות. אגף

חטי למען קיים שהצבא כשם — משטרה
 תפקיד בקיום הגיון כל אין הקרביות. בותיו

 במסגרת — השיטור — ועצמאי מופשט
בלתי־יעילד״ בהכרח שתהיה נפרדת,
 במטה ההדרכה מסלקת דרושה מד. לשם

כו נחונה להיות צריכה ההדרכה הארצי?
ה בידי — האנגלים בימי כמו — לד,

 בית־הספר מפקד בפועל: לה האחראי איש
 של דרגה בעל אדם בשפרעם, לשוטרים

 מחלקה כל משפטית. והשכלה מחוזי מפקח
 של האולימפוס בעמי השוכנת נוספת,
 הצריכה להגברת אלא תגרום לא המטה,

תר״ כוסות של
בחל שייכת להיות צריכה חתנועח מחלקת

 מחלקת למיגהלה. השני בחלקה לחקירות, קה
 ל־ מטבעה שייכת להיות צריכה נוח־האדס

 צריך (שהיה שמשמר־הגבול אחרי מינחלה,
 בצדק הופרד לצח״ל) לעבור או להתפרק

מיותר הזה האגף כל הפו האירגון, מאגף

ה איש משטר־סהר, של מעמודי־התווך
החקי ואיש זוהר, שמאי הכלכלית משטרה

 גיסה כי נראה הופשטטר. אפריים רות
 האיש אפרהמי, לוי את גם להרחיק
ל משטרה של שלם בנץ בשעתו שהפקיע

 בה הצורה כבר אולם הפרסיים. צרכיו
 של שוחד מחן על־ידי — זה נסיון געשה

 מכונית ועם בשכר ,השתלמות* שנתיים
 העידה הפנסיה, גיל סף על העומד לאדם

 לזקוף יש אומץ־לב. של טשזדע חוסר על
מגו הצעה שדחה אברהמי לוי של לזכותו

 הברירה בפני המפכ״ל את והעמיד זו חכת
מר לתפקיד להחזירו או לפטרו הברורה:

כזי.
 ל• ופאפם כאץ זה כל אולם
 מזכירים הם המינויים. שאר עומת

 מד ״כסאות כשם הקרוי מישחק
 המשחקים מזנקים בו סיקליים״,

 מסויים למקום רצים מכסאותיהם,
כ הקרוב לכסא בזינוק וחוזרים

 כלי כסוף שנשאר האיש יותר.
המפסיד. הוא - כסא

 של החדשים אלופי״הפיקוד שלושת מבין
ה המרחבים שלושת ראשי — המשטרה

 מתאים הנראה אחד. אף ■אין — גדולים
 של למינויו להסכים עוד אפשר לתפקידו.

ברור לא כי אם — בצפון זלינגר אברהם


