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־ במדינה -
עיתונות

גוצח1ע המפכ״ל■

ת על־יד■ חוזו א ה
 אותי לזמר רצה עיתונאי ״כל

 7קוכ המישטרח,״ את 7נה7 איד
המישטרה 7ש הראשון המפכ״ל

 קום עם כי כיום זוכר ■ מישהו אם ספק
 מצה״ל, חלק משטרת־ישראל היתד. המדינה,
נמטכ״ל. חבר שלה והמפכ״ל

הז מעולם, ידע שלא ולמי ששכח, למי
מעניי פרטים לצד שעבר, בשבוע זאת כיר
ב המשטרה מסכ״ל שהיה מי נוספים, נים

 יחזקאל הראשונות, קיומה שנות עשר
סהר.

עיתו בראיון זאת עשה הוא מסוכנים.
 בו גילה דבר, כתב שמשי, יונה עם נאי

 כי — הייתר בין מעניינים. פרטים כמה
 לתפקידים אנשים למינוי שלו הקריטריון

ל שייכים יהיו לא ״שהם היה במשטרה
מסוכנת.״ מפלגה
 סהר: הסביר י מסוכנת מפלגה זאת מה

 חששתי אלטלנה, עניין אחרי ״למשל,
 בכירים. לתפקידים חרות אנשי למנות
 וחרות במדינה בחירות היו כאשר אולם
 חשש. היה לא כבר רשמית, למפלגה הפנה

אנ המשטרה לשורות קיבלתי לא כמובן,
הקומוניסטית.״ מהמפלגה שים

 חינם הקומוניסטים העיתון. נצחון
ה רובו בעיני שנואים עד בלתי־אהודים

 לא זאת, עם יחד הציבור. של מכריע
 המדינה, קום לאחר שנה 25 סהר, השכיל
מפ הינד, הקומוניסטית המפלגה כי לגלות

בישראל. חוקית לגה
 בתפקיד. שנים עשר לאחר התפטר סהר

 של מישקע ״עם זאת: מספר שהוא כפי
 רצה עיתונאי כל העיתונות. בגלל מרירות

 היו המשטרה. את לנהל איך אותי ללמד
 שיטתית מלחמה שניהלו עיתונזם שני

נגדי.״ ורצופה
העיתו משני אחד כי מציין אינו סהר

 מציין שאינו כמו הזה. העולם היה נים
 בהעמדתדלדין הזה העולם של חלקו את
 בן־ עמוס של במשפטו שמסר עדות על

 העמדה־ — שורוז־המתנדביס נגד גוריון
 המסכ״ל של בהרשעתו שנסתיימה לדין

עדות־שקר. על הראשון
 לו יגרום שמשי עם שהראיון ייתכן
 שכן העיתונאים. על לטובה דעתו לשנות
 הישגיו בפירטי הראיון את שמילא שמשי,

 להזכיר אף טרח לא סהר, של ומפעלותיו
 עקב נסתיימה שלו הציבורית הקאריירה כי

הרשעה־בדין. אותה

משטרה
מלט א הנ ט של מל נ

 עבריין חיפשה המישטרה
 ידעה ולא — נמלט
מאושפז הוא כי

 החולה על התנפלו הבלשים שלושת
 ״אתה :רב שלל כמוצאים המאושפז

בניצחון. הכריזו עצור,״
 כי לשוטרים ענה נדהם, בנימיני עמוס

 לנהל אין העליון בית־המשפט של צו לפי
 מאושפז הוא עוד כל חקירה, כל נגדו

בבאר־יעקב. לחולי־נפש בבית־החולים
 ניסה והוא — מדבריו התעלמו הבלשים

שחטף לאחר :התוצאה מהם. להתעלם
למכונית. בכוח נגרר מכות־רצח,
 קלפן לשעבר ),38( בנימיני לנקום.

 התגלו כאשר התפרסם מועד, ופורץ כרוני
 ציור. בעזרת עצמו את לשקם בסיונותיר

 ואבחנה לאישפוז לבאר־יעקב נשלח הוא
 בעידוד פריצה. תיקי עשרות שצבר לאחר

 עמד בציור, פורקן מוצא החל הרופאים
התק אירעה כאשר תערוכה, לארגן כבר
האחרונה. רית

 נמצא הוא כי בנימיני, גילה במשטרה,
הנמלטים. העבריינים ברשימת
 בוכנר, מיכאל ניצב־מישנה כך על הגיב

 ״משטרת :המשטרה של המטה־הארצי דובר
 בנימיני. את שחיפשה זו היא ירושלים מחוז
מאושפז.״ שהוא ידעה לא היא

 המפורסמת היא ירושלים מחוז משטרת
 באלי־ ,המשטרה מחוזות כל מבין ביותר,
ב שיעילותה, נראה חסרת־הרסן. מותה
 החזק כוחה אינה והאירגון, הסדר תחום

ביותר.

1854 הזה העולם


