
 הממשלה עם להצביע הילל הבטיח שיחה
וקי יום׳ באותו להיעדר ולא בכנסת כולה

 הבטחות, מיספר מרבץ זאת תמורת בל
וב במישטרה היחסים בענייני הקשורות

 הילל עוסק שבהם פנים, רווחת נושאי
כשר־המישטרה. לתפקידו נוסף

 חשיבות היתה לרבין הילל בץ לפגישה
 בין היחסים המישטרה. מפכ״ל לגבי רבה
מ למעלה לפני התערערו למפכ״ל השר
 ראש־ לתפקיד נבחר רבץ כאשר שנה,

 ישירות פעמים מיספר פגה רבין הממשלה.
 כאשר הילל. את עוקף כשהוא רוזוליו, אל

 רוזוליו לבץ בינו נוצר להילל, הדבר ,נודע
 את מאשים כשהילל בלתי־נמנע, קצר

כלפיו. בחוסר־לויאליות המפכ״ל
 עם עת, באותה הגרועים, יחסיו למרות

 מישרד־ את להרחיב הילל הצליח רבין,
הגדו המישרדים אחד ולהפכו המישטרה

הופ ביטחץ־הפנים נושא והחשובים. לים
 מישמר־ למי-שטרה. והועבר צה״ל מידי קע

 ריש־ באופן רק ;שהיה לוחם כוח הגבול,
 חלין היה ולמעשה למישטרה, כפוף מי

במי גם המישטרה לידי הוחזר מצה״ל,
 המישמר העצום, והגוף האופרטיבי! שור

 של זעיר כגוף בתחילה שהוקם האזרחי,
 ובעיקבות רחבים מימדים קיבל מתנדבים,

 לתפקידי שמחוץ עצומים תקציבים זאת
 להת־ חלקו את תרם הוא גם המישטרה.

מישרד־המישטרה. של עצמותו

מוצא
ספרדי

 המישטרה תפקידי שחתרכו כל **
 רו* כי הילל הסביר כן כוחה, וגדל ^

 בראש• לעמוד כדי מוכשר די אינו זוליו
 למיל־ לצאת רצה לא הילל גדול. כה כוח

 הילל של קדהמחשבה ברוזוליו. גלויה חמה
 ולעמוד מלא, גיבוי לתת חייב שהוא גורס

 המישטרה, במישרד שקשור מי כל מאחרי
 ומילחמת־הרחקה המפכ״ל, זה אם אפילו

 דיעה עם אחד בקנה עלתה לא במפכ״ל
שכאלה. ואופי
מת רוזוליו כי להילל נודע כאשר גם
 מכנה בזילזול, בפניו, שלא אליו, ייחס
הקשו בכינויים בחברהמ׳ניות כאילו אותו
ש (למרות הילל של העדתי למוצאו רים
ספ בחלקו, הוא, רוזוליו של מוצאו גם

בשקט. זאת בלע גם־אז רדי*),
הילל בין היחסים במערכת ההידרדרות

 גרמני, ממוצא היא רחוליו מיישפחת *
 שהיתה כך על רומז שם־המיישפחה אך

 בעת לגרמניה שעברו מישפחות מאותן
ספרד. גירוש

מי לפני שנה כחצי עוד החלה לרוזוליו
 שלוש לפני כמפכ׳׳ל, רוזוליו של נויו

 שהיה מי של התפטרותו לאחר שנים.
 פינחס המישטרה, של השלישי המפכ״ל

 קצינים שני עם שיחה הילל ערך קופל,
 יהיו אם אותם ושאל במישטרה, בכירים
אה היה האחד המינוי. את לקבל מוכנים

 שאול היה והשני סלע, (אהרונצ׳יק) רון
 רו* היה הילל עם השיחה לאחר רוזוליו.

 בי״שר ואף בכיסו, המינוי כי בטוח זוליו
ולידידיו. למישפחתו זאת

 דעת את לשאול אז החליט הילל אולם
 המישטרה, של הכללי הפיקוד סגל הספ״כ,
 בו אשר הארצי, במטה העליון הפורום
ל מקבילה (דרגה הניצבים כל יושבים

 לשיחה הזמין הוא האגפים. וראשי אלוף)
 מהם וביקש הספ״ב, מחברי אחד כל אישית
 כאחד כולם המועמדים. שני בץ לבחור
 שהודיעו כאלה אף והיו בסלע, בחרו

 סלע, על רוזוליו את יבכר אם כי להילל
מהמישטרה. יפרשו הם

 התקפת
לב

 כרעם רוזוליו על נפל סלע שד יכויד *4
 כאבל הסתובב והוא בהיר, ביום [!]

 לא אך הארצי. המטה במיסדרונות ממש
 חצי ומת, התקף־לב קיבל סלע זמן. להרבה

 ירש ורוזוליו כמפכ״ל, שמונה לאחר שנה
מקומו. את

הק בעיקבזת ביניהם, המשבר כשהגיע
 ל־ ראש־ד,ממשלה בין הישירים שרים

 על להילחם שלא הילל החליט מפכ״ל,
 את ולהצר לנסות אך רוזוליו, של סילוקו
ש האזרחי, המישמר האפשר. ככל צעדיו
 מידי הופקע חברים, אלף למאה כבר הגיע

 מיוחדת, מיפקדה לו הוקמה הארצי. המטה
 אחד למפכ״ל. ולא לשר, ישירות הכפופה
 מונה כהן, מולה לשעבר, הפלמ״ח ממפקדי
וה מייוחדים תקציבים לו ניתנו במפקדו.

לח כמעט נותק המפכ״ל לבין בינו קשר
לוטין.

 רוזוליו את הילל ניטרל דרך באותה
 הפך הוא למישמר־הגבול. הקשור בכל גם

 מישמר־הגבול שומיפקדת מאליו למובן
 כאשר לשר, ישירות כימעט כפופה תהיה

 מפכ״ל לבין מישמר־הגבול מפקד בין הקשר
אלמנטרי. יהיה המישטרה
 במשטרה שהוקמה המייוחדת היחידה

 אשר יחידה טרור־פנים, בפעולות להילחם
 על״ אומצה עליה, כולה המישטרה גאוות

 ישיר בקשר עומד והוא אישית, הילל ידי
מפקדיה. עם
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מן להיפטר רצה שר־המישטדה

 מייד מ״שמעות בעלת היחה שעבר ■שבוע
 :הבכירים מהקצינים אחד כל לגבי חדת

 רוזוליו, שאול רב־ניצב המישטרה, מפכ״ל
ף עומד ו ע מתפקידו. ל

 מישרד־המיש־ של המיוחד המיבנה
 למערכת גרמו המטה־הארצי, ואופי טרה,

אשר הבכירה המישטרית במערכת יחסים

 המיש־ מעמד את שיחזק ככל כי הבין גם
 המשטרה, בתוך מעמדדשלו ואת טרה,

 בממשלה והמעשי הפוליטי כוחו יגדל כן
הציבוריים. ובחיים

 הוא הילל של הציבורי שהדימוי למרות
 הילל ידוע ומתון, נוח שקט, אדם של זה

על לעמוד שיודע כמי הפוליטי בעולם
1

בפ/נולה המפנ״ל
אמונים״

בעת מפזרי־הפגנות ריס
 בארץ. אחר מוסד בשום אח־ורע לה אין >

 שר עומד שבראשו מישרד-המישטרה,
 מנותק אחר, ממשלתי מישרד ככל והבנוי
המש של מהמטזדהארצי רבה במידה

ב־ והבנוי המפכ״ל, עומד שבראשו טרה,
צבאיות*. למיסגרות הדומה מיסגרת

 בעיות היו לא שנים מיספר לפני עד
 שר־ אלה. מוסדות שני בין ביחסים רבות

 בתפקידו שימש אשר הקודם׳ המישטרה
 הסתדר שיטרית, בכור-שלום רבות, שנים

יחזקאל שלו׳ מפכ״ל-המישטרה עם יפה ,

 המנדאט בימי המצב מן נובע הדבר *
 המיש־ מפכ״ל היה חוקיו שלפי הבריטי,

 בדרגת למעשה עצמאית, סמכות בעל טרה
העליון. לנציב במישרין כפוף כשהוא שר,

 נגד המישטרה קציני של ההאשמות אחת
 ״גוש של ההפגנות שבעת היתה רוזוליו המפג״ל

 שוט־ יחידת עם רוזוליו ;בתמונה עשתונותיו.
משנה. למעלה לפני ירושלים

 לדעתו. לו, המגיע את ולדרוש דעתו
 ראש־ עם הילל הסתכסך פעמים מיספר

 חשבה אישר מאיר, גולדה לשעבר, הממשלה
ראש־הממש־ ועם מהממשלה, להרחיקו אף
 אף הפעמים באחת רבץ. יצחק הנוכחי לה

 עיריית ראש נאוי, אליהו עם רבין התקשר
 הספרדים, חוגי על המקובל באר־שבע,

 את עליו לקבל מוכן יהיה אם אותו ושאל
הילל. של תפקידו

 שבועיים לפני שנערכה בהצבעה גם
 הילל היה הסדר־הביניים, בעניין בממשלה,

 בעמדתו לתמוך הסכים שלא היחידי השר
 שרים היו שקודם־לכן למרות רבין, של

לכך. יתנגדו כי ״שהבטיחו רבים
 ב־ שיחה נערכה הצבעה אותה לאחר

באותה להילל. רבץ בין ארבע־עיניים

את ואיבד התמוטט הוא בירושלים
ממזרח ערביים תושבים הפגנת

מרד הכריזו הבכירים שהקצינים
 המטה־ לבניין אלה בימים שנכנס י **

ה בתופעה נתקל בירושלים, הארצי
מ חיל־המודיעין למיפקדת יותר מתאימה

 הבכירים הקצינים למטה־המישטרה. שרא
 פרטיות שיחות לדבר, במקום מתלחשים

נש מבטי־חשדנות בחדרי־חדרים, נערכות
 יותר שמתקרבים ככל לקצין. מקצין לחים

 המישטרה, של המפקח־הכללי לישכת אל
ה של הבכירה ההתנהגות מתעבה כן

הבכירים. קצינים
ב המטה־הארצי אל שהגיעה ה־שמועה

לע לסהר הניח שיטרית (סחרוב). סהר
 רוחו, על העולה ככל במי־שטרה שות

בעבודתו. להתערב ומיעט
אחרון
הניצים

שר־המיש־ הוא לנמרי אחר יפום
 אוהב הילל הילל. שלמה הנוכחי, טרה 1/!*

הוא המישטרתיים. העניינים בתוך להיות

מפכ״ל
רוזוליו שאול
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