
 ■ברוש הוא ..כאשר זיגל: בנימין
השחיתוח...״ ג□ תיגמר המישטרה. מן

מי קצין צייד־ חזהו. על אותות־גבורה עטור ,21 בגיל זיגל בנימיןמ
 הפולני בצבא הגיע ישראל מישטרת של אחד מיספר הנוכלים

 הוורמאכט לפני התמוטט הפולני שהצבא אחרי מפקד־חטיבה. קולונל, לדרגת עד
הצבא־האדום. של הפרטיזנים בשורות זיגל נלחם השנייה, במילחמת־העולס הנאצי,
36-----------------------------------------

את שחקרו י־חנונרים,צ״ד הם אלה
״ז7ו ה ק ננ , דים ונתז

מעצה את וביצעו

ה !להתפטר עומד זיגל נימין ף•
/  שודדי־המיליונים של הראשי צייד ■—/

 יסתלק רק המישטרה. את בקרוב יעזוב
שחי יותר ימצאו ולא זיגל, גיצב־מישנה

במדינה!״ תות
 בעקשנות המהלכת זו, שמועה נכונה אם

 הנוגעים־ב־ במירדרונות האחרון בשבוע
 מכל בלבד, בדיחה היא אם גם או דבר,
 זיגל, שיילד ברגע :ברור אחד דבר מקום
 החוקר קיצו. אל השחיתות גילוי יבוא

ה בתולדות לראשונה שהעז, המשטרתי
 אחר בזה ובאזיקים באוזניים לגרור מדינה,

 תומר, אבנר צור, מיכאל כמו קאליברים זה
 במישרד- ודמויות־מפתח בן־ציון יהושע

ב״מקרר״. פעם הוחזק נבר הביטחון,
 הקצין של סגנו כשהיה ,1969 בשנת

 במישטרת לדמאויות המדור ראש נאור,
ב גדולה חקירה זיגל ניהל תל־אביב,

 בערי חומר־נפץ טעונה תברואתית פרשה
 להושיב עומד שהוא ברור !והיה גוש־דן,

 פקידים של שורה ספסל-ך,נאשמים על
 אפשרית התפוצצות להשתיק כדי בכירים.

 מן זיגל אז הועבר התרחשותה, קודם זי
ב כוח־אדם למחלקת הכלכלית המחלקה

 הוחזק שנים מחמש יותר הארצי. מטה
 ראשי את יסבך שלא כדי עמוקה, בהקפאה

 הנרחבות החקירות עם והמימסד המישטרה
 של הארצי שבמטה בתקופה זה היה שלו.

 רוט־שור־ המשולש בכיפה שלט המישטרה
קופל.

 מפקד־חטיבה
פולין בצבא

בטיק עורך־דין ,54 בן זיזנל נימין ף*
 בצבא שירת הוא בפולין. נולד צועו, ^

 מפקד-חטיבה. קולונל, לדרגת והגיע פולין
 סגן היה השנייה העולם מלחמת אחרי
 בצבא־האדום. לקצינים בית־ספר מפקד
מש במישטרה .1949 בשנת לארץ הגיע

וב בבלוש כשוטר התחיל שנים. 27 רת
 במיש־ הראשונה בפלוגה היה 1951 שנת

מר־הגבול.
 וארבעה ילדים לשלושה אב נשוי, הוא
מ פיצויים המקבלים עם ונימנה נכדים

והת דיבור בדרך מחונן הוא גרמניה.
 נשאל כאשר למשל, כך, גלויה. בטאות

 אבנר המיליונר על לדעתו כחצי־שנה לפני
ה המישטרה על־ידי אז שנחקר תומר,

 השיב: לכלא, לאחר־מכן ונשלח כלכלית
 מהר. מדי יותר כסף עשה הזה ״התומר

למטרתו.״ להגיע כדי גוויות על דרך הוא
ב זי!גל, של בחלקו -שנפלה ההקפאה

ש המחלקה של בחלקה גם נפלה שעתו,
 במטה־ה־ בהונאה המילחטה את ניהלה
 כבר ונסגרה נפתחה זו מחלקה ארצי.

 האחרונה בפעם בתולדותיה. אחדות פעמים
 מ- ניצחת מהלומה שחטפה אחרי נסגרה

 אפרים קצין־המי־שטרה שווייץ. מישטרת
ב לאחר-מכן שנרצח (אל־רום, הופשטטר

 כדי ,1966 בשנת לשווייץ נשלח תורכיה)
 דדך אך סומרפין. פרשת על מידע להשיג

 כאיש עצמו את והציג שווייץ אדמת על
הפקו באה בישראל, הכלכלית חמישטרה

 אתה מיד. שווייץ את לעזוב ״עליך : דה
!״מרגל

 ורק לארץ, הופשטטר חזר ריקות בידיים
 המישטרה כי ישראל למישטרת התברר אז

 מיש־ כלכלי. מידע מוסרת אינה בישווייץ
 ■ששיתוף- לדעת היתד, חייבת ישראל טרת

 רק להתקיים יכול השווייצים עם פעולה
 שוד רצח, כגון מובהק, פלילי בתחום

 כלכליים לפשעים הנוגע כל ואילו וכף,
 בלבד. מישרד־האוצד י -של לתחומו שייך

 בחקירותיה, להמשיך יכלה לא המחלקה
והוקפאה.

ה במחלקת בכירים לקצינים נותר לא
 לעמוד אלא המטה־חארצי, של חקירות

 הימישטרתית הקאריידה סוף מול עין־בעין
כל חברות אחר מהזרים החלו הם שלהם.
שמו ניצב-׳מישנה עבר כך גדולות. כליות

 -של מחלקת־החקירות ראש -שהיה רוט, אל
 לעבור שנים כשלוש לפני המטה־הארצי,

 רובינסון. וויליאם -של הבירה במיפעלי
 המישטרה את עזב לס, אריה אחר, קצין
 רוזנ־ טיבור של בשירותו לעבוד ועבר
בוים.

 דרך שעברו רבים בכירים קצינים
 ראו המישטרה של מחלקת־החקירות

 -שמנות למישרות קרש־קפיצה בעבודתם
 פיס־ בחברות ידועים, אנשי־עסקים אצל

 התייחס לא איש ובבנקים. גדולות חריות
 הכלכלי המדור של לפעילותו ברצינות

המישטרה. של
 באופן זה מדור להפעיל שהתכוון הראשון

ב הפורש הנוכחי, המפכ״ל היה שיטתי
 מינויו עם רוזוליו. שאול רב־ניצב קרוב,

ש ההקפאה את רוזוליו הפשיר לתפקיד
 והעמיד זיגל, בנימין סגן־ניצב על נכפתה

בפני שעמדה המ-שימה אנשים. 20 לרשותו
 בלתי־אפש* בהתחלה, לפחות נראתה, הם

 אדירה סוללה מול מגוחכת. לא אם רית
ב הנעזרים מעולים, פיננסיים מוחות של

כל ומישפטנים, רואי־חשבון -של גייסות
כ עמדו התחומים, בכל ויועצים כלנים

המישטרה. במדי חוקרים תריסר
 יותר לא עמדו הראשונה בשורה למעשה,

 ראש זיגל, בנימין בלבד: מחצי־תדיסר
 פייט, נורמן רב־פקד ;חקירות־הונאה מדור

 ו־ הצוות, -של היחידי רואה־החשבון אז
 רפ״ק רוזנברג, יוסף רפ״ק ראשי־הצוותים

 ופקד שבתיאל משה רפ״ק (ז״ל), כץ משה
 של הקטן צבאו היה זה פרידמן. שלמה
 אז להעמיד רוזוליו שיכול המירב זיגל,

לרשותו.

סי־קרב  סו
ם קי תי ו

יחי נכנסה מאז שנים כשלוש יום, ך*
 בה נותר לקו-האש, זיגל של דתו 1 !

 סגן־ניצב זהו הראשונים. מן אחד קצין רק
 בעל ממושקף, חובש־כיפה, פייט, נורמן

 מרץ של בלתי-נדלים ומשאבים חוש־הומור
 דבר שלו. הג׳זב על ״שרוף״ — והעיקר

ב פייט של נוכחותו לולא ברור: אחד
 להתניע כלל מצליח זיגל היה לא צוות,

לרשותו. שהועמד החלוד המשוריין את
 תוך ״נגמר״ לדשותו שהועמד הצוות

 נפטר כ״ץ משה ׳סגן־ניצב שנתייבדשלוש.
ש באנשים מילחמתו במהלך מהתקף־לב,

 במישרד־ בפעולות־שחיתות מעורבים היו
איו של בקיתובות שזכה ולאחר הבטחון,
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