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 ראשי־צוותים קצינים שלושה ולחצים. מים
 יצאו ופרידמן, שביתיאל רוזנברג, אחרים,

 ה־ בסוף כבר היו פשוט הם בדימום.
 תרם כאשר שלהם המישטרתית קאריירה

לזיגל. רוזוליו אותם
 לצד ישעמדו השנים שלוש במשך אך
 תחת שנה. בעשרים שהצעירו דומה זיגל,

 ב־ האחרונים ימיהם את לבלות שיבקשו
 סו־ נדבקו השמרים, על בקפיאה מישטרד,
 בשיגעונו־לדבר־אחד הוותיקים סי־הקרב

 היה לא עיסו. יחד קדימה ודהרו זיגל, •של
 כלכלן, היה שבתיאל גאונים. של צוות זה

כל בחקירות בעל־ניסיון רק היה פרידמן
חוקר רק היה הוא אף ורוזנברג כליות,

 מאד, שמנים דגים בדישתה נפלו לה,
 ז למהדרין הצווארון־הלבן פושעי

ה השוטר כיום הוא זיגל בנימין
 ישראל. במישטרת ביותר פופולרי

 פשוטה עובדה בזכות רכש זו עמדתו את
 אל לפעם מפעם להביא ■מעז הוא :אחת

 נכבדים נציגים באזיקים, ספסל-הנאשמים,
 האזרח בעיני אז עד שניראו המימסד, של

 נוגע אינו המקובל שהחוק כמי הפשוט
 היוקר נגד הזועם ברחוב, האיש כלל. להם

 ורואה להתקיים לו מאפשר שאינו הדוהר
שומ חיים ערשה השלטת השיכבה את

 גאון הוא שזיגל כיום משוכנע געים׳
ומסוכן אכזרי חוקר לפחות או פיננסי,

 הארצי במטה אגף־החקירות ראש של סגנו יעקובי, רפאל תת־ניצבבי1יעק
 מחלקת על הממונה חודשים כמה לפני עד שהיה מי קדמי, יעקוב

ידליו. של בחקירתו זיגל לצד כלילות ימים עשה תל־אביב, מישמרת של החקירות

 לפני כלל זיגל של צבאו הכלכלי. במדור
 אקדמאים 10 מהם קצינים, 15 שנתיים
 אחד, רואזדחשבון כלכלנים, ״שני ״שכללו
נוס מישפטנים דשני מישפטנים חמישה

בסטטיסטיקה. שעסקו פים

 בשינויים צורך
ם תיי מהו

 האמצעים שלמרות קרה כיצד ד,5 ם
 בתחילת היחידה בידי שהיו החובבניים

פע־ שבהם הקשים התנאים ולמרות דרכה,

 ב־ להודות הגדולים הכרישים את המאלץ
הכלכליים. פישעיהם

 אינו גם הוא כלל. אכזרי אינו זעל אך
 ועקשן משוגע־לדבר־אחד, פשוט הוא גאון.
 הצליחו ואנשיו הוא מאין־כמוהו. גדול
 תודות רק עד־כה פרישתם שעלה מה לדוג

 שעות הכוללת שלהם, לעבודת־הנמלים
 כל של בדיקה מידע, מיון של ארוכות
 עם שיתוף־פעולה פירור־מידע, כל הלשנה,

 פירודי־ה־ שיבוץ ולאחר־מכן עיתונאים,
אחי נקודת למצוא שיאפשר באופן מידע

עצמה. לחקירה וזינוק זה
את להפוך יוכלו ׳מהותיים שינויים רק

 מכשיר המישטדה ״של הכלכלית המחלקה
 יש, זה לצורך בשחיתות. במילחמה יעיל

 קציני- כללי־המישחק. את לשנות כנראה,
 לא אם כיום, שואלים בכירים מי-שטדה

ה משיטות־הפעולה להיחלץ השעה הגיעה
 טובה, כל כה עד הביאו שלא מיושנות

 להפתיע ״שיאפשרו חדשות שיטות וליישם
דר בתחילת עוד הכלכליים הפושעים את
האפ במידת מראש למנוע לפחות או כם,
 כאלה, פעולות־מנע זה. מסוג פשעים שר

 ■נוכלים ירתיעו בחשאי, כמובן •שייערכו
ה את ויפחידו במעשיהם, מלהמשיך רבים

בעיקבותיהם. ללכת המתכוונים אחרים
 בתנאי־העבודה שיפור חל כשנה לפני
 סגן־ניצב של מחלקתו פעלה •שבהם הקשים

 תח־ ליד המישטרה של הישן בבניין זגיל,
הוע היא בתל־אביב. הדרומית נת־הרכבת

 סלמה. שברחוב המטה־האדצי לבניין ברה
 מרחב־ מישטרת כיום ״שוכנת הישן בבניין

 •של בציוותו שהיו האנשים 20 הירקון.
משמ בתיגבורת זכו דרכו בתחילת זיגל

 אך איש. 70כ־ כיום מונה והיחידה עותית,
 עבור עבודה לו יש זיגל, טוען היום, גם

 שיהיה ברגע וכי פי-שלושה, גדול מיספר
 פי־שניים לקלוט יוכל כזה צוות לו

ממתי המחלקה בארונות ועבודה. אנישים
 שהטיפול תיקי־חקירה, ומאות עשרות נים

 פעם בכל בלתי-ידוע למועד נדחה בהם
 כיום חדשה. ידלין או צור פרשת שצצה

שסתום של תפקיד הכלכלית למחלקה יש

 מיספר פייט, מדמן סגן־ניצב 1*11111
 בנימין של ויד־ימינו שתיים —

 חוש־ בעל במיקצועו, חשבון רואה זיגל,
שלו. לג׳וב ו״שרוף״ ומסור, נמרץ הומור,

המחלקה של הבנות
מם משוחחת זיגל, של הכלכלית המחלקה של השוטרות אחת

 ביום בתל־אביב, בית־מישפט־השלום של באולס־המעצרים שלה הבוס
 :משמאל בתמונה ידלין. אשר קופת־חולים מרכז יו״ר נעצר שבו

המחלקה. מזכירת שהיא ,27 בת עורכת־דין שירזלי, דנה מפקחת

ך1 [ ^ון  מיש־ של ענף־החקירות ראש ,|
/1 1 /  עד שהיה מי ישראל, טרת !

 היה תל־אביב, מחוז פרקליט כשנתיים לפני
 ידלין. את שחקר המשולש מצלעות אחת
 ל־ יינתן לא באם בהתפטרות איים קדמי

החקירה. לסיום הדרוש הזמן למישטרה

ה דישיכבה על הרוגז חציבור, ציבורי.
 העצום, והביזבוז השחיתות בשל שלטת
מת ואנשיו שזיגל פעם בכל מעט נרגע

 מתעוררת חד״ש. צווארון־לבן על לבשים
 נלחם בכל-זאת שמישהו תחושה בציבור

המצי גם זו האם אך במדינה. בשחיתות
? אות

 שכאשר כך בנויה זיגל של המחלקה
 נאלצת היא באמת, שמן דג לידיה נופל

 האחרים. עיסוקיה מכל ולחדול בו להתרכז
 הקבועה ההוראה אך להילחם, הוא תפקידה

כש הגבול.״ את לעבור ״לא היא מגבוה
ה שחבריו ברור כזה, שמן דג מסתבך
 כדי הכל לעשות מתחילים בצמרת טובים

 עם זיגל של יגבו על עומדים להצילו.
 לסיים למ-של, לו, ■ומורים ביד שעון־עצר

כש לבסוף, שעות. 36 תוך החקירה את
נכ וכלי־התיקשורת באמת מסתבך העניין

 נאלצים הקיטור, במלוא לתמונה נסים
 מתרגז, הציבור הצייד. בידי להשאירו
לפ מתחיל זי׳גל של המפורסם השסתום

 שקט משתרר ושוב מרוצים האנשים עול,
מתוח.
והטל העיתונים מכריזים !״צדק ״יש
 האזרח לעצמו אומר !״זיגל ״יש וויזיה.
תיש חודשים לכמה שאחת המאמין הקטן,

 ישמן ודג ״זיגל״, מילת־הקסם שוב מע
אזיקים. יענוד חדש

 הקטן הצבא
זיגל של

ק ין פ ם ס א  יום זיגל בנימין יקום ש
# ש כיוון המישטרה, את ויעזוב אחד \

 אפשרויות־הקידום מלוא את כבר מיצה
 במקום לעבוד ויעבור בתוכה, לו -שהיו
 ולמדינה ל״מישטרה, תהיה לא כלשהו, אחר

 במישטדת כיום אין לחגוג. סיבה כולה,
 למלא שיוכל אחר משוגע־לדבר ישראל

 פייט נורמן סגן־גיצב יד־ימיגו, מקומו. את
 של בצילו דווקא פורח והמסור, הנמרץ

 מפייט אך זה. את זה משלימים הם זיגל.
 כארבעה־ מפרידים בסולם־הדרגות, ומטה,
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