
 לתפקידים המחלקה
 במישטות־ מיוחדים
ק■11עורכת ישראל

ת א- עו וו
ברא שהוציא אבן־ארי, אריה התל־אביבי שופט־השלוםתמה השופט

אי נגד חסרת־התקדים פקודת־החיפוש את זה חודש שית
 יותר מאוחר לשופט. אפילו שמה את לגלות סירבה שהמישטרה שיות
 המישטרה. בקשת את לקבל מצירו, מישגה זה שהיה ייתכן כי השופט, הודה

החקירה. על המעידה האנונימית, הבקשה עצם את גס ולהעלים להסתיר ניסתה המישטרה

 אזר,חיים, בגדים לכוש צנום, כר י•
 שופט־ דוכן אל בהיחבא התקרב ^

 אותה אבן־ארי. אריה התל־אביבי השלום
 בבקשותיהם בדיונים טרוד השופט היה שעד.
 באורח שביקשו, המישטדה נציגי של

 חשודים של מעצרם את להאריך שיגרתי,
 עצמו את הצנום האיש הציג כאשר שונים.
לתפ המחלקה איש אפרתי, נתן כמפקח
 של המטה־הארצי של מיוחדים קידים

חטוף. מבט השופט בו העיף המישטרה,
 להוצאת הבקשה את בריפרוף קרא הוא

 זו היתה הקצין. לו שהגיש צו־חיפוש
 83251־02 ,מם בחשבון !חיפוש לערוך בקשה

 ברחוב לאומי בנק של המרכזי שבסניף
 החיפוש כי בה צויין בתל־אביב. הרצל
 לקדם העשויות ראיות מציאת לשם דרוש

 כספיים, אי־סדרים של בפרשה החקירה את
 אולם ללא־כיסוי. צ׳קים והפצת שחיתות

בצו־החיפוש. נאמר לא העיקרי הדבר
 החקירה, מתנהלת מי נגד בו נאמר לא
 צו־ מבוקש שבו החשבון שייך ולמי

 השופט. פני על עלתה תמיהה החיפוש.
 חרש ולחש אליו רכן קצין־המישטרה

 ביותר, כבדה בפשיעה ״מדובר באוזניו:
בכירה.״ אישיות של

התאב אחרי בציבור שפשטה באווירה
 לא עופר, אברהם שר־ה-שיכון של דותו
 העניק השופט מכך. ביותר צורך היה
שהמישטרה מבלי המבוקש צו־החיפוש את
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1*111'111*1 ! ! ״1׳ ה ו  מציין הכתובה בהחלטתו ד

^ "1 1 1 1 1 4 1 1^ -1 1  מיש־ כי אבן־ארי, השופט 1
שפנייתה אחרי לאומי, בבנק צו־חיפוש להוציא ביקשה ישראל טרת

 בכירה אישיות של כבדה בפשיעה ״מדובר בסירוב. נענתה לבנק
 השופט הביע זאת עם השופט. של ברישומו נאמר הסתבכה,״ אשר

המישטרה. עם פעולה לשתף סירב לאומי שבנק על תמיהתו את

58■? אנונימי לחיפוש אישור
 מישטרת של הארצי במטה מייוחדים לתפקידים המחלקה שהגישה

חנן המפקח של בחתימתו בתל-אביב, לבית־המישפט ישראל

 והפצת שחיתות כספיים, ״אי־סדרים בדבר לחקירה בקשר אפרתי,
 שהפרטים הוא זו שבבקשה המייוחד כיסוי.״ ללא צ׳קים

 מופיעים אינם החקירה מתנהלת שנגדה האישיות של האישיים
חסרת־תקדים. בצורה בית־המישפט שופט על־ידי שאושרה בבקשה,

 הבכירה האישיות היא מי לו אפילו תגלה
כב ״פשיעה על חקירה מתנהלת שנגדה

 בהחלטתו השופט הביע זאת, עם יחד דה״.
 — לשתף סירב לאומי שבנק על תמיהה
.זה. בנושא המיישטרה עם פעולה — מרצון
 אבן־ארי השופט הגיע זמן־מה כעבור רק

 לא ■שנתן ההחלטה למעשה, כי למסקנה
 במדינה תקדים היה לא עדיין כשרה. היתה
 אישיות נגד כלשהו, אנונימי צו -שיוצא לכך

 לוטה שזהותה — ■שתהיה ככל בכירה —
 אותו נתבקש אילו כי ספק אין בערפל.

 היה לא צו, אותו על שוב לחתום שופט
 שם את תחילה לברר מבלי זאת עושה
 מבחינה החקירה. מתנהלת שנגדו האיש

 כיוון בלתי־חוקי, הוא צו־החיפוש מישפטית,
בו. הופיע לא חשבון־הבנק בעל ששם

 במטה מיוחדים לתפקידים דאש-המחלקה
 ניסה בוכנר, מיכאל ניצב־מישנה הארצי,
 העולם כתב עם בשיחה להצדיק, השבוע

 המישטרה שהטילה הסודיות מסד את הזה,
 ״השופט הבכירה. האי־שיות חקירת על

האי -של זהותה את בסוד לשמור נתבקש
 היא העובדה אולם בוכנר. אמד שיות,״

 האישיות של •שמה את ר-שם לא שהשופט
אותו. לו גילה לא שאיש משום בהחלטתו,

 שעל־פי בכירה, אישיות אותה היא מי
 המקורבת צמרת אישיות היא הרמזים

 מבקשת נגדה החקירה שאת לשילטון,
 בוכנר ניצב־מישנה 1 להסתיר המישטרה

 טרם אישיות איותה נגד החקירה כי ציין
שמה. את לגלות אין ולכן הסתיימה,
שהמישטרה הוא זה צעד של פירושו


