של ניצדמיעונה אלכסנדר
מה מסתתר
טדיבון ,אחרי שנתכס בנסיון־גניבה נסונד מר ס ס?

חצין המישטרה
שנחשד בנ ת ה
ךי קופאית נשאה את עיניה מעם ה 
ו | קופה שלפניה ,ולפתע הבחינה בדבר־
מד ,שריתק את תשומת־ליבה .הגבר גבה־
הקומה וכסוף־השיער שעבר לפניה ,ניסה
לצאת את השופרסל כשבידו שני סלי־
מיצרנים ,שעבור אחד מהם לא שילם.
היא קראה מייד לקצידהביטחון של ה
חנות ,והאיש הוחזר על עקביו .הוא הוגנס
לחדר סמול ,לבדיקה וחיפוש .תחילה מסר
תעודת־זהות ורק אחר-בך שלף תעודה
נוספת.
קצין־הביטחון לא האמין למראה־עיניו.
תצלומו של הלקוח הראה אותו במדי
מישטרת ישראל .היה זה ניצב־מישנה
אלכסנדר טריפון ,קצין בכיר במטה האר
צי של המישטרה ,שופט בבית־הדין ה־
מישמעתי שלה.
טריפון הושעה מתפקידו בו־במקום ,ו
נאמר לו שלא יחזור למטה הארצי אלא
כשיקראו לו.
ניצב־מישנה טריפון פשט את מדיו .מאז
המיקרה אין הוא מעז לצאת לרחובות

ניצב־מישנה אלכסנדר
טריפון ,חבר בית־וזדין
המישמעתי של המישטרה ,שהושעה מתפ
קידו אחרי שנחשד בגניבה מסופרמרקט.
איש־מישטרה ותיק* סיפר ,כי פעמים
רבות קיבל פקודה לשלוח רכב מיש־
טרתי כדי להעביר חומרי־בניין ופועלים
לאתר־הבנייה של מפקד הנפה ,אלכסנדר
טריפון• איש־מישטדה אחר סיפר ,כי ב
שנים  1971—1973גוייסו פועלים ערבים
לעבוד באתר־הבנייה של טריפון בטבריה,
ותחת שכר־עבודה קיבלו מגורמים מיש־
טרתיים המלצות למישרד־הפגים ,לקבלת
רשיונות לנשק.

השלושה
שחייבים להעיד

הווילה בטבריה

הקוטג׳ של קצין־המישטרה טריפון ,הוא אחד
המפוארים והיקרים ביותר בעיר זו .אנשי מישטרה
בטבריה טוענים ,כי מפקדם נחשד גם בעבר בעבירות על החוק ועדויות על כך נמסרו
למפכ״ל המישטרה ,רבי־ניצבים פינחס קופל ושאול רוזוליו ,אך החקירות הושתקו,

עירו ,טבריה .הוא סגור בווילה המפוארת
שלו ,יוצא מתוכה רק לגינתו ,כשהוא
לבוש בגדי־עבודה וכובע־טמבל לראשו.
זהו אותו גבר קשוח ,בעל מבט־פלדה ,כפי
שניראה כאשר צולם בשבתו על כס ה־
מישפט בבית־הדין המי״שמעתי הפנימי של
המישטרה ,בדונו קציני־מישטרה שנחשדו
בעבירות על החוק .הוא נודע כשופט
נוקשה ומחמיר .עתה עמד הוא־עצמו להת
ייצב לפני עמיתיו כחשוד.
אך לא היתד ,זו הפעם הראשונה שהקצין־
ה שו פ ט נ ח ש ד ב מ ע שי ם ב ל תי ־ כ ש רי ם •

ה מפקד של
טבריה

הקצין־הבכיר של הסטה
הארצי אלכסנדר טרי־
פון ,שירת גם כמפקד נפת עפולה־טבויה,
לפני שהועלה בדרגה והועבר לירושלים.

^ דכסנדר טריפץ הוא יליד טבריה.
\ * הוריו ,מיכאל ופנינה ,עלו מרוסיה.
הם תיכנגו לבנם עתיד -של חקלאי .הוא
נשלח ללמוד בבית־הכ&ר מיקווה־ישראל
בחולון וסיים את לימודיו ,אך חקלאי לא
רצה להיות .הוא העדיף לשמש כנוטר,
ונטל על עצמו לשמש שומר־ראשו של
ראש עיריית טבריה ,עוד לפני קום המ
דינה .באחת ההתנקשויות בחייו של ראש־
העיר נפצע טריפון .בבית־החולים הכיר
את האחות ציונה ,שטיפלה בו .הם נישאו,
ונולדו להם שני בנים  :גיורא- ,שהוא כיום
מהנדס .בבדק ואהרון ,שהוא סוכן־ביטוח.
אחר־כך עבד זמן־מה בבנק הפועלים ב
טבריה ,ומשם הובילה אותו דרכו למי-ש־
טרת ישראל .מפקד המחוז הצפוני דאז,
ניצב אהרון סלע ,מי שהיה לפני שנים אח
דות מפכ״ל המישטרה זמן קצר עד לפטיר
תו ,היה ידידם הקרוב של טריפון ורעייתו,
מאז טיפלה בו ציונה כאשר אושפז בבית־
החולים שתייצר.
אחרי •שהתגייס למישטרה בטבריה עבר
טריפון לעפולה ,שם שימש כקצין־ניהול.
הוא מוגה כסגנו של רב־פקד בודנגר ,מפ

קד נפת טבריה ,ובשנת  1959ירש את
מקומו של מפקדי .בין השנים  1959ו־1973
כיהן גם בקצין־תלונות־הציבור .לאחר־מכן
החל מ-שתתף בהרכבי בית־הדין המיש־
מעתי של המישטרה .כך ,למשל ,לפני
כשנה היה אחד משלושה השופטים שישבו
בדין במישפטו -של רב־פקד יהודה סגלו־
ביץ ,מי שהיה ראש מחלקת תפקידים מיו
חדים במישטרת מרחב ירושלים.
הקצין אלכסנדר טריפון לא זכה באהדה
יתירה בקרב אנשיו בטבריה .במשך הזמן
הוגשו נגדו תלונות חמורות למפכ״ל ה־
מישטרה רב־ניצב פינחס קופל ,לרב־ניצב
שאול רוזוליו וליועץ־המישפטי־לממשלה ל
שעבר ,מי שמשמש כיום כשופט בית־
המישפט־העליון ,מאיר שמגר.
אחת התלונות הללו נשלחה על־ידי א־שת
עובד־מישטרה -שהיתה -שכנתו של טריפון
והתגוררה מול ביתו ,ובה סיפרה על דב
רים שראתה במו־עייניה• היא דיווחה —
ואף נערך בירור קצר בעניין — על
מתנות רבות שהיו מגיעות לביתו של
הקצין טריפון בארגזים ,באמצעות אנשי־
מישטרה מן המחוז הצפוני .נאמר לאשה,
מפי גורמים בכירים במטה הארצי ,כי
העניין בטיפול .אך דבר לא נעשה.
בתחילת שנות ה־סד בנה אלכסנדר טרי״
•פון את הווילה המפוארת שלו בטבריה,
על מיגרש שירש מאביו .הבית ,המורכב
למעשה משני קוטג׳ים ,מוערך כיום ביותר
ממיליון לירות.
דברים תמוהים התרח-שו בטבריה בתקו
פה שבה בנה טריפון את הווילה .אנשי־
מישטרה ותיקים יודעים לספר על שיטות־
שיכנוע מקוריות •של השוטרים המקוריים
בטבריה .הללו נהגו לעצור נהגי־משאיות
ערביים ,לאיים עליהם שיפסיקו את עבוד
תם מסיבות בטיחותיות ,אך לבסוף היו
מציעים להם עיסקה :תמורת ביטול הא
יום עליהם להעביר חומרי־בניין — חצץ
או ברזילים — לכתובת מסויימת בטבריה.

ת כל התלונות הללו ,שהועתקו
במשך השנים ,חייב עתה המפכ״ל,
חיים תבורי ,לחקור לעומקן .חובה על
המטה הארצי לחקור גם את הטענות ש
העלה ,בשנים  ,1972—1973עזר חשול מ־
גוש־חלב- ,ששימש במגהל־עבודה בדיור
לעולה■ .חישול טען ,כי פוטר ממישרתו זו
אחרי שסירב לשחרר ממחסני החברה
חומרי־בגיין עבור בניית הווילה של קצין־
מישטרה בכיר בטבריה .אנשי־מישטרה ל
שעבר שמעו את הטענות הללו מפיו ,והם
מוכנים להעיד על אמיתותן .כן מוזכר
גם ישמו של מהנדס מינהל המחוז הצפוני
של חברת־בנייה גדולה ,הוא האי־ש שהביא
לפיטוריו של חשול.
יתר־על־כן  :אזרחים רבים בטבריה זו
עמים על טריפון ,על שהורה להעביר את
תחנת קו־האוטובוסים מיספר  1שניצבה
ליד ביתו למקום מרוחק יותר ,בטענה ש
הרעש מפריע לו .השכנים טוענים כי
הם נאלצים ללכת מרחק גדול ברגל כי
וון שהם — בניגוד לאנשים הנהנים מרכב
מישטרתי צמוד או ממכונית פרטית —
עדיין משתמשים בתחבורה הציבורית.
את האור על הפרשה כולה ,על נוש 
איה השונים ,יכולים היום לשפוך שלושה
אנשי־מישיטרה .אם יש בכוונתו של ה־
מפכ״ל לחשוף את שורשיה ולטהר את
האווירה ,חייב הוא לדרוש את עדויותיהם.
שניים מאלה הם אנשים שהיו מקורבים
מאד לטריפון ,בהיותו מפקד נפת טבריה.
האחד ,פקד חיים אברמוביץ ,המכונה ״מלך
הגליל״ ,נשלח לקורס־קצינים של המיש־
טרה ,למרות קשייו שם קיבל את הדרגה
— בעזרתו ובהמלצתו של מפקדו ,אלכ
סנדר טריפון .השני ריוא רב־פקד רנטו
בדדה ,שהיה יד־ימיינו -של טריפון .השלישי
הוא הסמל סאלים בשארה ,אף הוא איש־
אמונו של מפקד הנפה- ,שפיקח על בניית
הווילה שלו.
קשה להניח שגם הפעם תוכל המישטרה
להתחמק מחובתה — וזכותה — הבסי
סית לטהר את שמה הטוב .ניצב־מישנה
טריפון סירב להגיב.
* שמותיהם של כל המתלוננים ומוסרי״
המידע שמורים במערכת .כנ״ל לגבי הע
תקי מכתבי־התלונה.
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