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 המישטרה מפכ״ל התקשר יבוקר, ^

 ניצב אגף־החקירות, ראש עם תבורי חיים
קדמי. יעקב

קצץ־המודי־ היכן לדעת ביקש תמרי
 נחמיאס. (סמי) ־שמואל המישטרתי, עין

 בסיור עמו, נמצא הוא בי השיב קדמי
 לקדמי הירד, תבורי בצה״ל. ביותר חשוב
 בלישכתו יהיה שנחמיאם לכך לדאוג

בדיוק. 10ב־
 נחמיאס יוכל אם לשאול ניסר קדמי

 ־של במכוניתו יעלה ואז ,11.30ב־ להיות
 הסיור. את יפסיק ולא לירושלים קדמי
 שעל בדעתו איתן היה המפכ״ל אולם

בלישכתו. מייד להתייצב נחמיאם
סב והשניים לנחמיאס, זאת מסר קדמי

 מודיעינית־ביט־ התרחשות אירעה כי רו
ביותר. חשובה חונית

 של ללישכתו נחמיאם נכנם 10.00 בשעה
 גחמיאס ידיעת ללא — שהתקין המפכ״ל.

ה בין לשיחה חשאית מערכת־הקלטה —
 ידו מושיט כשהוא נכנם, ■נחמיאס שניים.

המי טוב, ״בוקר בחיוך: ואמר לשלום
!״סכ״ל

 את הרים יד. הושיט לא תכורי
 ״החלט* :והפטיר מהשולחן ראשו

חתפטרותן*.״ את לקפל תי

 ״ידעתי והגיב: במיקצת, נדהם נחמיאס
אותה.״ שתקבל

 גבוהים, בטונים ה־שניים שוחחו אחר־כך
הש את והירצה נחמיאל חזר •שבה שיחה
 המישטרה צריכה •שבה הדרך לגבי קפתו

המוגן״. וב״פשע מורהח בפשיעה להילחם

 סקוטלגד־יארד
ישראלי______

 הח־ ביום קודם־לכן, ימים רבעה *ץ
 על תמרי עם קדמי שוחח מישי,

 צוות־מודיעין להקמת נחמיאס של הצעתו
 רב מיספר העתק־ם נחמיאס בידי מייוחד.

 ו־שבהם למישטרה, שהגיש מיסמכים של
 של מיוחד דין־וחשבון גם הצעתו. פירוט
 בסמים המילחמה על בוכנר מיכאל ניצב
 במלואה, נחמיאס של הצעתו את כלל

 הדין־וחש־ בוכנר. על־ידי שאומצה אחרי
 פיטוריו לפני אחדים חודשים הוגש בון
נחמיאם. של

 נחמיאסי של הצעתו בקיצור, היא, מה
 המיש־ במתכונת נשארה מישטרת־ישראל

 ב־ בעיקר עוסקת כשהיא הבריטית. טרה
מר בפעולות־שיטור. היינו, — דנדארמיה

לאגף- מוקדשים אמצעי־המישטרה בית

 ככולו, שרובו האזרחי ולמישמר המיבצעים
 והוא כספי־הציבור, ביזבוז מהווה אגב,
 הפוליט־ ־של מעמדו את רבה במידה מחזק

 איש כהן, מולה ניצב המישטרה, של רוק
אחדות־העבודה.

 כיום הפכו הפשעים סי טוען נחמיאם
 של בשיטות בהם להילחם ואין מורכבים,

המו ״הפשע •של התופעה הקודמת. המאה
 המאורגן״ ל״פשע הישראלי (המקביל גן״

 פיש־ סמים, בישראל. מתחזקת האמריקאי)
 ומעשי־ פיצוצים ־שוחד, צווארגדלבן, עי

 המישטרה, ואין התפשטו, מתוחכמים •שוד
עימם. להתמודד מסוגלת הקיים, במיבנה

 בבעיות הנתקלת הראשונה אינה ישראל
 הארצות וביתר באנגליה באמריקה. אלה.

 מיוחדות יחידות מזמן המישטרות הקימו
 באנגליה מוגן. ולפשע חמורה לפשיעה

 פשע וכל ה״סקוטלאנד־יארד״, מזמן הוקם
 המקומיות המישטרות מן מועבר חמור
•שו בפשיעות חקירות יוזם גם .הוא אליו
 ללוחמה האף־בי־איי. הוקם באמריקה נות•

 במי־ש־ מיוחדת מחלקה ־שם הוקמה בסמים
הוק המאורגן בפשע ולמילחמה רד־האוצר,

במישרד־המשיפטים. מיוחדת יחידה מה
מה יחידה להקים הציע נחמיאס

ש כמה שתעסוק כישראל. פילה
כאנגליה. הסקוטל^נד־יארד עוסק

 וזר־ציון מאיר עם יחד בסיור סמילימודי סיור
(מימין) סער רס ועס (במרכז)

 משלושה נפצע שס קלקיליה, חסימת במיבצע מפקדו היה הר־ציון
מובחרת. ביחידה לשרת נחמיאס המשיך זאת למרות בגבו. כדורים
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 עבורו לסדר מוכנה היתה דליה כי טוען והוא שלו, בחוש־ההומור
החתיכות. עבור מפתח עס לחדר לו לדאוג לא רק הכל,

^ נחמיאס לזנו
שמו של לזיכרו הקרן־הקיימת של חורשה

הציונית. התנועה מעסקני נחמיאס, אל

 לה שיסופק מידע תחקור זו יחידה
 נח־ המיוחד. המודיעין צוות על-ידי
 מתפקיד יפרוש כי הציע מיאס

 שהוא המישטרתי, קצין־המודיעין
 מי אין שכן חם,־־תכלית, תפקיד

 מעכיר. שהוא כמידע שמתהשכ
 סגן־מפקד יתמנה הוא הצעתו לפי

 כפשי־ למילחמה החדשה היחידה
צוות־המודיעין כראש ויעמיד עה,

שורה
במיכתב

 פעמים על-ידו הוגשה זו צעה ך•
 אגף־החקי־ ראש עליו, לממונה רבות | ן

 קדמי למפכ״ל. שהעבירה קדמי, יעקב רות
סי המפכ״ל אך לב, בכל זו בהצעה תמך

לאשרה. רב
 שקדמי נחמיאס הציע כחודשיים לפני

 צוות־המו־ בהקמת להתחיל למפכ״ל יציע
 החדישה היחידה את ולהקים המיוחד, דיעין
 בפעם בכתב הוגשה זו הצעה שני. בשלב

 והיא לתבורי, נקרא שבו ביום האחרונה
 השיחה לאחר מסדה הוא לקדמי. נמסרה
 החמישי ביום תבורי, עם קדמי שקיים
לכך. שקדם

 מיב־ את לתבורי קדמי הראה זו בשיחה
יו השלישי, מהיום אליו נחמיאס •של תבו

״סיום אומרת •שכותרתו לכן, קודם מיים
)36 בעמוד (המשך

 היו ובנו, תבורי חיים נתקבלו כאשר
 את לקבל כדי יחידות־משק. 60 במושב
 תבד מיוחדת. מישבצת עוד הוקמה תבורי

אפי במזומן, מאומה לשלם מבלי נכנס רי
 שכל לירות 2000 ״של הסכום את לא לו

 הכרטיס למושב. כמס לשלם חייב נכנס
 ל־ מימן מסלול מושב כי מראה האישי
היום, ועד מאז ההוצאות, כל את תבורי

 מטרים 58 בן במקום, שניבנה הבית כגון
 הקבלן אורליצקי. הקבלן על־ידי מרובעים,

 בילבד, לירות אלף 80 מיצער, סכום קיבל
 המשיך המושב המושב, על־ידי ששולמו

 שילם המישפחה, •של השטחים את ומימן
עי כולל דרוש, •שהיה תשלום כל עבורה ,

 בסוף תבורי. שקיבל יחידת-הפרדם בודי
 120כ־ למושב חייב תבורי היה 1976 שנת
 אלה כספים קיבל המושב לירות. אלף

אהל. סעיד של מאירגון־הקניות
זה, מימון מכחיש אינו תכורי

 כך כי פרקליטו, כאמצעות •טוען,
 כמדטכ. חז״ט מתיישכ כד מממנים

 כשום כי הערתה, שערכתי כדיקה
כהוצאות נדטא המושכ אין מיקרה

 המתיישכ. כית את הכונה הקכדן
 מ־ התשלוס את מקפד הקפדן

ה הסוכנות מן או מישרד־השיכון
יהודית.
 אירגון־הק־ שילם תבורי של במיקרה

 כיוון וזאת המושב, באמצעות לקבלן ניות
 למיסגרת תבורי את להכניס ניתן שלא

 המימון גם רגיל. ומתיישב חבר־מושב של
 ניתן הסוכנות, שנותנת המשק, לעיבוד

 אין מיקרה בשום מההשקעות. לחלק רק
 כמו ההוצאות, כל את משלמת הסוכנות

 תבורי. של במיקרהו אהל סעיד שעשה
 כל כי בפני. טען תבורי של פרקליטו
 לתבו־ בדומה תנאי־מימון מקבל מתיישב

 בהתנהגות יוצא־דופן דבר שום ואין רי,
 ומיש־ תבורי כלפי המיישבים המוסדות

פחתו.
 יחידת־מושכ נמכרה אדה כימיט

 לירות. אלף 850 שד כסכום כמסלול
 שרכיט רפי מכר חודשים כמה לפני
 לירות. אלף 050כ- שדו המשק את

יו היום ששווה משק קיפל תכורי

להש כלי לירות מיליון מחצי תר
 אירגון■ כאשר מאומה, כמזומן קיע

 עכורו מימן המושכים •טל הקניות
ל חייכ שתכורי ההוצאות כל את

החזירן.
מי____

ר! קו ח י
י  ואין ריק, עומד תכורי של כית ף

 האגודות־השיתו- רשם בו. גר איש 1 1
 תקנון את עבורי בדק יקיר, יהודה פיות,

 בחלק ב׳1 הסעיף כי והודיע מושב־מסלול,
 תנאי הם במקום מגורים כי קובע ב׳

 נפסקת החברות כי קובע 6 וסעיף לחברות,
 כשאין או ממושבו, עוקר האיש כאשר
 אוסר אחר סעיף בו. להתיישב בדעתו

באמצ אדמתו את לעבד מסלול חבר על
אחרים. עות

 בנו. לא וגם במושב, גר אינו תבורי
 הטענה על אחרים. על-ידי מעובדת אדמתו

השיב המושב תקנון את מפר הוא כי

 אלא חבר, אינו כי פרקליטו באמצעות
 ״חבר״ הרישום מופיע בתיק ברם, מועמד.

 כאשר רב, מימון, קיבלה תבורי ומישפהת
 כספים להלוות למושב מותר התקנון לפי
לחברים. רק

 בלתי-רגי- נעשית תבורי של המועמדות
 מסלול הנהלת ועד של ההחלטה לאור לה,

 המועמדות את להאריך ,1976 מפברואר
בפקול לימודיו לגמר עד תבורי עופר של
לחקלאות. טה

 סימני־שא־ כולה רצופה המושב פרשת
 יבצע מי אך נמרצת. חקירה וטעונה לה,

זו? חקירה
 ישכתי כערב שני כיום השבוע,

 והראיתי תבורי, של פרקליטו ;•פ
 תכורי •טל התיק צילומי כידי כי דו

הו שעתיים כעבור מסלול. כמושב
 המישטרה כי המושב מן דיעוני
 צילם מי לגלות כדי כחקירה פתחה

התיק. את גנב א•
בסידרה) ראשונה (רשימה

!■ לביב יגאל
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