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היה הגמד גב את שכר
נפגש יאס נהמ כי תכורי

התלונות על פרטים די
אודותיו. נחמיאס זמנו

ב כסגן־אלוף נחמיאס סמי ייוון*1
בוזפ־ ששימש בעת צה״ל, /

מה שהשתחרר לפני האחרון הבכיר ?וידו
 התמונות אחת וו היתה ז.974ב־ שירות

 לרוב במדים. סמי הצטלם בהן הנדירות
אזרחיים. בבגדים וידידיו מכריו הכירוהו
)33 מעמוד (המשך
 במיכתב מייוחד.״ כקצין־מודיעין תפקידי

 את ראשית־כל, להקים, שוב נחמיאס מציע
הי את ואחר־כך המייוחד, צוות־המודיעין

 ינחמיאס של מיכתבו כולה. החדשה חידה
 הה* שאי־קבלת האומר בפסוק הסתיים

מהחיל. שלו זמנית״ ל״פרישה תגרום צעה
 ש־ היא זה, במיכתב האחרונה הפיסקה

 של התפטרותו את לקבל לתבורי איפשרה
נתמיאס.
 לתבורי נחמיאס בץ •שהיחסים נראה

 שערך בדיקות רקע על שירטון על עלו
 חודשים כמה ,1976 בספטמבר נחמיאם

 דד כמפכ״ל תנורי חיים של מינויו לפני
 לפי נחמיאס, בדק ),1977 (ינואר מישטרה
 ה* על מיכתב־תלונה קדמי, של בקשתו
 ).32 עמוד (ראה לטוהר־כפיו הנוגע מפכ״ל,
 מתוך סעיפים בחמישה התרכז נחמיאס

 למסקנה הגיע סעיפי־התלונה, כשלושים
 הוא נכונים. חלקם נכונים, אינם שחלקם

 מצד חריג למעשה אישור כל מצא לא
 חקירה, ערך לא כי ציין אולם המפכ״ל,

 •שחלק מהמתלוננים, עדויות כל גבה ולא
ב הסתפק אלא קציני־מישטרה, מהם

הת את משקף שהגיש והדו״ח בדיקה,
 חלק כי במפור-ש, ציינה הבדיקה רשמותו.
 תיקים •שכן לבדוק, היה יכול לא מהדברים
 בעיקר לו, נמסרו לא שביקש מסויימים

בתלונה. שהוזכרו לתאונות*דרכים בנוגע
 שהגיש הדו״ח את סיים נהמיאס

המתדז־נ־ בי כחוות־הדעת לקדמי

 בל תכורי בהתנהגות גהמיאס ;זצא
בגם.
 לתבורי, קדמי הראה הזה הדו״ח את

 פנים, כל על אותו זכר הוא כי ונראה
 תבו־ כי להניח וקשה ,1976 בסוף זה היה
ה נחמיאם את יפטר רי ־ שנ ר ח א  ל
 ומעוררות־ קשות כל־כך בנסיבות ן כ מ

בילבד. נקמה ביגלל תגובה.

 הז׳אגדארמיס
ם קי תי הוו

הח היחידה את תבורי איישר לא מדוע
? דשה

הק לשיכבת שייך תבורי לכל, ראשית
 שאינם ״הז׳אנדארמים״, הוותיקים, צינים

והמודי השיטור למושגי מודעים שאינם
 והמישמר מישמר־הגבול המודרניים. עין

 וכן הנכון, השיטור בעיניהם הם. האזרחי
 המודרני שהפשע העובדה שוטרי-המקוף.

 אחרים ואנשים חדישות שיטות מצריך
 — ורעיו תבורי ולחבריו. לו ידועה אינה

הוו דשאר כהן מולה מינקובסקי, כראובן
 של החדש הדור מן חוששים — תיקים

 במפיצי־ הרואים וצה״ל, אנשי־מודיעין
אוייבי־ המאורגן הפשע ובראשי סמים

•פידאיון. כמו ציבור
ה שיטות־העבודה לשינוי שאף נהמיאס

 כי גילה אחת לא המישטרה. של מיושנות
 המיש־ של ליחידות־חקירה שהעביר מידע
 ולי לעיקוב המועמדים אל מייד הגיע טרה,

בילוש
 של בוועדת־הפנים נחמיאם שהופיע מאז
 הם המוגן, הפשע ראשיי על וסיפר הכנסת
 כל ומחפשים אחד מיספר אוייב בו מאים

 ל־ נחמיאס הפך בעקשנותו לסלקו. דרך
 ב־ מביאות היו החדישות שיטותיו מיטרד,

הצמרת של השפעתה להחלשת עיקבותיהן

של חשדו

 •שקטה חקירה עורך אני חודשיים מזה
ה התלונות ואחרות. אלה, תלונות בעניין

 אותן, שמסרו המתלוננים מאותם אלי גיעו
הטי מדרכי ושנואשו למישטרה, בשעתו,

 שקטה היתה שערכתי החקירה בה. פול
 לפני הרביעי היום עד עקבות. כל וללא

 ה־ לדובר פניתי יום, של בערבו שבוע,
 חוקר אני כי והודעתי צחי שמואל מישטרה

 שאלות. לו אמציא השישי וביום הנושא, את
ה במישטרה, בפקד מדובר כי הדגיש צחי

 כבר הכל וכי המפכ״ל, על כזבים מפיץ
 ביישובי־הדרום, חקרתי החמישי ביום נבדק.

 חיש* נודע והדבר לתלונה, נושא המהווים
ליישו בעצמו לרדת שעמד למפכ״ל, מהר
שלו. מסיבות שאחר־כך ב׳ ביום אלה בים

כל אישיות של לביתה נקראתי בשבת
ל הגיעה השיחה כללית. לשיחה כלית,

 הפגינה אישיות ואותה תבורי, על חקירה
 איזה לדעת וביקשה לשלומי, רבה דאגה

האישיות בעניין. לי עוזר קצין־מישטרה

לב המפכ״ל יכול כיצד בציוריות תיארה
 לשתול איש־מישטרה, מעוזריו, מאחד קש

 ולסכל לעצרני וכך בביתי, סוליית־חשיש
החקירה. את

 ול־ נחמיאס לסמי מייד עברה האישיות
 לאיבתו וכן המוגן, הפשע באישי מילחמתו
 אישור ממני להוציא ניסה האיש למפכ״ל

 נפגש או מידע, לי מספק •שנחמיאס לכך
 לפגוע היכול דבר מלומר נזהרתי עסי.

אפנה אולי כי ורמזתי לשווא, בנחמיאס

ה עם ליועץ־המישפטי־לממשלה, במיכתב
ה בכירים, קציני־מישטרה לכמה עתקים

 או נחמיאס קדמי, כמו לחקירות, אחראים
זיגל. בנימין ניצב־מישנה

 נח״ פוטר שבו בבוקר, א׳ ביום למחרת,
 תבורי, של עורך־הדין אלי התקשר מיאס,
 לשיחה לבוא וביקשני ידידי, גם שהוא

לפר שלא ביקשני בשיחה תבורי. בעניין
שב החומר את לראות מבלי מאומה סם
הסכמתי, ולכך התלונות, על תבורי ידי

הלוחם
לקשט

:לשמאל מימין הקבועה. השנתית במסיבה ליחידה, סמי של חבריו
 נהגה היחידה יריב. אברהם ארנן, אברהם רפול- סמי, ז״ל, כהן יורי

הצנחן. וג׳יבלי קאסטרו פידל גיבוריה, שני בתמונות מסיבותיה את

 הוא הכל כי אמר אחר־כך מייד. כמובן,
ממורמר. סגן־ניצב איזה של מילחמה פרי

 שלי המקור כי המפכ״ל חשב ר ביום
 החשד הופנה א׳ ביום בדרום. פקד הוא
הת בשבת נחמיאס סמי סגן־ניצב אל

 שכנראה האישיות, בבית השיחה קיימה
לחקי מסייע שגחמיאס משום־מה שוכנעה

נגדו. רות
 סמי כי פכר •טהמפכ׳׳ל ;ראה
החש את דחקוד לי עוזר נחמיאם

נגדו. דות
נח־ מובהק. איש־מודיעין הוא נחמיאם

ה את למישטרה שמסר האיש היה מיאם
 נגד האשמותי את להוכיח שאיפשר מידע
 שבועות שכמה האיש היה הוא ידלין. אשר
 על המאמרים סידרת את שפרסמתי לפני

קדמי, למפקדו, הודיע ז״ל עופר אברהם
 המידע מחמת עופר, בעניין תיק פתח כי

השר. של חשודים מעשים על אליו הזורם
איש
המיבצעים

•פיטוריו אחרי ;חמיאם של עיט־־ו

 על סיפד שם הכנסת, של ועדת־הפניס לפני עדות ממתן בצאתו סמיהשוטר
 חומר ובה מיסמכים מיזוודת בידו בישראל. המוגן הפשע היקף

 נלו, בראשות מתאילנד מבריחי־הסמים אנשי רשת כי התגלה באחרונה רק מודיעיני.
הסמים. לקניית בדרכם בישראל למטוס בעלותם עוך סמי של המודיעין פיקוח תחת היו

ולהשתיקם. לפטרם שניתן האחרים,
 ב־ בגבו קשה נפצע .42 בן כיום סמי,

 של בפיקודו בקלקיליה, פעולת־החסימה
 מפקד- החסימה. מפקד הר־ציון, מאיר

 מפקד כיום תמרי, דב היה שלו המחלקה
הו 1956 בשנת הפציעה, חיל־המודיעין.

 בגב, כדורים שלושה עם נכה, אותו תירה
ו לצה״ל חזר שהחלים אחרי ממושך. לזמן

 עם מובחרת ביחידה ,1965 שנת עד שירת,
 לאגדה הפכו ששמותיהם האנשים מרבית
 לתפקיד הועבר כן אחרי לו. ומחוצה בצה״ל

.1974 עד כיהן בו בכיר, צבאי
ל למישטרה, לעבור החליט זו בשנה
 לבנות שרצה רוזוליו, שאול ישל בקשתו

אנ אליה ולהזרים מחדש המישטרה את
 קדמי יעקב הובא גם אז החוץ. מן שים

 קורם עבר נחמיאס אגף־החקירות• לראשות
 תשעה במשך במישטרה, בכירים קצינים

מישטרתי. קצין־מודיעין ומונה חוד-שים,
 התנסה שבהם המיבצעים את •שעבר מי
 תבורי בקלות. ייבהל לא נחמיאס, סמי

הת בלי נחמיאס, של סילוקו כי הניח
להתפט גם יביא קדמי, עם ייעצות

ואנ תבורי יוכלו ואז קדמי. של רותו
בשיטו ולהנהיגה במישטרה לשלוט שיו

ובהבנתם. תיהם
 גם י ר תכו ד יש זאת, ז

 סמי שד במקומו
ו■ האישי ידידו <

שהוע■ פגדוכיץ,
כ• מישמעתי לדין
כדין. וזוכה ירושלים,

ז: כטיה •יי• רו כדי ד
ח 1 י•/׳ ״ ו . ו םד•

הו הלא נחמיאס.
יהודד , כן־הסותו

ל רונה כאה מד
רויטל י מישטדת

34.


