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עס השו נורג<
נווש בסון השנה -
ה1ואב 0ווו ה־רושת
נטוש בגלוא עוצמתו

■היה ה מפכד הבא?
מ כל שאי אפשר לדלג ־על מפכ״ל
^ /י • אחד ,שכן אז דדינו יודעים בדיוק
את מי אנחנו רוצים,״ אמר לפני כמד.
ימים שר־הפנים ,הממונה על המישטרה,
הד״ר יוסף בורג ,באחת ההתייעצויות ב־
מישרדו ,שבמיסגרתה דנו בשאלה המעסי 
קה עתה את המישטרה ואת מישרד־
הפנים :מי יהיה המפכ״ל הבא?
לבורג ולקציני המישטרה הבכירים ברור
כבר היום מי יהיה המפכ״ל שאחרי ה־
מפכ״ל הבא ,אבל אין הם יודעים מי
יהיה המפכ״ל הבא.
במישטרה נוצר עתה מצב עדין ומסו 
בך .איש אינו יכול להצביע על כיש 
לונות של המפכ״ל הנוכחי ,רב־ניצב חיים
תבורי .הוא קיבל לידיו מישטרה הרוסה
וסגל פיקוד מסוכסך ומוסת .קודמו בתפ 
קיד ,שאול רוזוליו ,יצר כיתות וקבוצות,
שלחמו זו בזו בתוך המטה־הארצי .וכך,
כל הזמן שהיה צריך להיות מוקדש ללחי 
מה בפשע הוקדש למילחמות של קצי 
נים ,אלה באלה .רוזוליו התפוטר מהמיש־
טרה בתקופה שבה החלו לגלות כי יש
פשע מאורגן בישראל והוויכוח הפנים-
מישטרתי נסב על השאלה איך להגדיר
את הפשע המאורגן והאם לקרוא לילד
בשמו.
שלושה חודשים לאחר שתבורי קיבל
את הפיקוד על המישטרה ,בדצמבר , 1976
הוקמה ועדת בוכנר המפורסמת ,שהיתה
צריכה לקבוע אם יש או אין פשע מאורגן.
אחרי עוד כמה חודשים הוקמה ועדת
שימרון ,המפורסמת עוד יותר ,שקבעה כי
יש פשע מאורגן והציעה דרכים כדי להי 
לחם בו.
תבורי הפך להיות מפכ״ל של ועדות,
שחי בציפיה למסקנותיהן .רק באחרונה
נתן השר יוסף בורג את התשובה הארו 
כה ביותר בהיסטוריה של הכנסת לשאיל 
תה .היתד ,זו שאילתה של ח״כ גידעון
האוזנר — האם יושמו מסקנות ועדת
שימתן .בורג ענה תשובה המשתרעת על
פני שמונה עמודים ,לפיה כל המסקנות,
חסר שתיים ,יושמו על־ידי המישטרה.
מלבד מיכשלת הוועדות בתקופת תמרי,
נראה כי היו למפכ״ל גם כמה הישגים
נאים .רק בשבוע שעבר פורסמה סטטיס 
טיקת הפשע לחודש ינואר  1979ונראה כי
לראשונה מזה שנים רבות חלה ירידה,
קטנה אמנם ,באחוז הפשיעה ,לעומת אותו
החודש בשנה שעברה .הירידה אמנם מ מ 
עט בלתי־משמעותית ,אולם המישטרה רו 
אה הישג בכך שהעלייה בפשע נבלמה.
לתבורי היה הישג נוסף :הספ״כ ,סגל
הפיקוד הכללי ,שהוא המפכ״ל של המיש־
טרה ,חדל להיות זירת התגוששות בין
קצינים בכירים לבין עצמם .בתקופת רו־
זוליו היה צריך כל קצין בכיר להפעיל

מודיעין שלם ,כדי לדעת לאיזה קבוצה
משתייך קצין בכיר זה או אחר ,ומתי
מתכננת קבוצת קצינים אחת להלום בקבו 
צה היריבה .רבים מהקצינים הבכירים לא
דיברו זה עם זה ,ורבים עוד יותר חבטו
זה בזה .המצב הגיע לידי כך ,שאיש ב 
מטה הארצי כימעט שלא עבד והכל היו
עסוקים במילחמות הפנימיות .תבורי הצ 
ליח להרגיע את הרוחות ולבנות סגל פי 
קוד בכיר שבו היחסים קורקטיים ,ואפילו
טובים .המילחמה הפנימית הסתיימה.

אלופי ם
ושופט עליון
ולס למרות כל אלה ,על תבורי
\  1ללכת .הוא יאלץ לעזוב את תפ 
קידו בסוף השנה ,בתום שלוש שנים לכהו 
נתו ,למרות שהיה רוצה להמשיך שנה
נוספת .שר־הפנים החליט כי העיתונות
והציבור רוצים את ראשו של תבורי.
הפירסומים נגד המישטרה ושורה של הוד
פטרויות של קצינים בדרגות בינוניות,
שהוצגו בקצינים בכירים ,יצרו בממשלה
את הרושם כי תבורי נכשל.
בורג רוצה להציג בפני הציבור שינוי
של ממש ,והשינוי הראוותני ביותר הוא
החלפת המפכ״ל .לכן מעוניין בורג להביא

אל המפכ״לות איש מבחוץ ,שלא מתוך
המישטו־ה ,ולהציג אותו כמי שיפתח עידן
חדש בתוך המישטרה ויחסל את הפשע
המאורגן.
בשבועות האחרונים מסתובב בורג ב־
מיזנון הכנסת ופונה אל אישים רבים ב 
שאלה  :״את מי הייתי מציע כמפכ״ל הבא
של המישטרה?״ התשובות שאותן קיבל
היו רבות ומגוונות ,רובן כוונו לשאלה
שלא נשאלה  :את מי אסור למנות כמפכ״ל
המישטרה .אולם בורג החל כבר במגעים
של ממש עם שורה של אישים ,מגעי־גי־
שוש בינתיים ,כדי לברר אם יהיו מו 
כנים לקבל על עצמם את התפקיד הקשה.
לאחר שנפטר מי שהיה המפכ״ל שלפני
רוזוליו ,אהרון סלע ,ערך שר המישטרה
דאז ,שלמה הלל ,שיחות עם שני אנשים
במטרה לשכנע אותם להיכנס לתפקיד.
להלל היה ברור ,כי בתוך המישטרה יש
רק מועמד אחד ,שאול רוזוליו ,אולם הוא
ידע גם ,כי כל צמרת המישטרה מתנגדת
למינויו .בצר לו פנה הלל אל מי שהיה
היועץ המישפטי לממשלה ,היום שופט
בית־המישפט העליון ,מאיר שמגר ,ואל
ישעיהו)״שייקה״( גביש .השניים השיבו ב 
שלילה — הראשון כימעט מייד והשני
האלוף במילואים ,כיום עובד בכיר בכור,
לאחר זמן.
עתה גישש בורג שנית אצל שני אישים

אלה ,ושוב נענה בשלילה .אולם בורג
שלח איתותים אל שני אישים נוספים,
ומהם עדיין לא קיבל תשובות שליליות:
מי שהיה היועץ המישפטי ,השופט העל 
יון אהרון ברק ,ומי שהיה חבר־כנסת
ושר־ההסברה ,האלוף במילואים אהרון
)״ארל׳ה״( יריב.
לאיש אין ספק כי הפרופסור ברק עשוי
להיות מפכ״ל מישטרה מצויין .סגולותיו
של ברק יאפשרו לו לשקם את המישטרה,
להילחם ביד קשה בפשע על כל שלוחו 
תיו׳ גם אם יתברר שיש פושעים בעלי

מועמד שלוש
האשה היתה למכשלה

שועמד איכצן ואשתו
האבא היה רב

ש

קשרים בצמרת .לברק גם אין סיכוי רב לה 
גיע למישרה של נשיא בית־המישפט העל 
יון ,בגלל השיטה של בחירת הנשיא הקובעת
שלא השופט הטוב ביותר ייבחר לנשיא
אלא מי שנכנס ראשון לתפקיד שופט
עליון .חישוב הסיכויים של ברק מורה,
כי הוא יהיה נשיא בית־המישפט העליון
רק כעבור יותר מ־ 20שנה .ברק גם לא
יפסיד הרבה אם ינטוש למשך כמה שנים
את כס המישפט למען המפכ״לות .שיעור
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