
 בפשיעה למילחמה האגף את לחלק המליץ
מח והן: תרשים), (ראה מחלקות לחמש

 מחלקה חקירות, מחלקת מודיעין, לקת
 בפשיעה ללחימה יחידה פלילי, לזיהוי

כלכלית. בפשיעה ללחימה ויחידה פלילית
 עצמאית, להיות צריכה המודיעין מחלקת

 מחלקות־החקי- את שיניע מידע ולאסוף
עבריי ותפיסת עבירות לסיכול לפעולה רה

ברא המישטרה, של המודיעין מחלקת נים.
 בשעתו הכניסה נחמיאס, סמי של שותו

 היא המישטרה. לעבודת חדשים ממדים
 את המישטרה, בתולדות לראשונה איתרה,

 מד יעדים וקבעה המאורגן, הפשע ראשי
מוגדרים. דיעינים
 היה נחמיאם, סמי של פיטוריו אחרי

 נחמיאס. יעקוב במודיעין החיה הרוח
 מח־ את המישטרה פירקה התפטרותו, עם

 אנשי־המוד- כי והחליטה לקת־המודיעין,
 של חקירות מחלקת מכל חלק יהיו עין

לחוקרים. כפופים ויהיו המישטרה,
יא שהמודיעין תחת מהותי. הבדל זהו

יז החוקרים, את ישמש אשר מידע, סוף
לו. הכפוף המודיעין אצל מידע החוקר מין

 לחוקרים המודיעין כפיפת כי ברור,
 ה־ של העבודה שיטות החזרת פירושה

 ה- חיכתה שבה לתקופה אחורה, מישטרה
 — לחקור כדי נפגע של לתלונה מישטרה

 המודיעין בעיקבות בחקירות לפתוח תחת
בעצמה. אוספת שהיא

 רק לא נוגדת המודיעין עצמאות ביטול
 ועדת־ מסקנות את גם אלא ההגיון, את

 טוען תבורי חיים המפכ״ל אשר שימרון,
ב הוועדה אומרת כך מגשימן. הוא כי

 שעיקר התרשמה ״הוועדה :51 סעיף
 תלונות סביב מתנהל המישטרה חקירות
מתוח שהפשיעה ככל אולם, אליה. שהגיעו

של חשיבותן עולה יותר, ומאורגנת כמת
תכורי וחיים רוזוליו שאול מפב״לים

הרס? מי בנה, מי

נחמיאם סמי
הודח

ב מתלונן יש תמיד שלא עבירות אותן
כל עבירות בסמים, (סחר אליהן קשר

ל להיערך חייבת המישטרה וכר). כליות
ני אלה. עבירות לחשיפת יזומה פעילות

 להיות יכול המודיעין מערך של נכון צול
זו.״ לבעייה המתאים הפיתרון

אנשים
הפנסיה בגיל

ה ה ת ש ע  בחודשים המישטרה ש
המודי מערך חיסול הוא האחרונים

עין.
 ועדת-שינד של אחרות חשובות המלצות

 המיש־ של הבכיר הסגל על כי קבעו רון
המחיי המישטרה, תקנות את לקיים טרה
רו לאפשר כדי ,55 בגיל פרישה בות

 כי טוענת המישטרה הבכיר. בפיקוד טציה
אלה. המלצות קיבלה

ללחי המחלקה ראש הפוכה. היא האמת
 מיד ראובן תת־ניצב פלילית, בפשיעה מה

 מיג־ הפרישה. גיל את מזמן עבר קובסקי,
 כאשר תבורי. של הקרוב רעו הוא קובסקי

חרי על עצמו, תבורי נגד תלונות הועלו
החו מינקובסקי היה המידות, מטוהר גה
תבורי. של והמטהר קר

חקי המישטרה צמרת מוסרת פעם לא

ש למי במקום למינקובסקי, כלכליות רות
 היחידה- ראש זיגל, בנימין לקבלן, צריך

לחקי אירע כך ללחימה־בפשיעה״כלכלית.
 מ- היהלומים גניבות בעניין האחרונה רה

 למינקובסקי, שנמסרה לוד, נמל־התעופה
שו וזיגל בירושלים יושב שהוא למרות

 תלונות לגבי היה כך בתל־אביב. בת
 לאישים שנגעו עתיקות, של בנושאים

 שרים לגבי בתלונות היה כך רמי-מעלה.
מטבע. בעבירות שנחשדו בממשלה,

 למילחמה האגף בראש שניצב מי גם
 יצא כבר שלוש, אהרון ניצב בפשיעה,

בריאות. מסיבות מוקדמת לפנסיה פעם

שלוש אהרון
ירש

 רוזוליו, שאול הקודם, מפכ״ל־המישטרה
 פרישה שנים, שבע לפני לשלוש, אישר

 סיפר רוזוליו זו. מסיבה מוקדמת לפנסיה
במכ ישראל בשגרירות שקבע בשיחה לי,

 כי כשגריר, עתה מכהן הוא שבה סיקו,
 כי שקבע רפואי אישור המציא שלוש

 אינם שלו ומיחושי־הגב מחלות־הקיבה
 במישטרה. עבודה המשך לו מאפשרים

 תבורי רצה כאשר מכן, לאחר שנים כמה
 שישמש כדי למישטרה שלוש את להחזיר

לחלו בריאותו מצב שופר מישענת, לו
 בנם וקרבי, פעיל לתפקיד חזר והוא טין,

במינו. יחיד רפואי
 המלצות ובציטוט אלה בעובדות די

 ה־ כי לשכנע, כדי עצמו צוות־המישטרה
 ועדת־ המלצות את מממשת אינה מישטרה
 כה אינו אלה המלצות אי־ביצוע שימרון.

 תבורי שמחסל השיטתי החיסול כמו חמור
לפניו. למישטרה שהוכנס הטוב כל את

 שאול תבורי, לחיים שקדם המפכ״ל
המיש־ מוותיקי הוא אף היה דוזוליו,

 אולם האחרים. והקצינים תבורי כמו טרה,
 שגם השכלית, בעליונותו מהם נבדל הוא

 כיהן שנים וחצי ארבע מהם. אותו בודדה
 את עשה זו ובתקופה כמפכ״ל, רוזוליו

 במיש־ שנעשתה ביותר הגדולה המהפכה
קמה. מאז טרה

 מישטרת־ישראל היתה זו למהפכה עד
 תלונה, לפי החקירה שיטת על אמונה

 השיל- את המסכנת חקירה כל והשתקת
 קצין- שנים, 15 לפני חשף, כאשר טון.

ה פרשת את זיגל בנימין בשם מישטרה
מתפ הודח הוא תל־גיבורים, של שוחד
 לתפקידי־מטה רבות לשנים והועבר קידו

 היה חטאו בירושלים. כוח־האדם באגף
פר מידע. סמך על חקירה ליזום העז כי

 שר- סגן עמד שבמרכזה תל־גיבורים, שת
 זיעזעה מהמפד״ל, רפאל יצחק הבריאות

 מעבודה הורחק הוא ולכן הממשלה, את
לישלטון. מסוכנת
 ראש היה כמפכ״ל רוזוליו מונה כאשר

ש רוט, שמואל במישטרה אגף־החקירות
בשילטון. איש סיכנה לא שלו חקירה שום

המישטרה את לארגן החליט רוזוליו

קדמי יעקוב ,
התפטר

 המיש־ כפופה שם האמריקאית, במתכונת
 כראש למישרד־המישפטים. הפדרלית טרה

ש קדמי, יעקוב את מינה אגף־החקירות
 תל-אביב. מחוז פרקליט לכן קודם היה

 של שורה מצה״ל למישטרה הביא קדמי
 מערו־מודיעין שהקימו קציני-מודיעין,

 את המקרר מן הוציא רוזוליו מעולה.
 מחלקת־חקירות־ כראש אותו ומינה זיגל,

בתל־אביב. הונאה
 אולם שנים, כמה ארכו אלה שינויים

כהו תקופת של האחרונה השנה לקראת
 ה־ התוצאות. נראות החלו כמפכ״ל נתו

 לא לכן שקודם חקירות, ניהלה מישטרה
 צור, מיכאל חקירות כמו עליהן, חלמה

 בריטניה, בנק רוזנבוים, טיבור רכטר, צבי
מודי חומר ריכזה המישטרה ידלין. אשר
 המאורגן הפשע את לסכן שהחל עיני,

 למימוש, הגיע לא זה חומר בישראל.
ה מרוכזת שבו תל־אביב, שמחוז כיוון

 ותיקי־המישטרה, בשליטת היה פשיעה,
 רו־ של המהפך עם פעולה שיתפו שלא
 כמו — קרובות ולעתים וקדמי, זוליו

פעו הבשילו — הבאה ברשימה שנראה
ירושלים. של לות

 המימי סירב הגדולות החקירות כל אחרי
 בתפקידו. להמשיך לרוזוליו לאשר סד

תע נוספת חקופת-כהונה כי ראה הוא
למע ידידיו עם חזיתית בהתנקשות מידו
 ש־ לפרשיות, שהביאו החקירות, וכי רך,

 הדרך. תחילת רק הן המדינה, את זיעזעו
 אהרון מונה ובמקומו לפרוש, החליט הוא

חו כמה רוזוליו. על־ידי שהומלץ סלע,
 מהתקף־לב, סלע מת מכן לאחר דשים

 תבד כי המישטרה ראשי החליטו ובמבוכה
המפכ״ל. יהיה רי

 כ- תבורי מכהן שבהן וחצי בשנתיים
 רו- שחידש מה כל חיסל הוא מפכ״ל,

הת נחמיאס סמי התפטר. קדמי זוליו.
 מדור־ ראש התפטר. נחמיאס יעקוב פטר.

הת בן־צבי, יחיאל בתל-אביב, המודיעין
 יוסי בירושלים, מיחלק־הסמים ראש פטר.

 סגן־ראש־אגף־החקי- התפטר. טורפשטיין,
עי התפטר. לביא, אליהו בתל-אביב, רות
זו קציני־מישטרה של שורה פרשה מם

ד של המהפך עם שבאה יותר, טרים  ר
ע- טובה קרא, אלישע וביניהם זוליו,  לו

בולקין. חיים רהט, שלמה סון,
 חוסל, המישטרה של המודיעין מערך
 מול חסרי-ישע הניצבים המישטרה, וחוקרי

אלי מפעילים הגואים, והפשיעה האלימות
 ביקורת המעוררת בצורה אלימות מול מות

בציבור.
 שב-ואל- של לימים חוזרת המישטרה

 אלימות של נוסף גל יהיה ודרוש תעשה,
 וע- את שהקימה זה במו ציבורית, וסערה

לה נוסף נסיון שייערך כדי דת־שימרון,
 צריכה שהיא למה המישטרה את פוך

 בה שולטים עוד כל הקיים, במצבה להיות.
 לכך אין ומינקובסקי, תבורי של אנשיו

תיקווה.
החקירות :הכאה (כרשימה

וכיצד) שהוכשלו,
!■ לביב יגאל




