
בורג המישטרה על הממונה השר־
הצלחה אינו קרוב־המישפחה

 הממונה שר־הפנים, לידיו שקיבל ך
 את בורג, יוסף הד״ר המישטרה. על *

 קשה תירוש, תוכנית של הסופית הטיוטה
 חודשים במשך זעמו. את להסתיר לו היה

 המישטרה עם יחד בורג, ממתין ארוכים
 רב־ המפכ״ל, של החומש לתוכנית כולה,
 השנה שבחצי העובדה שפיר. הרצל ניצב

 כמעט משותקת המישטרה היתה האחרונה
 הביאה תירוש לתוכנית בהמתנה כליל

גבוהה. לדרגה מהתוכנית הציפיות רמת את
 את שקרא אחרי בורג אמר למקורביו

תירוש: תוכנית של הדפים עבת החוברת

 בורג אך ענק. תקציבי דורשת המפכ״ל
 טעות מקח עשה כי רגע באותו הבין
כמפכ״ל. שפיר את שמינה בעת

 על־ידי בברכה התקבל שפיר של מינויו
הבכי הקצינים רוב על־ידי וגם הציבור,

תפ על הירושה מילחמת במישטרה. רים
 (מיל׳) רב־ניצב הקודם, המפכ״ל של קידו
 לפני רב זמן עוד שהחלה תבורי, חיים

 ההצעה זה. חיל כליל הרסה פרש, שתבורי
 למישטרה מחוץ איש צה״ל, אלוף לבחור
 המיש- את ויבריא חדש, מטאטא שיהיה
המישטרה, מקציני לחלק גם נראתה טרה,

 החקירה
לקצין הזיקה

ה ד  לדר- הדרישות את שפיר בלם כ
 קצין לכל הסביר הוא ולמינויים. גות ?

 שכל אישית, לשיחה אליו שבא בכיר,
 שתושלם אחרי רק יעשו החדשים המינויים

תוכנית־תירוש.
 שטרות אולי שטרות, על חתם שפיר

 במיש־ רבים בכירים לקצינים מדי, רבים
 עכשיו, הגיע פרעונם שזמן שטרות טרה,

תוכנית־תירוש. השלמת עם
 מפקד יהיה במישטרה המוחלפים ראשון

אבי אבינועם. חיים ניצב המחוז־הצפוני,
 היה לא מצה״ל, למישטרה שהגיע נועם,

 אבינועם את גדולה. הצלחה שנקרא מה
וה שלו, במחוז למצוא כלל בדרך קשה

 ועוזריו פקודיו על-ידי נעשית שם עבודה
הוא אחדים חודשים לפני אולם הבכירים.

 עוזה במלוא התלקחה תירוש תוכנית הגשת עם
ת מ ח ם מיו ה. ם י ו ■ נ ב ה הקציני מו ש מי  מי ב

בכעס? יפרוש מי בדרגה? יעלה מי יודח?

תורגמן חיפה מרחב מפקד
מצמרת בעיטה

 את תורגמן יקבל מיספר חודשים שתוך
 אולם הצפוני. למחוז ויעבור הניצב, דרגת

 שלו, המרחב בתוך בפרשה הסתבך תורגמן
 לקיים אם להחליט שפיר יודע לא ועתה

 תורגמן של קידומו לגבי ההבטחה את
זה. קצין של התקדמותו את להקפיא או

ת ח ח ל י ה

 היה בה הקצרה בתקופה זמישטרה
 וה- הנורא הביזיון ביניהם מפכ״ל, ספיר

 אורון הילד חטיפת אחרי שבאו נימגומים
 של ביטחונו את במידת-מה עירערו ירדן,
 שפיר. את כשמינה נכון עשה שהוא בורג

ההוכחה בורג לגבי היתה תירוש תוכנית

 גבוהה ופנסיה מוגדלים פרישה תנאי להשיג
הסכים. ושפיר יותר,
 לתפוס היה צריך אבינועם של מיקומו את
 ניצב- המישטרה* של מרחב־חיפה מפקד

 בשיחה תורגמן. (״תורג׳י״) אברהם מישנה
השניים בין הוסכם לתורגמן שפיר בין

איבצן דרומי מחוז־ מפקד־
מחודש ניסיון

 ה- את ממלא אינו ששפיר לכך המכרעת
בו. תלה שהוא תיקוות
 מתחילה רק תוכנית־תירוש הגשת אולם

הבכי הדרגות בעלי בין המאבק את עתה
 מאבק המישטרה, של הארצי במטה רות

 ממנו יצא שחיל־המישטרה להניח שקשה
שלם.

 בורג דבר.״ שום שווה ולא בומבסטי, ״זה
 שאותה החדשה השיטה על במיוחד כעס
 של השטח בעבודת לעצב שפיר ניסה

 ידע בורג המקוף. שוטרי שיטת המישטרה,
 האמין ולא בעבר, נכשלה זו שיטה כי

בעתיד. תצליח שהיא
 תוכנית- הגשת את שליוו הפירסומים אך

 הוא ברירה. בורג בידי הותירו לא תירוש
 אותה ולהגיש אותה, לאשר חייב היה

של שתוכניתו משום הממשלה, לאישור

 היה לשפיר תבורי. את לרשת אולי שקיוו
 ה־ בנושאי בעיקר בצה״ל, מצויין שם

 אדם, כוח אגף אכ״א, עבודת אירגון.
 יום־הכיפורים במילחמת עמד הוא בראשו

היחי האור מנקודות אחת היתד. ואחריה,
 עוד היתד. לבורג זו. מילחמה של דות

 הוא שפיר שפיר. את לרצות טובה סיבה
 מסלונים, הרבי של רחוק משפחה קרוב
בורג. של אשתו מישפחת גם מתייחסת עליו

מחדלי על לבורג שהגיעו השמועות

 עסק הוא בביתו. שארעה בתאונה נפצע
 מהגג נפל ממנסרה, נפגע הבית, בשיפוצי
 אבינועם היום עד לבית־החולים. והובהל

מתפקדת. ואינה שכמעט בידו נכה
 אבינועם את לזרוק קשה כזה במצב

 בין שיחה נערכה זאת למרות מהתפקיד.
 ש- עקרונית סוכם. בה לאבינועם, שפיר

 הבין בשיחה מתפקידו. יפרוש אבינועם
 יסכים שהמפכ״ל סיכוי כל שאין אבינועם

ניסה אבינועם מדים. ללבוש ימשיך שהוא

 רבות שנים תזכר חנוך דניאל פרשת
 רמיה באצעי אולץ חנוך חיפה. במישטרת

 רצח אביו, רצח באשמת להודות ולחץ
 במעצר היה שחנוך אחרי ביצע. לא אותו

 החקירה שתיק ואחרי ממושכת, תקופה
 כתב- את להכין כדי לפרקליטות הועבר

 על מחוקריו אחד לפתע התחרט האישום,
ש בפניו והודה תורגמן, אל בא מעשיו,
מזוייפת. היתה החקירה

ממעצר, חנוך את לשחרר מיהר תורגמן
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