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(  בשבועות מאוד מודאג היה *

האחרונים.
 להתמודד עליו היה שעימן הבעיות

 המישטרה כישלון רקע על היו לא
 המונית עזיבה מעשי־רצח, בפיענוח

 ירודים שכר תנאי בגלל שוטרים של
 רקע על או שרירותי, תקנים וציקצום
 לחקירות־הונאה היחידה של גסיסתה

 רב לא זמן לפני שעד הארצי, במטה
 ־ מישטרת של גולת־הכותרת היתה

ישראל.
מכד, גם מודאג היה בוודאי איבצן

 בקשר מודאג היה הוא לזה מעבר אך
האישי. למעמדו
 הוא 1984 בינואר 1שב־ חשש הוא

מפכ״ל. יהיה לא כבר
 מפכ״ל של מינויו אין לכאורה
 שלוש של לקאדנציה צמוד המישטרה

 להמשיך יכול הוא שנים. ארבע או
 שבו לרגע עד או קץ אין עד בתפקידו

אותו. להדיח הממונה השר מחליט
 של דאגתו התבססה מה על כך, אם

הרב־ניצב?
 של במיקרה חברו שונים גורמים

אדומה. נורה אצלו הדליקו והם איבצן

 ■ המישטוה מבנ״ל של ליריב■!
יוסף הביצוע. אר בדון לה קוה משהו

[וחומת
חוצבים

 האזרחית השנה לסוף סמוך הצטלבו הם
 שנים שלוש ימלאו שבה הנוכחית,
בתפקיד. לכהונתו
 כולו שהעולם לרגע, חש איבצן

 המדים, לובשי מעמיתיו כמה נגדו.
 אגף־המישטרה ראש עם ביחד

 והשר מרקוביץ, יעקב במישרד־הפנים,
 כמי לו נראו בורג, יוסף הממונה
מדיו. את ממנו להסיר שרוצים
 זה שמהלך חשש הוא מכל יותר
 של אירגון־מחדש של במסווה יתבצע

 את ימצא לא הוא שבה המישטרה,
מקומו.

בריאות. לו הוסיף לא העניין
הש התמונה את מפרקים כאשר

המצב. מתבהר חורה
 היא איבצן של הראשונה בעייתו

 לא המישטרה. מן בעלי־הדרגות יריביו
 אך בלכתו רוצים הבכירים הקצינים כל

זעום. אינו מתנגדיו מיספר
 המפכ״ל כנגד מעלים שהם הטענות

 במישור וגם האישי במישור גם הן
המיקצועי.
 שהוא תקיף, שאינו נגדו טוענים

 הפוליטי, הדרג להשפעת ונתון חלש
 הקשורות החלטות מקבלת נמנע שהוא

 הקשורות והחלטות שוטף לטיפול
 מינויים מעכב שהוא המישטרה, בעתיד

 המוחות את מבריח לצורך, שלא
 במישטרה, נשארו שעוד הטובים

 דמורליזציה יוצר הוא מכך ושכתוצאה
המדים. לובשי רבבת בקרב גדולה

 לגבי שדעתם גורסים, היריבים
 מתחזקת המפכ״ל, של הלקוי תיפקודו

 הפיקוד סגל — ספ״ב ישיבת כל אחרי
הזהה גוף המישטרה, של הבכיר

 שהוא היא הטענה הצה״לי. למטכ״ל
 שהוא מכריע, ואינו החלטות מושך
 מצליח ושאינו שוליים בעניינים עוסק

 ״התוצאות במישטרה. סדר להשליט
 ״פשיעה אומרים. הם בשטח,״ נראות
 של כללית אוזלת־יד מול מחד גוברת

מאידך.״ המישטרה
 כלבבו מפפ׳ל

השי של
 צריכים היו לא עלי־הדרגות ^

 את להשמיע כדי לכת, להרחיק —1
 לא־ נכח, אלה בישיבות טענותיהם.

 במישרד־ המישטרה אגף ראש אחת,
 מרקוביץ, המישרד. וסמנכ״ל הפנים

 במישטרה־הצבאית סגן־אלוף לשעבר
 שאת האיש הוא השר, של וממקורביו

 הנוגע בכל בורג מקבל דעתו
למישטרה.

 מרקוביץ צריך היה לא לכאורה,
 איבצן. של יריביו על להימנות
 הוא כלבבו. איש הוא הנוכחי המפכ״ל

 דרגות לבעלי בניגוד ומשכיל, ישר כן,
 השכלה בעל הוא במישטרה. אחרות

 התמחה שבו תחום נרחבת, מישפטית
 מתנשא אינו הוא עצמו. מרקוביץ
 הרצל שהודח, קודמו כמו ומפתיע

 המישטרה מיבנה את מכיר והוא שפיר,
ולפנים. לפני

 של לרחשי־הלב גם מאזין מרקוביץ
 על שומע הוא המפכ״ל. של יריביו

 שנשטחות הגרנדיוזיות התוכניות
 לדמיון פעם מדי נכנע הוא וגם לפניו,

 תבריא ראשים שעריפת ומאמין ע1הפל
החולה. הגוף את

 ,היתד, לא איבצן של בעייתו אך
 | או הארצי, במטה אחרת או זו יריבות
 אהדה חוסר או אהדה פחותה במידה

עליו. הישיר הממונה מצד
; בורג. השר היא איבצן של בעייתו

 ן מערכת״היחסים את להבין כדי
 מונה שבו לשבוע לחזור יש ביניהם,

הנכסף. לתפקיד איבצן
 ,בחום שהומלץ שפיר, קודמו,

 בין־לילה נבעט מרקוביץ, על־ידי
 מלווה הדרמאתית כשפרישתו החוצה,

 תיק־חקירות של קיומו על בסיפורים
 ושעיקבותיו אפרסק המכונה סודי

 העבודה שיטות עצמו. לשר מובילים
 ביטוי לידי שבאו כפי שפיר, של

 אבו־חצירא אהרון פרשיות בחקירת
 אצל אדום אור הדליקו ומישרד־הדתות

בורג.
 צריך היה לא איבצן, מונה כאשר

השר. ממנו רוצה #ה לו להסביר
 היתה מינויו של המיידית התוצאה

 חוקרי יחידת של ההדרגתי חיסולה
 זיגל. בנימין של הלבן הצווארון פישעי

 הזה, בהרחבה(העולם דווח שכבר כפי
 כל כמעט נתקעה )1983 ביוני 22ה־

 האפשריים ממעורביה שאחד חקירה
מוכרת. פוליטית אישיות הוא

 מפכ״ל איבצן היה זו מנקודת־ראות
 את חיבב השר אך בורג. של כלבבו

 בגלל וגם פשטותו בגלל גם הרב־ניצב
 התבדחו הארצי במטה הליכותיו. נועם

 בחיוך: לאיבצן פעם אמר שבורג ואמרו
 ורמז מפכ״ל,״ אתה שר, אני עוד ״כל
 איבצן של המישטרתי שעתידו בכך

מובטח.
 על התלונות הגיעו בורג אל אך.גם

 מי המישטרה. של המדאיג מצבה
 מאוד מעט שמתעניין השר עם שדיבר

 הסביר מרקוביץ, על ושסומך במתרחש
איבצן. של סילוקו עם יבוא שהפיתרון

מופנית
המינויים

 כנפיים לה שעשתה מדעה **ץ
 שיחה על סיפרה הארצי במטה

 השר בין שהתקיימה עיניים, בארבע
 שיחה באותה שעבר. בחודש והמפכ״ל

 יודעי טענו כך לאיבצן, בורג הסביר
 הוא כהונה שנות שלוש שאחרי דבר,

 שהוא טען איבצן להחליפו. מבקש
 סבירה סיבה כל ללא הדחה בכך רואה

 מהי כל יעשה וכי לעין, הניראית
המזימה. את לסכל כדי שביכולתו

אחר־כך הכחישו השיחה גיבורי שני

עמיר ניצבמרקוביץ ראש־אגן!עמית תת־ניצב
קשה עבודהאיש־הקשרבהמתנה


