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חפץ אסף
ז יתקפל הוא האם

לתוצ־ בדריכות ממתינים כל ^
 לכנסת בבחירות ההצבעה אות 1 (

 ממתינים ישראל במישטרת אבל .11ה־
ש ליום ומכופלת כפולה בדריכות

אחרי.
 פני יעוצבו הבחירות תוצאות פי על

 במטה הקרובות. בשנים המישטרה
 עתה עד שהיה שמה יודעים, הארצי

שיהיה. מה גם בהכרח אינו
 מפכ״ל היה לא שמעולם דומה
 עתה שמוטרד כפי מוטרד, מישטרה
 23שה־ לו, ברור איבצן. אריה רב־ניצב

 גם גורלית נקודת־מיפנה יהווה ביולי
 שוררת דומה תחושה האישי. לעתידו

במישרד־הפנים. המישטרה באגף גם
 מעמדו עניין את אופפת תעלומה

 מישרד היה 1977 עד זה. אגף של
 תחת כונס אחר־כך עצמאי. המישטרה

ה ושר־הפנים מישרד־הפנים, כנפי
 בדרג גם הועמד בורג, יוסף וותיק,

המישטרה. של המיניסטריאלי
 הרת היתה זו שהחלטה ברור כיום

למישטרה, אסון
 זמן המישטרה לבעיות הקדיש השר

 יותר הרבה טיפל הוא ביותר. מועט
 בחלקו שנפל הדתות מישרד בענייני
 ומיעט במפד״ל פנימיות ובבעיות

 תקופות להוציא במישטרה, להתעניין
קשות. משבר

שהמיש־ מראות בשטח התוצאות
 בפשיעה, גידול חל מתפרקת. טרה

 לא רציניות לבן צווארון חקירות
 בגלוי רומסים שוטרים כלל. נפתחות

 חפים אזרחים של זכויותיהם את
 מכות עצירים. על לדבר שלא מפשע,

 העברי השוטר של היכר סימן הפכו
׳.84 בשנת

 את בזק בפעולת סילק שהוא אחרי
 מינה עצמו שהוא שפיר, הרצל המפכ״ל

16 . בורג העמיד ,1981 בינואר 1ב־ אותו

 המישטרה אגף של תקים חסרת
 יעקב האגף, ראש במישרד־הפנים.

 על. למפכ״ל למעשה הפך מרקוביץ
 הפיקוד. סגל בישיבות משתתף הוא

 חלק לוקח המישטרה, של הבכיר
 השונים הניצבים בין הכוחות במאבקי
 חיים המישרד, מנכ״ל של ובעזרתו

 המישטרה צמרת את הפר קוברסקי,
הן. אומרי של לגוף

תתפ בורג של המשולשת אחוזתו
 יש הבחירות. אחרי לוודאי, קרוב רק,
החל צפויה ראשית, סיבות. כמה לכך
 יהיה וניתן המפד״ל של ניכרת שות

 לפילוסופיה הד״ר של בכנפיו לקצץ
 המישרד, יתפרק אם שנית, יהודית.

 עמדות דורשי יותר לספק יהיה ניתן
שר.

בהזדמ הודיע כבר עצמו המערך
 במישרד רוצה שהוא שונות, נויות

 שיעמוד שהשר כדי עצמאי, מישטרה
 המיש־ בבעיות להתרכז יוכל בראשו

והשוטר. טרה
 ושל המישטרה של הציבורי הדימוי

 חסר־תקדים בשפל כיום נמצא השוטר
 דווקא במערך, גורסים כך מעט, לא —

לאגף. הפך שהמיניסטריון בגלל

 יהיה מה יודע אינו איבצן אם
 בנימין שלתת־ניצב הרי שלו, גורלו
ייאלץ שהוא כשמש, כמעט ברור זיגל

ידלין. בפרשת
 הליכוד של הכוונת על נמצא זיגל

הליכוד ברשימת 39 מס׳ רב. זמן כבר

 ליבאי דויד
הבאי שר־המישטרה

 היה איבצן ואכן, כלבבו. איש תחתיו
 של לאינטרסים ודאג בורג של חביבו
הוותיק. השר

 התיק חקירת רקע על נזרק שפיר
 כלא שנעלם האפרסק תיק המפורסם

היה.
 שלו. לשר עצמו את התאים איבצן

 מישטרתיים. ראש כאבי רצה לא בורג
 אותו. הטריד ולא לו הפריע לא איבצן

להתחזקות כצפוי, גרם, זה מצב

 שיטפל חדש שר ימונה אם בין
 מישרד־הפנים, בתוך באגף־המישטרה

 עצמאי, מישטרה מישרד יוקם אם ובין
 לבצע יידרש החדש שהשר ספק אין

המעור בצמרת כל ראשית שינויים,
והמסוכסכת. ערת

 מינוי אינה מישטרה מפכ׳׳לות
 יכול למעשה קבוע. שנים למיספר

 יום בכל המפכ׳׳ל את להעיף השר
איבצן. חושש מכך שירצה.

ואיבצן בורג
י אפרסק תיק נעלם לאן

 הונאה לחקירות היחידה הביתה. ללכת
 בראשה, עומר שהוא במטה־הארצי,

 המיפלגות, לכל כאבי־ראש גרמה
 לחסלה כדי פעולה ישתפו וכולם

סופית.
 איבצן כבר התחיל החיסול במלאכת

 היחידה, רולדלה מינויו מאז עצמו.
 שנשארו ואלה עזבו רבים חוקרים
 כל שוליים. בעניינים לטפל נאלצו
 תחת התנהלה ועדינה רצינית חקירה

 ראש ושל איבצן של הפקוחה עינם
 יחזקאל ניצב במישטרה, אגף־החקירות

הגימלאי. קרתי,
 על זמל

הכוונת
 לפני בדיוק שהוקמה יחידה ך*

 בעבירות לטפל כדי שנים, עשר 1 (
 אז שהיה מי על״ידי לבן, צווארון
 הצלחות קצרה רוזוליו, שאול מפכ״ל,

בעוכריה. היה זה רבות.
מש מועמד מצא שכבר המערך,

 דויד הפרופסור המישטרה, לשר לו
 זיגל. אנשי את ישכח לא ליבאי

 תרמו ׳77 בחירות ערב חקירותיהם
 אז הטיפול המפורסם. למהפך ספק ללא

 נגיד לתפקיד המיועד ידלין באשר
 פרשת בספיחי היום כמו בנק־ישראל

 מעיני שינה מדירים לוינסון, יעקב
 ספק אין העבודה. מיפלגת בבניין רבים

 חיסול יהיה המערך של שהאינטרס
 למנוע כדי החשובה, היחידה של מיידי
שהתגלגל זה כמו כדור־שלג שוב

 להקדיש מתכוון שליטא, בני לכנסת,
 הבאה בכנסת ומירצו זמנו כל את

 ראשים ולעריפת היחידה לחיסול
שם. מאסיווית

 על שנים שלוש לפני נחקר שליטא
 השיכון למישרד כוזבים פרטים מסירת
 ושוחד־מיני הלוואה קבלת לצורכי
 ל־ הקלות תמורת כביכול, שקיבל

 במושבה עבודות שביצע קבלן־תאורה
ב עומד ששליטא בצפון, מנחמיה
ראשה.

 סוף הודיע שבועות שלושה לפני
 לממשלה, המישפטי היועץ סוף כל

 שליטא. נגד התיקים את סוגר שהוא
 טעה או צדק אם לשאלה להיכנס מבלי

 הרי בשיקוליו, זמיר יצחק הפרופסור
 עד לשליטא, שנגרם שעינוי־הדין

 לאיש אותו הפך ההחלטה שהתקבלה
 הוא אותו שפוגש מי לכל מר־נפש.

 הכל יעשה שהוא ואומר
ואנשיו. זיגל

 ביחידה
 בין סמוי

 רואודחשבון
 שוב

להעביר

מוטט.
ספק אץ
 כדי זה, פנימי מאבק

 גם הם היחידה. את
 שהוא לדרוש כדי ,61,דגל
לגימלאות. סוף

ליחידה המוצעת האלטרנטיבה


