
פרידמן
 בעבר שגם זוכרים אינם טי־מישטרה,

 חיצי־זעם הופנו שבהן תקופות היו
 העבודה אופי בשל כי היחידה. לעבר

 שנערך מיבצע כל על והפירסומים בה
 יותר חשופה היא אנשיה, על״ידי

 והשוטרים הקצינים ושמות לציבור,
 תל־אביב באיזור מוכרים בה המשרתים

ה האוכלוסיה לחלק לפחות רבתי,
 או שוטר של מיקרים בפלילים. עוסק
 בשל או תפקיד, כדי תוך שסרח קצין
 נרחב בפירסום זכו אחרת, סיבה

ביותר. שליליות ובתגובות

 מישטדה
י פרטית ״

 אנקורי, יגאל בדימוס גן־ניצב ^
 בפתח־ חכרת־שמירה בעל כיום **

שי מתקופת זיכרונות העלה תיקווה,
רותו.

אנקורי: סיפר
 הקצינים שבין מהוותיקים הייתי
 לעבוד שבאנו תקופות היו ביחידה.
 ראה שוטר כל האידיאל. בשביל
 פרטי עסק זה כאילו הפשע במיגור

 יצאתי לעבודה. לבוא כיף היה שלו.
 פרידמן. את פגשתי מפקחים. לקורס

 את מכיר שאתה כמו אותו מכיר אני
 ארוכה תקופה איתו יחד שירתי אשתך.

מיש־ קורסים בשני יחד היינו ואף

 הוא פיקודו. בשטח היו שלא ויחידות
 את לעיתים, שנגדו, בדרכים זאת עשה

פריד במישטרה. המקובלים הנוהלים
 פרטית, שלו, מישטרה לעשות ניסה מן

המרכזית). הימ״ר(היחידה בתוך
 היחידה מפקד אז שהיה בנאי, זכריה
 כמפקדה), לשמש חזר (והיום המרכזית,

 מן בהרבה אך שלום־בית. לעשות ניסה
 לרצונותיו נכנע פשוט הוא המיקרים

פרידמן. של
 על מאוד מקובל היה פרידמן

 כה היתה ודאגתו ביחידה, שוטריו
 בין רחבה מחיצה שיצר עד גדולה,

 שנפגע מי והמודיעין. הבילוש מדור
השו והעבודה השוטרים היו מהעניין

 בו, הצטיין שפרידמן בשטח גם טפת.
 שערך ובמסיבות לשוטרים, הדאגה

 הגזים. הוא מישפחותיהם, ולבני להם
 שוטרי מישפחות את להזמין נהג תמיד

השתתפו. לא השוטרים שאר הבילוש.
 בשל מהמישטרה השתחררתי אני
 בעיותיי עם גם אולם בבריאות, בעיות

 באווירה ולשרת. להמשיך יכולתי אלה
 המדורים, ראשי בין שנוצרה העכורה

 היה לא עצמה, וביחידה השוטרים, בין
בשרות. להמשיך טעם לי

 היתה פרידמן של שמחשבתו חבל
 האמין שהוא משום זה. בעניין צרה
 לפעולה. הנכונה הדרך הם מעשיו שכל
בעבודתו כלילות ימים עשה הוא

במיו מישמעתי, לדין קרובות לעיתים
 באלימות. שימוש של עבירות על חד

מה פרשו ומצליחים טובים שוטרים
 אין כאילו הרגשה להם היתה שירות.

בהם. מתעניינים
 רותם, מיכה כמו מצטיינים שוטרים

 יעקב לישינסקי, חיים עורקבי, שלום
המ פיקוד עזבו. דנהירש, דויד אשל,

 בדברים עימם לבוא לנכון ראה לא חוז
 מאחורי המתרחש את ברצינות ולבדוק

הפיטורים.
 את לוקח היה מישהו שאם ייתכן
 נמצא היה אולי ברצינות, העניינים

 לבין שהשתררה האווירה בין קשר
 דממו. לא כלי־התיקשורת הפיטורים.

 ובה־ בהלל עברו, כבימים עסקו, לא הם
 אלא היחידה, של המשגשגות צלחות

 ובסנסציות מישמעתיים במישפטים
היחידה. בתוך פנימיות בין־אישיות

ב2פנ
מיקציעמת ^

 עופר, ניצב קודמו, בתקופת מו ף*
 משה ניצב של בתקופתו גם ^

 בכיר תפקיד בעל כיום — טיומקין
 היחידה. טופחה — בונה בסולל

 מצליחים קצינים לשבץ דאג טיומקין
 רוח פי על לפעול להם איפשר ביחידה,

שוטרי את לשלב דאג הוא המפקדים.
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 בתל-אביב המרכזית יחידה ך*
 סגן־ נוסף. זעזוע השבוע עברה \ 1

 שבין הוותיק פרידמן, משה ניצב
 מאונס. לחופשה יצא היחידה, מפקדי
 העומד המישמעתי, המישפט העילה:

 של למישמעת כבית־הדץ נגדו ותלוי
המישטרה.
 היא פרידמן של לחופשה הוצאתו

האי במסכת נוספת שלילית חוליה
וכוש מהימנותם את שעירערו רועים

היחידה. שוטרי של התיפקודי רם
 עילית יחידת בעבר נחשבה היחידה

 שוטריה כולה. והמישטרה המחוז של
 הרב הנסיון ובעלי מיקצועיים נחשבו
 שוטר כל שוטרי־המחוז. מבין ביותר

 חייב היה ביחידה לשרת שביקש
 מיחידות באחת חוקר או כסייר לשרת
 עצמו את הוכיח אם ורק המחוז,

 — למדור הועבר והתבלט במיוחד
בציבור. היחידה התפרסמה שבו השם

 היו ביחידה ששירתו הקצינים
 העבריינים גם והמצטיינים. מהטובים

 השוטרים של כוחם את ידעו דן בגוש
 כמו שמות תקופה. באותה והקצינים

 ויגאל רדון אלי סירק־ס, דורי, יהודה
בצ אפילו רטט־כבוד העבירו אנקורי

 העריכו העבריינים העבריינית. מרת
 וההצלחות מיקצועיותם בשל אותם

שביצעו. במשימות שצברו הרבות
 ההווה העבר. מתולדות הם אלה כל
ההצל הידרדר, המוראל ושונה. אפור
 בעלי שוטרים פסקו. הסנסציוניות חות
 הסתבכו קצינים פרשו, ונסיון ידע

ליחי הועברו מישמעתיות. כעבירות
התפטרו. אף וחלקם אחרות דות

 המדור וקציני שוטרי בין הוותיקים
 מתקופתו בערגה, היחידה, את זוכרים

מחוז מפקד עופר(בעבר דויד ניצב של
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 הקיימת הקרן שליח וכיום תל־אביב
היחי בחיי מעורה היה ״הוא בקנדה).

 שלו. בנים כמו היו היחידה שוטרי דה.
 ידע־ ותמיד עודד ביקר, התעניין, הוא

 במקום הנכונה השאלה את לשאול
 פיצוי אין המישטרה לעבודת הנכון.
הת מעודדת, מילה ולכן נאות, כספי

 השכם על טפיחה מפקדים, עניינות
המת פעולות מאחורי איתנה ועמידה
 העיקרי הפיצוי הם בשטח בצעות

 והמסוכנת', הקשה השוחקת, לעבודה
לשע קצין דורי, יהודה רב־פקד אומר

 מהשרות שפרש המרכזית ביחידה בר
חקירות. למישור להצטרף ועומר

 הושפעו כיום המשרתים השוטרים
 ביחידה החריגים מהאירועים קשות

 עצמם על גזרו הם האחרונה. בתקופה
 לדלות אותם, לדובב הנסיונות מתיקה.

 נתקלו והילכי־רוח ריעות פרטים, מהם
 מכל לנו די מאיתנו, ״תרדו בסירוב:

השליליים." הפירסומים
 את כיום החווים הצעירים, הבלשים

והאנ־ האנטית״יחידה־מרכזית האווירה

 שהמליץ האיש, הייתי גם אני טרתיים.
 מפקד אז שהיה חרון, תת־ניצב בפני

 המיכללה מפקד חרון (כיום היחידה
 לשבץ במישטרת־ישראל) לקצינים

ביחידה. פרידמן את
 כראשי הקורס אחרי שובצנו שנינו

 את היטב היכרתי גם אז חוליות־רכוש.
 ליכד הוא למיקצוע. כעמית פרידמן

 שוטרי מבין החזק הגרעין את סביבו
הוו השוטרים כל את שכלל היחידה,
היחי הצטיינה תקופה באותה תיקים.

פרידמן אצל ואינטריגות. בתככים דה

 להגיע כדי מקודשים היו האמצעים כל
 להתקדם היתה אצלו והמטרה למטרה,

כולם. לפני
 נחשבו ביחידה האחרים הקצינים

 מיקצועית. מבחינה כנחותים בעיניו
המק הקצינים שאנחנו, היתה הצרה
 העבודה את ועשינו עבדנו לו, בילים
והמרי הסיכסוכים גלים. וללא בשקט

 קרובות לעיתים איתו לי שהיו בות
עבודה. בנושאי בעיקר, נסבו,

מדורים אליו לספח ביקש פרידמן

הר ולפעמים להצליח, כדי במישטרה
גדותיו. על עלה להצלחה צון

 אני בעבר, שסרחו שוטרים לגבי
 האלה והמיקרים מיקרים, שהיו זוכר

 לי זכורה במיוחד האווירה. על העיבו
 מחלקת על־ידי שהתנהלה החקירה

 מויאל, שלמה פקד נגד חקירות־פנים
 הוא מיחלק־הסמים. כראש ששימש
מוב בשעונים בסחר שעסק הואשם
 להתפטר נאלץ מכך וכתוצאה רחים,

מהשירות.
אלי של המיקרה את זוכר גם אני

 שבבלשים למעולה שנחשב רדון,
 יפו, למרחב המרכזית מהיחידה והועבר

תכופות. מישמעת עבירות בשל
 המיקרים בודדים. מיקרים היו אלה

 זמן תוך התרחשו פרידמן ושל אסף של
 ולכתבות להתקפות הסיבה גם וזו קצר,
התיקשורת. בכלי

אנקורי. יגאל של דבריו כאן עד
היחי לכיוון כיום המופנים החיצים

 של זוהרה לשווא. אינם המרטית דה
הועמדו שוטריה דעך. יחידת־הפאר

 ותופעות מיוחדים, במיבצעים היחידה
 — תל־אביב מחוז את מאוד שהדאיגו

 בנקים שוד תיקים, חטיפות כמו
 היטב. טופלו — ירדן אורון וחטיפת
 וקציני שוטרי כל את גייס טיומקין
 הוא אלה. במיקרים לטיפול היחידה

עליהם. רק סמך
 המחוז כמפקד טיומקין של כהונתו

 תפקידים בשינויי במיוחד אופיינה
 סגן־ הצלחה. ללא לעיתים, שנעשו,

 למען הוועד מראשי הלפר, אמנון ניצב
 המרכזית ליחידה אז הוחזר חפץ, אסף

 מודיעין כקצין שימש שם דן, ממרחב
 הבילוש. מדור כראש והתמנה ובילוש

 ישירות למישטרת־ישראל הגיע הלפר
 את סיים שם מספסלי־האוניברסיטה,

 ־ למדעי־המדינה. בפקולטה לימודיו
הלפר: סיפר

המו במדור הערכה כקצין שובצתי
בתחי מצויינת. היתה האווירה דיעין.

 הפיתוח תקופת החלה שירותי לת
 ליחידה הפך המרכזי המדור וההגדלה.
 מפקד אז שהיה טיומקין, המרכזית.

 מיח־ ראש לתפקיד אותי מינה המחוז,
לק־הערכה.

 הזאת התקופה את היטב זוכר אני
 רקע על המדורים, בין ניכור כתקופת

 ופרידמן, אנקורי בין תקינים לא יחסים
 על להשתלט מנסה מהם אחד כשכל

 ביניהם שיתוף־הפעולה לא־לו. חלקות
בהחלט. מיקרי היה ביחסי־העבודה

 חזרתי דן, במרחב שירות לאחר
 והחלפתי מיחלק־ביאש כראש לשמש

 מפקד אז היה אסף פרידמן. את
 שונה פיקוד בסיגנון נתקלתי היחידה.

 במישטרה. שהורגלתי ממה לגמרי
 מיק־ ידע חוסר על לחפות הצליח אסף

נכונה. מטה בעבודת וזאת צועי,

 מתנודות ),״המדור בתר־אביב(או המונזית היחידה
ם- 1בי אינסופיות אינטויגות סדר קדי מנ  ה

 קווה מה זה. אחו בזה רמישנט המועמדים
י הקלעים מאחור מהמתוחש נאמתי ביחידה




