
 פשעים לחקירת הארצית היחידה
 תל־ מחוז סגן־מפקד ועתה חמורים

אביב.
 הקצין את רודפים שנים מזה
וב חמורים במעשים חשדות הוותיק
 ליווייתנים עם מפוקפקים קשרים
 ברובו זה, מידע הפשע. בעולם שמנים
 שהתברר כפי מעולם, נחקר לא הגדול,

 יגאל העיתונאי נגד הסחיטה במישפט
 על־ידי נחקר החומר של חלקו לביב.
שטוייח. לפני עמיתיו, או סגניו

 בידיעות נחשפו וחצי חודש לפני
 לוי, על חדשים פרטים אחרונות

 לאיש־מישטרה התנכלות ובמרכזן
 התברר בחקירה סודי. חומר נגדו שאסף
 נגדו חקירה של סודי תיק ראה שלוי
אותה. מקיים מי לו ונודע

 במטה־ סערה עורר שפורסם החומר
 צור, משה המישטרה, דובר הארצי.
 מה את להכחיש מיהר השבוע, שפרש

 על הדיו יבשה בטרם עוד אך שפורסם.
 כי לביב במישפט התברר מיכתבו,

 טוייחו לוי נגד הפנימיות החקירות
 ביותר חמור חומר היה חלקן למעשה.

מישטרתי. ממודיע שהגיע
 של מעדותם עולה הטיוח עובדת

 במישפט: שהעידו קצינים שלושה
 של חדש המפקד גונן, יורם תת־ניצב
 הונאה, לחקירות הארצית היחידה

 וסגל איש־שלום אלכס ניצב־מישנה
 היו האחרונים שני נרקיס. שמואל ניצב
לוי. של סגניו

 יאלץ הארצי, במטה אומרים עתה,
 את יסודי באופן לברר להתחיל קראוס

 הוא הראשון בשלב לוי. נגד החשדות
לגלאי־השקר. יזומן

 תת־ניצב בתל־אביב, לוי של קודמו
 ראש עוזר. עכשיו הוא מרקוס, יגאל

 מהשירות ראיות נגדו גם אגף־חקירות.
 עבריינים, עם מפוקפקים קשרים על
 הדיבה במישפט מוזרה התנהגות על או

הארץ. נגד מיזרחי בצלאל של
 המישטרה סירבה מישפט באותו

 כיצד ולהסביר 1 ה־ז מיסמך את לחשוף
הורשה לא אותו שחיבר מי חובר. הוא

 ניתן גם שניתן התברר ואז לשם, לנסוע
פחד~ בטיסה. למקום להגיע

ציתות ס
 מוענד עצמם את ראו ומיקום וי ■1

 ראש את להחליף טיבעיים דים €
 נפסל לוי קרתי. יחזקאל אגף־חקירות,

 של לרשותו שהועמד בשלמידע מייד,
 אף למטה־הארצי, קודם מרקוס בר־לב.

 מה להכריע המפכ״ל יתבקש עתה
 הקצין של המישטרתי בעתידו יעלה

הבכיר.
 אף נחקר שמרקוס הודלף השבוע .

 נמצא ולא תיק־לימון בפרשת הוא
דובר־אמת.
 המידע, את בתוקף הכחיש מרקוס

 לא מדובר־הימישטרה זאת, לעומת אבל
 מפני אולי תגובה. לקבל היה ניתן

 במטה הדוברים גם התחלפו שהשבוע
 גונן עדי הוא החדש הדובר הארצי.
החרוץ.

 על בקרוב שתונח חדשה פרשה
 סמויה חקירה היא קראום של שולחנו

במישטרה. פנים חקירות מיחלק של
 במערכת עוסקת הסודית החקירה

 וקצין עבריינים בין מפוקפקת יחסים
 מתפרסם ששמו והקצין, נוסף בכיר

 המפקד הוא הזה, בהעולם לראשונה
 תת״ניצב חיפה, מישטרת של החדש
 מפקד קצר זמן לפני עד חביב, יעקב
הירקון. מרחב

 עם התרועע חביב המידע, על־פי
תמוהות. חברתיות בנסיבות העבריניים
 יהיה מה להחליט יצטרך קראוס

 היחידה ראש סגן איש־שלום, של דינו
 הארצי, במטה חמורים פשעים .לחקירת

 שאינו סיפר לביב במישפט שבעדותו
 אליו שהגיע המידע על סיפר למי זוכר
לוי. שלו, הבוס נגד

 היא, קראום של הבעיות ובעיית
 עד חקרה המישטרה לימון. תיק שוב,
 את שפירסמו העיתונאים את עתה

 לשיחות ציתותים שבמרכזו המיסמך,
המיזרחי בנק מנכ״ל עם איבצן של

 האמת את לזמר חייב שוטר
שולית או חשובה היא אם

 נשלח במקומו בבית־המישפט. להופיע
מרקוס.
 איש־העסקים שוחח העדות ערב

 בר יוסי העיתונאי עם שפירא מוניה
 הפתעה תהיה שלמחרת לו שהבטיח

 של הופעתו ואכן במישפט. גדולה
 נחת גרמה בית־המישפט באולם מרקוס
 במיסמך שהוזכרו אותם מבין לרבים

המפורסם.
 כמי לביב במישפט מוזכר מרקוס

 גניש אהרון שלום בקבלן שהאיץ
 זמם ואף העיתונאי נגד תלונה להגיש

בפח. לביב את להפיל איך איתו ביחד
 נגד תלונה בזמנו הגיש לביב
 טובות־הנאה שקיבל בחשד מרקוס,

 (״ג׳ילי״) אברהם מסוחר־המכוניות
 גניש את שהביא הוא זה סוחר חביב.

 לביקור מרקום גם צפוי עתה למרקוס.
בגלאי־השקר.

 לראשונה המתפרסמת אחרת, פרשה
 דרכי־ על אולי מעידה הזה, בהעולם
מרקוס. הבכיר הקצין של עבודתו
 בתל־אביב התנהלה שנים כמה לפני
 ובמהלכה בעולם, מהגדולות חקירה
 התל־ המירמה מיפלג יחידת תפסה

 הנוכלים מגדולי אחד את אביבית
בעולם.

 כתב־אישום הוגש החקירה בתום
 כי בפרקליטות התברר ואז הנוכל, נגד

 הפרקליטות שלדעת מסויים, מיסמך
 חסר. הרשעתו, את מבטיח היה

 מנציג־המישטרה ביקשה הפרקליטות
 שיטוס מרקוס, יגאל בארצות־הברית,

 ויביא ההודי, שבאוקיינוס סיישל לאיי
המיסמך. את מסויים מבנק

הת מעולם, נחקרו שלא מסיבות
 השליחות, את מלבצע מרקום חמק

בס רק לאי להגיע שאפשר בטענה
במטוס. ולא פינה,

 ומה־ ,ביותר רב רוגז עורר הדבר
 למטה זועם מיכתב נשלח פרקליטות

מרקוס אולץ יותר מאוחר הארצי.

 אברהם של ולשיחות מאיר אהרון
 עולה, אלה משיחות מאיר. עם שפירא

 לבנקאי, חקירה פירטי העביר שאיבצן
 לדבר מאיר באמצעות ביקש וששפירא

 בניומין״) של נורמן(״סגנו של ליבו על
 לחקירות הארצית שהיחידה כדי פייט,

 ממקורביו. מישהו מעל תרד הונאה
 שגם הדרישה גוברת הארצי במטה
 השאלה רק ולא ייחקר, השיחות תוכן

אותן. הדליף מי
 המפכ״ל בשולחן אחרת בפינה

בדר בכירים, עוד של תיקים מצויים
 שמחלקת־ מתת־ניצבים, נמוכות גות

 מימצאים העלתה כבר חקירות־פנים
שלהם. לטוהר־המידות בנוגע חמורים

 החלטה קיבל כבר החדש המפכ״ל
 הארצי. במטה בכירים כמה המאכזבת

 לישכת ראש של לעניינו * הכוונה
 (לא קראוס יוסף בחיפה, חקירות

 הוא המפכ״ל). של קרוב־מישפחה
 ומעשים טובות־הנאה בקבלת חשוד

ביותר. חמורים
 לא הוא מעשיו, חומרת למרות

 אותו יעביר החדש והמפכ״ל הושעה,
 במרחב־ דומה רגיש לתפקיד מחיפה

העמקים.
 מביא שהוא קראום על אומרים

 מישטרה אנשי למישטרה. חדש סיגנון
 מדיהם, את באחרונה שפשטו ותיקים,
 שהצלחתו למפכ״ל, השבוע הסבירו
 במילחמה רצינותו מידת פי על תיבחן

שסרחו. בכירים בקצינים
 לא במדים, שעודם בכירים, קצינים

 הפחד אווירת דבר. לו לומר העזו
 לכך, גורמת הארצי במטה השוררת

 אינם נקיי־הכפיים הקצינים שגם
 אפילו בעניין. דעתם את לומר מעזים
 לדבר, ממעטים הם עצמם לבין בינם

 ממכשיר־הטלפון. נזהרים הם ובמיוחד
 חשוד, חפץ בעיניהם הוא טלפון כל

ציתות. אמצעי מסתתרים שמאחוריו
■ ציטרין בן־ציון

 את קיבל שקראוס אחרי ראש־הממשלה, בלישכת
 ותיקים, יריבים הם הקצינים שני החדשה. דרגתו

כשנתקלו. חיוכים שפעו הם החילופים ביום אבל
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