
 הפנימייים במישפטיהם ואנשי־השב״ב
 המישפטי היועץ זמיר, יצחק מחליט

 נגר ההליכים את לעכב לממשלה,
 לדין העמדתם שעל אנשי־המישטרה,

 הטענה צוות־בלטמן. המליץ מישמעתי
 אנשי־המישטרה של שחלקם היא

 היה 1984 באפריל 12ה־ באירועי
 הוגן זה יהיה לא ולכן מישני, ממילא

בדין. יחוייבו הם שרק
החו מבכירי־השב״ב, מלכה, רפי •

 יוזם המינהלתי, הצד על דווקא לש
 בשיחה שלום. ראש־השב״כ, עם שיחה

 מסכת־השקרים את בפניו מטיח הוא
 שלום עמר שמאחוריה והטיוחים

 מסרב, שלום להתפטר. ממנו ודורש
 צעדו בעיקבות יתפטר שמלכה ודורש
הנועז.

 מלכה מועבר זאת, משיחה כתוצאה
 משכורת, לקבל ממשיך הוא מתפקידו.

ב לארם הניתנות וההטבות זכויותיו
 הכספיות וההטבות המכונית מעמדו.

 מסתובב הוא אולם ממנו. נשללות אינן
מעשה. באפס

 שבנה איש יוצא־מארוקו, — מלכה
 בקיבוץ, כילר־חוץ גדל עצמו, את

 ישר מרובע, איש כצנחן, בצבא שירת
 בשב״כ האחרון לתפקידו עלה —

 אחיטוב אברהם של כהונתו בתקופת
כראש־השב״כ.

 הוא כה, עד שפורסם למה בניגוד
 וגרם המהפכה את שחולל האיש

 תפקידו בתוקף הפרשה. לפיצוץ
 המקורי, הדוח את מלכה ראה בשב״כ
 באפריל 12ה־ אירועי את שפירט

 של לפיברוק מודע היה לכן .1984
הכוזב. הדוח

 שרימו העובדה כי מסבירים חבריו
 הוועדה- של חקירתה ושיבשו שופט

 מלכה, את ששברה היא הפנימית
הראשונה. היריה את לירות לו וגרמה

 ולכן מנהיג, או מארגן אינו מלכה
 מסביבו קבוצה באירגון עסק לא

 המנהיגות כושר בצעדו. ולתמיכה
חזק. ראובן נחלת דווקא הם והאירגון

 ההליכים משיבוש מזדעזע חזק גם
 הוא השב״ב. של הפנימי בית־הדין של

 בשב״ב. נוספים בכירים לארגן מתחיל
 יתפטר ששלום דרישה — המגמה

 המועד לפני חודשים כמה מתפקידו,
לפרוש. הבטיח־ שבו

 השווים אחרים, שבכירים ידוע
 לפעול סירבו ולרדי, למלכה במעמדם

 מתוך פעל שחזק הגורסים חזק. עם
 שזה טוענים אופורטוניסטיים מניעים
 בכך רואים אחרים לפוטש. ניסיון
 מהפכני, בצעד תמיכה לגייס ניסיון

 לא לא. ותו מסיבית, תמיכה הדורש
 לשלום ראשון פנה מלכה אם ברור

 דעת על שפנה או חזק, של בידיעתו
 ידע שאם סבורים מכריו בלבד. עצמו

 פועל היה מלכה לאו, ואם כך על חזק
שפעל. כפי

 מבכירי־השב״כ מבין היחידי •
 הוא ומלכה חזק לפניית להצטרף המעז
 גבר — רדי של מכריו גם רדי. פלג

 — וכחול־עיניים גבה־קומה ירושלמי
 מניעיו על ועל־כן יושרו, על מעידים

הענייניים.
 משלום דורש חזק :13.10.85 •

 הטיוחים שלשלת בעיקבות להתפטר
 שלום בהוראותיו. שנעשו ,והשקדים

 שהיתה טוענים חזק של יריביו מסרב.
 שלום. עבור במיוחד קשה שעה זאת
 לא — במיוחד יפה״תואר גבר — חזק

 ראש־השב״כ עם במיוחד הסתדר
 פרש על־כן אחיטוב. לשלום, שקדם

 עיריית־ כמנכ״ל כשנה וכיהן מהשרות
 על לשרות, אותו שהחזיר מי ירושלים.

 ראש־השב״כ דווקא היה זאת, גירסה פי
לתפ כניסתו עם מייד שלום. החדש,
 לו והבטיח כסגנו חזק את מינה קידו,
 רבות שנים במשך לכהן בכוונתו שאין

 על שלום דיבר ,1981 ב־ אז, בתפקידו.
 בתום שנים. חמש בת תקופת־כהונה

 הטיבעי המועמד חזק היה זאת, תקופה
מקומו. את לרשת
 היחסים היו זאת, גירסה פי על

 ומשום־כך במיוחד, קרובים שלום־חזק
 נגדו. חזק של מפעילותו שלום נפגע

 שחזק והמסבירים לכת המרחיקים יש
 שהציב לקו־היעד סמוך שלום אל ניגש
 משום שנים, חמש — לעצמו שלום

ה פוליטי גורם בקוצר־רוח. שנתקף
לא שחזק מוסיף אף פרס אל מקורב

 פנימיים צינורות דרך נודע, זמיר, חק
 הפורשים־ שלושת על במישרדו,
 עימם. להיפגש מבקש והוא מושעים,

 ההיתר את פרס משימעון משיג הוא
 קשה. דין״ודכרים אחרי רק בהם לפגוש

 אחרי רק לפועל יוצאות הפגישות
 חוסך אינו שלום כאשר נוספת, השהיה

 מתרשם זמיר בהן. לחבל מאמץ כל
 השלושה עם הממושכות משיחותיו
 של שיקול מכל טהורים שמניעיהם

חיסול־חשבונות. או קידום
 לבית־המישפט עותר מלכה רפי •
 ו־ ראש־הממשלה נגד לצדק הגבוה

לתפ להחזירו ומבקש ראש־השב״ב,
קידו.
יתפט פיה שעל הצעה, מועלית •

 אך בפרשה, המעורבים כל בשקט רו
בדבר הנוגעים כל על־ידי נדחית היא
 עצמם. ואנשי״השב״כ שמיר פרס, —

 ועדת• למנות הדרישה גם נדחית
ממלכתית. חקירה

תלונה מגיש זמיר :12.5.86 •
בדיר למפכ״ל־המישטרה, העניין על
4 תו.

 זמיר, ראשון: יום ,6.6.86 •
 את לסיים כוונתו על בפברואר שהודיע
 בישיבת־ לגלות מופתע תפקידו,

 במיסגרת נוכח הוא בה הממשלה
 חדש יועץ־מישפטי ממונה כי תפקידו,

תחתיו. לממשלה
 מתפקידו. מתפטר ראש־השב״כ •

ממונה בינתיים
את לשקם שתפקידו

האירגון.
 עו־ ״ליל־החנינות״: :24.6.86 •

 פרס, של מקורבו כספי, רם רך־הדין
ה שעמדתו מאחר לפרשה שהוכנס
 עמדת את תאמה לא זמיר של נחרצת

 חיים הנשיא עם מבשל הממשלה,
 ולשני לג׳ לראש־השב״כ, חנינה הרצוג

 חזק, בידיהם. שסייעו השב״כ מישפטני
ביקשו לא אף — קיבלו לא ורדי מלכה

חנינה. —
 נגד שהוגשו לבג״ץ, עתירות •

 לפני חנינה להעניק הנשיא סמכות
עבי בביצוע שהודו לאנשים מישפט

 — עליונים שופטים שני נדחות. רות,
 שמגר, מאיר בית־המישפט, נשיא

 פוסקים — בן־פורת מרים וסגניתו,
 שופט ואילו לכך, מוסמך שהנשיא

 שולל ברק, אהרון בהרכב, שלישי
זו. סמכות
 מלכה רפי של העתירה גם •

ב הנשמרת להחלטה, מגיעה לבג״ץ
 בהליכי־פרישה כיום נמצא מלכה סוד.

מהשרות.
 חנינה להעניק נאלץ הנשיא •

 שהיו נוספים, אנשי־שב״כ לשיבעה
 תיווצר שלא כדי בפרשה, מעורבים

אפליה.
 סובביו עם התייעץ שלא פרס, •

 נכשל שמיר, שעשה כפי בנושא,
 העברתו את מאשר הוא נוספת: בטעות

 זהה בדרגה בשב״כ אחר לתפקיד ג׳ של
 חשיבות בעל אך הקודמת, לדרגתו

 ציבורית. סערה קמה יותר. גדולה
 התנהגותו על השלושה של ביקורתם

 הם מקורביהם באוזני גוברת. פרס של
ביותר. קשות במילים פרס את מגנים
 נאלץ ממושך, ציבורי לחץ אחרי •

 הרישמית פרישתו מהשרות. לפרוש ג'
 השישי הוא ג׳ החודש. בסוף תתבצע
 בעיקבות מתפקידו לפרוש שנאלץ
 וכמובן זמיר, שלום, אחרי הפרשה,
 חזק מלכה, — גיבורי־הפרשה שלושה

ורדי.
 המלווים התיסכול רגשות לצד

 ספק והטלת השמצתם רקע על אותם
 הרגשת השלושה את מלווה במניעיהם,

 וג׳ שלום את שאילצו על סיפוק
מעשי בעיקבות מתפקידיהם, לפרוש

הם.
לאח התבטא שניים!" עוד ״נשארו

 המיש־ לשני הכוונה מהם. אחד רונה
 עם נשיאותית חנינה שקיבלו פטנים,
 בשורות עדיין המשרתים וג', שלום

השב״ב.
 במניעיהם ספק מישהו יטיל אם בין

 שמץ אף בכך יש אם בין השלושה, של
 העזתם על שילמו השלושה אמת, של

 אותם מאשר יקר לא־פחות מחיר
 לפני עדויות־שקר פיברקו שרצחו,
 עדים הדיחו ממלכתיות, ועדות שלוש

הליכי־מישפט. ושיבשו
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 השביב ואש אל שסה הראשון היה מלנה וני
אחה בא חזק ואונן - להתפטו ממנו ותבע

 ראובן את השניה בנעם אליו זימן נוס שימשו
מניעיו אח וברו מי עיניים, בארבע לשיחה חזק

 באשו ארצה בהוד באוב! חזו 01 ש; אברהם
בוס עם חזק שר הואשונה השיחה על שמע

 שגם לשלושה נווע באשו היתה נקודת־חשביוה
השקרים על השב״ב ואשי חזוו השופט לטי

 ואולי שלום, של המוצהר יורשו היה
נוספים. מועמדים מפני חשש

 לעומת מאשרים, אחרים מקורות
 היורש היה שחזק הגירסה את זאת,

 שום לו היתה ולא שלום, של הוודאי
 פרט זה, מעמדו את לסכן בעולם סיבה

 אלה, מקורות על־פי המצפונית. לסיבה
 ראש־ לתפקידי וחזק שלום מונו

 חיי לא וחזק זמנית בו וסגנו השב׳־כ
לשלום. מאומה

 פעיי שותף היה שחזק מכיוון
 רק חומרתם לו הסתברה באירועים,

 השיקריור מסקנותיו את ראה כאשר
השב״כ. של בית־הדין של

 בתור, השלישי הוא רדי פלג •
 להתפטו ממנו ודורש שלום אל הניגש

בשלישית. מסרב שלום מתפקידו.
 לתקו־ האחרונים בחודשים שלום,

ל ונוסע מודאג, אינו פת־כהונתו,
 ידידיו בחו״ל. שבועות כמה בת חופשה

 בפרשה שהסתבך כאיש אותו מתארים
 במסכת שלב. אחר שלב ויותר, יותר

 פיצוץ אחר ההדדיות, ההשמצות
 באורח אותו שתיארו מי היו הפרשה,

מחמיא. פחות
הממ חזק, ראובן :29.10.85 •

 השוהה ראש־השב״ב של מקומו את לא
 עיניים בארבע לפגישה נפגש בחופשה,

 פרס, שימעון ראש־הממשלה, עם
 העניינים השתלשלות על לו ומדווח

מרדכימגיב. אינו פרס בפרשת־האוטובוס.

 על בחו״ל נודע שלום לאברהם •
 והוא וחזק, פרס של שיחתם תוכן

מחדל. שובו את מקדים
 עם השניה בפעם נפגש פרס •
 זו, פגישה עיניים. בארבע ושוב חזק,

 פרס. ביוזמת היא לקודמתה, בניגוד
 שנה עברו מדוע לדעת מבקש הוא

 ליום ועד האוטובוס חטיפת מאז וחצי
 הסבריו אליו. לפנות חזק החליט שבו
 של רצונו את משביעים אינם חזק של

 של מניעיו אס תוהה הוא ולכן פרס,
 מכירים ושלום פרס טהורים. היו חזק

 ביניהם והיחסים שנים, מזה זה את זה
 לצאת לחזק מציע הוא ידידותיים.
ללימודים.

 חיזוק מוצאים פרס של מקורביו
 חזק של למניעיו ביחס להתרשמותו

 נכונות בשיחה הביע שחזק בעובדה
 מה חרף שלום, עם ולעבוד להמשיך
 אינו שאירגון וטוען מסרב פרס שאירע.

מסוכ ראשיו כששני לתפקד יכול
 של שירותיו על לוותר ומחליט סכים,
חזק.

 עכורה. השב״כ בתוך האווירה •
 את משמיץ צד וכל מחנות, שני נוצרים
 המורדת השלישיה מקורבי דעהו.

 בהפצת במיוחד פעיל ג' כי טוענים
 פלג מניעיהם. ועל עליהם הסיפורים

 את ראשון ומגיש אותו, בסובב קץ רדי
מהשרות. התפטרותו

 לאחו או - שיגות■ דוח חובו הנעולה אחו׳
משופץ שיקוי דוח במקומו וחומס [גנז מנו
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