
השוחד האשמת בפרשת הקופות מפעל מנהר סיפור
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ת ל ^ מו ש א  בעתונוח שפורסם מה מתוך שהשתמעו ה
 בנק־ינסראל לקופת דלתות־הבטחון הזמנת פרשת על ^
 התזות לשאת יכול שהוא כזה הוא שלי העבר בי. פגעו לא

 במספר שפורסמו הסילופים גם בי פגעו לא בוץ. של מעטות
 וזיעזע במיוחד בי שפגע מה אולם לפרשה. בקשר עתונים

 העתונים באחד השבוע בטוף שפורסם מאמר היה אותי׳
 הברזל ״קופות בכותרת: הוכתר ואשר הפרשה בעקבות

 הקופות מרבית כי זה במאמר נאמר לפריצה״. קלות שלנו
 מאמר זה היה לפריצה. בקלות ניתנות במדינה הנמצאות

 יהודים כמה של שנתם אול ודאי ושקילקל יסוד ללא שנכתב
 נמצאים שהם לחשוש, והחלו בשבת עונג מדושני שישנו

לקרות. עלול מה יודע ומי הגנה ללא
 פירושה, קופת־בטחון לפרצה. ניתן שלא בעולם קופה אין
 זמן של מבחינה שבתוכה הרכוש על מקסימלית .הגנה

 במפתה לפרצן שאפשר מפח, קופות־בטחון יש וכדאיות•
 ליהלומים מיוחדות קופות־בסחון ויש סרדינים, קופסת של

 בכלי רבים ימים במשך לפרצו יהיה שאי־אפשר למשל,
 של שאלה זה הכל כאמור, אבל ביותר. המשוכללים הפריצה

 היא קופה מסויים. בזמן לפרוץ אפשר קופה כל זמן.
באמ לפרצה כדי הדרוש הזמן שגדל ככל יותר משוכללת

 פלוק, זרח שנרצח, היהלומן אצל ביותר• המשוכללים צעים
 מוכן אני ידי. על שנוצרה ליהלומים קופת־בטחון נמצאה
 במשך לפרצה יהיה אפשר אם ל״י אלפים עשרת לשלם

 מסוג שמאמרים סבור אני כך משום רצופים. ימים שלושה
שוא. פחד ויוצרים מזיקים יסוד, חסרי זה,

★ ★ ★

מאדיב יותר הייתי
 חודשים. כשמונה לפני החלה השוחד האשמות רשת ך*
SJ בסניף האוצר לחדרי דלתות זוג אצלי הזמין בנק־ישראל 

 הדלתות בהזמנת הראשי. הסניף שהוא הבנק, של תל־אביב
 לא הבנק. של קצין־הבמחון אליאב, יעקב מר גם השתתף

 האדריכל הופמן, אוטו אותן הזמין הדלתות• הזמין הוא
 בתל־אביב. בנינו את בנק־ישראל עבור שתיכנן הירושלמי,

להזמנה. רק הצטרף אליאב מר
 עבודתו בתחילת אז היה הוא אז. עד אותו היכרתי לא

חדש ״אני ואמר: אלי בא הוא הבנק. של כקצין־ד,בטחון

 להוסיף לבנק יעלה כמה והתעניין לקליין רץ הוא בשבילו.
 לשנות ממגי וביקש אלי בא שקליין עד פלדה, לוחות עוד
 חזר. לא הוא אותי. תעזוב לקליין: אמרתי המבנה. את

★ ★ ★
ך׳ ניסיתי ולא שיחרתי ״?א

 על יפקח שהוא רוצה שאיני לו אמרתי כך משום I העניג-ם. את "לסבר" מתחיל שקצץ־הכטחץ *■•איתי
 והוא הדלתות, את שהזמין הופמן, שיבוא אלא הבניה
 שבנק־ בטלפון לי הודיע הוא זאת בעקבות עליהן. יפקח

 לפקח לו נותנים שלא מכיוון הדלתות את יקבל לא ישראל
שלו. הוראות לפי הדלתות את בונים שלא ומכיוון הבניה על

 המנהלים. עם ודיברתי למשרד־הבנק לירושלים נסעתי
 הופמן של בפיקוחו הדלתות את אבנה שאני להם אמרתי
 בדיקה שהיתר, אחרי מכון־התקנים. דרך החלקים את ואעביר
 האחד אישורים, שני הופמן מאדריכל קיבלתי במכון,

 לי מודיע הוא בהם במאי, 8מ־ והשני במרץ 18 מתאריך
 היא הדלתות עבור הפלדה יציקת שבדיקת ״מאשר הוא כי

הבנק. דלתות את לגמור מאשר והוא רצוני״ שביעת לפי
 עלתה היא מאוד. יסודית היתד, מכון־התקנים של הבדיקה

 מ״מ. 400 היה שהוזמנו הפלדה דלתות עובי ל״י. 200 לי
 לפי מ״מ• 102 של בעובי לוחות על נעשו הנסיון בדיקות

 של לעומק עבודה שעות 2,5 אחרי המקדח חדר התעודות
 הוא ונשרף. קהה נעשה המקדח זה אחרי בלבד. מ״מ 35

 23.5 של קידוח אחרי לבסוף, שוב. ונשרף באחר הויולף
מילימטר. 68 של לעומק המקדח חדר שעות

 18 אחרי אנשים שני הצליחו בשלהבת, ריתוך בנסיון
 בקירוב. מ״מ 50 של לעומק לחדור ריתוך של שעות

מיקרוסקופית. בדיקה פלדה חתיכת כל עברה מזה חוץ
 לבנק אותן מסרתי הדלתות, יצירת את גמרתי כאשר
 השתמע בעתונות שפורסם מה לפי התמורה. את וקיבלתי

 שהם היא האמת הדלתות. את לקבל סירב הבנק כאילו
 אי־אפשר אבל תמורתן. את ושילמו חודש לפני אותן קיבלו
 תמונה למשל פירסם העתודם אחד מהעתןנים. דיוק לדרוש

 כדלת אותה וציין בתערוכת־העשור אותה שהצגתי דלת של
 לאוזני הגיעו הדלתות, את שמסרתי אחרי בנק־ישראל. של

אותו. לשחד ניסיתי כאילו בבנק סיפר שאליאב שמועות

ב מאת עקו —גןליז־מ! י
 קופות־ ליצור החרושת בית בעל גולדמן, יעקב של שמו

 בשבוע מעורב היה כארץ, ידועה צכורית ודמות פלדה
 הצכורית. ההתענינות בזרקורי שהוארה כפרשה החולף

 יעקב ישראל, בנק של הבטחון שקצץ אחרי זה היה
 הציע קליץ יוסף התקנים מהנדס כי במשטרה טען אליאב,

 פלדה דלתות לקבל שיסכים כדי גולדמן כשם שוחד לו
 לקבלן. כביבול, סירב, הבנק ואשר הבנק עבור שהוזמנו

 בפומבי, הוכתם או שהואשם אדם לבל לתת למסורתו נאמן
 לידיעת דבריו את ולהביא כמלואו סיפורו את לספר

 גולדמן. של סיפורו את להלן הזה" ״העולם מפרסם הצבור,
 בפרשה כלשהי עמדה לקבוע בא אינו הסיפור פרסום

מה הסתיגות עם ניתן והוא בית־המשפט, כפני שתבודד
 בנק־ של הבטחון קצין כלפי ממנו המשתמעות האשמות

צרכה. די בדין הובררה לא שהפרשה זמן כל ישראל,
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הקופה דוגמת
ישר שבבנק שהקופה בעוד בריחים ששה בעלת היא זו נות
נוספים, מודמים ושכלולים בריחים שמונה בעלת היא אל

 ראשי ידי על חתומים נייר גליונות שני לתוכה הכניסו
 הגמנסיה תלמידי חזו בה ענקית מדורה במרכז והציבוד העיר

 הנייר וגליונות הקופה נפתחה הלהבה, כששככר, הרצליה.
חרוכים. ובלתי שלמים נמצאו שבה

 1932—1925 השנים בין קופות• לייצר התחלתי זה אחרי
 לי היה התיכון. המזרח רחבי בכל שלי הקופות נפוצו
 סואץ תעלת חברת ופרס. עיראק מצרים, לסוריה, יצוא

 מתוצרת בקופות מסמכיה את היום עד מחזיקה למשל,
 בתי־חרושת עם בקשר עמדתי הזמן כל שלי. בית־החרושת

השכלולים. מיטב את שלי לקופות והכנסתי בחוץ־לארץ
 של עמידתן לכוח דוגמאות כמה רק להביא רוצה אני

 ענקית שריפה השתוללה ,1944 שנת בראשית הקופות•
 אכלה היא ברמת־גן. קריניצי של לרהיטים בבית־ד,חרושת

 אולם ורהיטיו. מכונותיו בנינו, על כולו בית־ד,חרושת את
נפגם. לא ותוכנה שלמה היתד, שם שנמצאה מגן קופת

 בחיפה, ברקליס בבנק המחתרת של הראשון הבנק שוד
 בחודש הקופה. את לפרוץ היה שאי־אפשר משום רק נכשל

 מזוינים אנשים בתל־אביב לבנק־וזמזרחי פרצו 1947 פברואר
 כבדים מכשירים לבנק הכניסו השומר, על שהתגברו ואחרי

מבית שנקנתה האוצר, דלת את לפרוץ כדי התכה וחומרי
 הצליחו עבודה שעות 6 אחרי .1935 בשנת שלי ר,חרושת
 וכאשר הדלת של החיצוני בלוח במעט רק לפגוע הפורצים

 יותר. להתקדם יכלו לא השריון, להתחלת הגיעו
ומסמכים• תודה מכתבי בידי מצויים" אלה כל על

קופות של פטנטים★ ★ ★

 בכל מתרחש מה לי תסביר דבר, שום כמעט יודע לא פה,
 ופתחתי כמעט מאדיב. יותר הרבה הייתי מטבעי אני דבר.״
 על פרטים ופרטי פרטים לו סיפרתי ליבי. סגור את בפניו

 אותי שאל הוא שונים. ופסנטים דלתות מבנה דלתות,
ופרט. פרט כל על לו עניתי ואני קושיות הערב עד מהבוקר
 ומנעולים קופות שמיצרות חברות של כתובות גם לו נתתי

 באותו קטלוגים• לו לשלוח מהן ביקש והוא בחוץ־לארץ
 שאל מתחרים, בבתי־מלאכה גם להתהלך התחיל הוא זמן,

שנמ בהזמנה לבינם. ביני השואות ועשה לפרטים אותם גם
 שאני עיקרי: אחד תנאי היה הופמן, האדריכל ידי על לי סרה
 המוזמנות, בדלתות שיהיו הלוחות של סנדביץ לעשות צריך
 אלה לוחות יעמדו אם והיה, התקנים. במכון יבחנו ואלה

 של שעות 18 ועוד קידוח של שעות 18 במשך במבחן
 התבקשתי ההזמנה את בסדר. הדבר אז אציטליין, שלהבת

 של במשקל דלתות אלה היו חדשים. שלשה תוך לבצע
 ידעתי בארץ• כה עד שנעשו ביותר הגדולות טון, 7—6

 הדלתות את יזמין והבנק זו הזמנה בביצוע אכשל שאם
 לכן זרות. קופות הכנסת של פירצה תיווצר מחוץ־לארץ,

מינימלי. במחיר למופת העבודה את ביצעתי
 במכון־ לבדיקה הפלדה לוחות את שמסרנו זמן באותו
 אתי בא אליאב הדלתות. את לייצר כבר התחלתי התקנים,

 שהיה המהנדס, עם גם התידד ושם למכון־התקנים גם
 ביקש מפקח, בתור קליין. יוסף הבדיקה, על בהתחלה אחראי
פרטים. מיני כל אותו שילמד אליאב ממנו

 בטענה אליאב אלי בא גמורות, כמעט היו הדלתות כאשר
 אמרתי הבניה. בזמן נוכח להיות אותו הזמנתי לא מדוע

 נאמר בחוזה נוכח. להיות צריך שהוא נאמר לא שבחוזה לו
 של התנגדותם כוח את יאשר מכון־ד,תקנים שאם בפירוש
 לקבלם• צריך יהיה הבנק — הלוחות

 והשווינו הדלת, עשויות היו מהם החומרים את לו הראנו
מספיק היה לא זח אבל בבדיקה. שהיו אלה עם אותם |

 הדלתות קבלת לשחדו• ניסיתי ולא אותו שיחדתי לא מעולם
ממילא. בו תלויה היתה לא

★ ★ ★
בעומר ל״ג במדורת קופה

 לקצין־ שוחד הציע המפעל בעל כאילו כתבו יפ3עתו *■*
I I .בזה. אותי להאשים העיזה לא המשטרה אפילו ד,בטחון 
 אמרתי האשמות• נגדי שיש לי ואמרו הביתה אלי באו הם

 אולי אצלי היו הם בזה• אמת שאין כיון לומר מה לי שאין
 בבנית כאילו בעתונים קראתי כך אחר והלכו. דקות עשר

המחתרת. של ידע הושקע בנק־ישראל של דלתות־הבטחון
 להיות מחויבת מחתרת כל לא אבל מחתרת• שולל אינני
 בארץ עדיין פרצה לא מחתרת שום קופות• לפריצת מומחית

 וגניבת נשק בעזרת שוד מעשי אמנם היו קופת־בטחון.
 שהושקע הידע פריצה. באמצעות לא פעם אף אבל מפתחות,

שלי. ידע כולו היה הקופות בבנית
 בישיבת למדתי •10 בן בהיותי שנה 54 לפני ארצה עליתי

 מיטו־דה לטכניון לנסוע והתכוננתי בירושלים תורת־חיים
 למכניקה. נטיה תמיד לי היתה ללמוד• להמשיך כדי בגרמניה

 קיימת, היתה לא עוד חל־אביב אז ליפו, מירושלים כשעברתי
 ,1914 בשנת אבל מכניקה• ולמדתי קוק הרב בישיבת למדתי
 תכניתי את להגשים יכולתי לא המלחמה, פרצה כאשר
 הגמנסיה של מקביל אקסטרני בקורס למדתי ללמוד• לנסוע

 בית- לו שהיה משרונה הגרמני וגנר, אצל עבדתי הרצליה׳
 ומוטורים• משאבות ליציקה, ביותר הגדול החרושת
 בבית־ למלאכה כמורה התקבלתי ללמוד, שחפצתי מאחר

 קופות־הבטחון. עם שלי הקשר התחיל שם שערי־תורה. ספר
 בא אחד שיום עד אש. בפני שעמדו קופות־בטחון יצרתי

 ביטוח סוכן היה הוא לודיופול. אברהם בשם יהודי אלי
 מקומית.' מתוצרת בקופות השימוש את לעודד שהחליט

בעומר. ל״ג בחגיגות למבחן עמדה שלי קופת״ד,בטחון

ר 1946 ך* ק  מאנגליה צ׳טווד מפעלי של בא־כוח בארץ בי
 הארץ בכל סיור עשינו שלי. הקופות את ראו־, והוא -4

 כעבור לאנגליה. במיוחד צ׳טווד חברת אותי הזמינה ואחריו
 באותו מגן־צ׳טווד. השותפות את בארץ עמם הקמתי שנה
ההגנה, עבור ומוקשים מרגמות גם לייצר המשכתי עצמו זמן

 לאנגליה במיוחד נסעתי העצמאות, מלחמת פרוץ עם
 המשוריינים עבור לכדורים חדירה בלתי פלדה להשיג
 להוציא לא הבריטית, הממשלה של הוראה היתד, שלנו.
 שותפי אולם במזרח־התיכון. למכירה זה מסוג פלדה

 מספר בפלדה לרפד עליהם כי לממשלה הודיעו מצ׳מווד
 בלתי פלדה כך לשם להם ודרושה בארץ משוריינים חדרים
 בארץ אחר־כך ששימשה פלדה .טון 10 קיבלתי כך חדירה.
במשוריינים. הרגישים המקומות לשריון

 הס כיום מייצרים שאנו ודלתות־הבטחון קופות־הבטחון
 בעולם. החידושים במיטב ומצוידים ביותר מהמשוכללים

 ממספר לוחות, של סנדביץ מלבד מורכבת כזאת דלת כל
 בריחים מערכת דלת בכל יש מספרים. ומנעול מנעולים
הנופ בריחים — סתר נפילות יש מסביב• הדלת את שסוגרת

 מנסים כאשר נוספות פעמים הדלת את ונועלים ממקומם לים
 את המונה מיוחד שעון יש מסוים• בחום בדלת להתנקש

 יש וכן היום במשך הדלת של והסגירות הפתיחות מספר
 זה בעולם. בקופות האחרונה המלה זאת מנעול־שעון. גם

 מסוימת בשעה רק הקופה את לפתוח אפשר לפיו מנעול
 הקוד וידיעת מפתחות עם אפילו זה לפני מראש• הנקבעת

 השיכלולים כל לפתחה. אי־אפשר המספרים ' מנעול של
לבנק-ישראי. שבנינו הוכנסו׳בדלתות האלה

 לימד אליאב יעקב שלא להסביר .כדי זאת, כל סיפרתי
 נפרצו שלא הקופות את בניתי וכאשר קופות• לעשות אותי
 פי־ על ואף מחתרת של ידע שום לי היה לא המלחמה, בזמן

..............במבחן.' עמדו'קופותי' כן
בבית־המשפט• תתברר כולה שהאמת בטוח אני
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