
 שנטלו מצרכים מרצונם החזירו כי הירים
 ללא ללכת לח״כ הונח בחנות, רשות ללא

שהם. צעדים כל נקיטת
ובסופרמרק הכל־בו בחנויות הגניבות

הרש את אילצו קבע, לתופעת הפכו טים
מיוח קציני־ביטחון לשכור הגדולות תות
 גניבות, ולמנוע להשגיח שתפקידם דים,

 בסכומים שנתי במאזן לפעמים המסתכמות
הות כל־בו חנויות בכמה ל״י. רבבות של
 במעגל פנימית טלוויזיה רשתות כבר קנו

 קציני־הביטחון יכולים באמצעותה סגור,
ה בשטח הקונים תנועת כל על לשלוט
 של בסופרמרקטים בעיקר מקובל, חנויות.
הנתפ שצרכנים בארץ, הצרכנים אגודת

 ומוגשת למשטרה נמסרים בגניבה סים
נופל הגניבה ערך אם אלא תלונה- נגדם

 גיגס הח״כ. נתפס בו הסופרמרקט שיין
 לתחנת האחרון שישי ביום הוזעק

שעוב אחרי פרקליטיו, עם המשטרה,
הזה״. ״העולם אנשי את היכו דיו

״ שפוטו הקצין ״
מעבו שפוטר הסופרמרקט של הביטחון

התפר והמרק הח״ב שפרשת אחרי דתו
 בחרו הסופרמרקט מנהלי ברבים. סמה

 זה הוא כי טענו לעזאזאל, כשעיר בו
 ברבים, והמרק הח״כ פרשת את שפירסם

הפרשה. על להם למסור לעיתונים טילפן

 מוחתמים הם כזה במקרה ל״י. 10מ־
 שעצם הנחה מתוך מיוחדים, טפסים על

 על לחזור לא לקח להם ישמש תפיסתם
הגניבה.

 חבר־דיכנסת, נתפס כאשר מה, משום
 הנוהל כללי את הסופרמרקט מנהלי שכחו

 עצמם הם כאילו להתנהג והחלו הרגילים
 השלישי ביום עבירה. שהיא באיזו נתפסו

 גליון הופעת לפני עוד שעבר, בשבוע
 של משלחת לירושלים עלתה הזה, העולם
 האגודה, מנהל בראשות הצרכנים, אגודת

ה מנהיגי עם להתייעץ כדי גיבם, אשר
בפרשה. לנהוג כיצד וההסתדרות מערך

התקרית: את ר1שית ה!ה״ *.העוד□

 איצטבת ליד ניצב לביא אריק הזה״ ״העולם כתב
 בכיכר הסופרמרקט של התחתונה בקומה המרקים

 המרקים, חפיסת את הח״כ נטל משם דיזנגוף, ■
 בצאתו בכיסו אחר-כן שנמצאה שקיות, שלוש המכילה
 הוא זו תמונה צילום הימני). בעמוד תמונה (ראה מהחנות.

הזה״. ״העולם אנשי על הסופרמרקט להתנפלות שגרם

 לשם הסופרמרקט, של התחתונה בקומה המעלית זוהי
 כלל בדרך משמשת זאת מעלית עגלתו. עם הח״כ נכנס

 הנעות המדרגות מיועדות שלקונים בעוד העובדים, לצורכי ■
 למעלית הח״כ של כניסתו הקניה. עגלות את גם לשאת המסוגלות

 קצין של חשדו את שעוררה היא זו, בתמונה כמודגם השירות,
המרק. חבילות נמצאו שם בכיסיו, ולחיפוש אחריו ולעיקוב הביטחון

ב הקניה עגלות מעלית זוהי
 המיועדת הסופרמרקט בניין

 זאת מעלית הקונים. לשימוש ■
 כך הנעות, למדרגות במקביל נמצאת

 עגלותיחם בצד לעלות יכולים שהקונים
 שם הסופרמרקט, של השניה לקומה

 היציאה. ופתחי הקופות גם נמצאות
זאת. במעלית השתמש לא חבר״הכנסת

הסופר מקופות אחת זוהי
 אחרי חח״כ יצא דרכה מרקט,

 עבורם מיצרכים כמה שקנה ■
 קופה דרך שחלף אחרי רק בקופה. שילם

הבי קצין על-ידי נעצר החוצה, ויצא זו
 בתוך נעצר היה אילו בו. שחשד טחון

 לשלם שבכוונתו לטעון היה יכול החנות
בכיסו. שהחביא המרקים חפיסת בעד

קול בניין בתוך במעבר כאן,
 לקופות מחוץ ״חן״, נוע

הבי קצין עצר הסופרמרקט ■
 ממנו וביקש הח״כ את מגער מנשה טחון

 לערוך כדי החנות משרד אל לחזור
צי סידרת צילום בשעת בכליו. בדיקה
 ההתנפלות, לפני יום אלה, לומים
פעולה. הסופרמרקט עובדי שיתפו

 פרק־ עם נערכה הראשונה ההתייעצות
 ארי עורך־דין הצרכנים, אגודת של ליטר,

 המערך. מטעם ח״כ גם שהוא אנקוריון,
 עצה לטכס נקראו זו התיעצות בעקבות

 אף הפרשה המערך. של נוספים ח״כים
הילל. שלמה השר של לידיעתו הובאה

שאגו הוחלט התייעצויות אותן בסיכום
 לא :פעולה כל תנקוט לא הצרכנים דת

 להעלים ותשתדל למישטרה תלונה תגיש
 השיקול פירסומה. את ולמנוע הפרשה את

 אישי שיקול היה זו החלטה לגבי העיקרי
 חברי על נמנע שאינו ח״כ, לאותו הנוגע

לה כדאי שלא מסכן איש ״הוא המערך.
 המערך, של הח״כים אחד אמר אותו,״ רוס

 ממילא.״ גמור ״הוא
ה את לשמור עוד היה ניתן שלא אלא
 והקופאיות הזבנים עשרות בסוד. פרשה

 היא הפרשה. על ידעו כבר בסופרמרקט
 פשטה לפה, מפה הבזק במהירות עברה

היום. לשיחת הפכה כולה, העיר פני על
הצר אגודת הנהלת אנשי חזרו כאשר

 נחושה החלטה ובליבם מירושלים כנים
מדי. מאוחר היה כבר הפרשה, את להשתיק

במעלית חשד
למנה הסתבר כאשר היום, מחרת

 על ברבים נודע כי הסופרמרקט לי /
 מרק שסחב ר,ח״כ תפיסת על — ה״אסון״

נוראה. לפאניקה נכנסו הם —

 הסופרמרקט מנהלי חיפשו ראשון כצעד
 בפיצוץ להאשימו כדי לעזאזאל שעיר

 אחד ),26( עמית דן את מצאו הם הידיעה.
 שלא הסופרמרקט, של הביטחון מקציני

 עם הח״כ נתפס בו ביום בתפקיד היה
ה של הביטחון קציני שאר כמו המרק.

 למחלקת עמית דן גם שייך סופרמרקט
 הגיע כאשר אזרחי. מודיעין של הביטחון

ש בשבוע שני ביום לעבודתו עמית דן
 על מגער, מנשה מחליפו, לו סיפר עבר,

לכן. קודם יום שהתרחש
 :מגער לדברי התקרית, אירעה וכך
בקו עגלה עם קניות שעורך אדם ראיתי

 מהל מרקים חפיסת ולוקח התחתונה מה
ש חושב אני הנמסים. המרקים של מדף
 של פטריות מרק חפיסות שתי היו אלה

 את עורר הוא ל״י. 2כ־ של בשווי תלמה,
 למעלית, העגלה עם שנכנס מפני חשדי
הקו שתי בין המקשרת שהמעלית בעוד
לקו בלבד. החנות לעובדי משמשת מות
 להעלאת סידור עם נעות מדרגות יש נים

ש בשעה וראיתי, אחריו עקבתי הסלים.
ה חפיסת נמצאת לא שבסל לקופה, ניגש

 ויצא ששילם אחרי קודם. שלקח מרקים
 פנימה. לחזור ממנו וביקשתי אליו ניגשתי
 אותו. לבדוק רוצים שאנחנו לו אמרתי

ה לחדר כשנכנסנו אבל התנגד. לא הוא
האנ כל משם שיצאו ביקש הוא הנהלה,

 וסגן־המנהל, אני רק שם נשארו שים.
של תעודה הוציא הוא אז פרסר. אהרון

 איך אותו שאל המנהל סגן חבר־כנסת.
 עשה הוא המרק. בעד שילם שלא קרה זה

 לב.״ שמתי ״לא כאומר: בראש תנועה
 הקופה ליד אותו שדחפו הסביר אחר-כך

שלקח. המרק בעד לשלם הספיק לא והוא

פוטר הביטחון קצין
 של סיפורו את עמית שמע אשר **

יע שזה יתכן ״לא לו: אמר מגער,
 אזרח תופסים כאשר בשתיקה. כך בור
 נשלח גם ואולי לחקירה נלקח הוא רגיל

 חבר- תופסים שכאשר יתכן איך למישטרה.
בשתיקה?״ זה על יעברו כנסת
 כתבי למקום הגיעו אחר-כך קצר זמן
 אספו הפרשה, על נודע להם הזה, העולם
 שנפוצה השמועה את לאמת כדי פרטים
 היה כי חשדו הסופרמרקט מנהלי בעיר.

העיתונאים. את שהזעיק עמית דן זה
 ״למחרת שאירע: מה על דני סיפר
 מנהלי כל למשרד. לעלות אותי הזמינו

 אותי הסיעו הם שם. היו כבר הסופרמרקט
 הודיע שם אזרחי. מודיעין למשרדי מייד

 מש־ כי החברה, ממנהלי שרביט, עמרם לי
הודיעו יומיים כעבור מעבודתי. אותי עים

ה במנהלי שאחזה הבהלה פשר היה מה
 בל- כה בצורה התנהגו מדוע ? סופרמרקט

פוטרתי.״ כי לי
)26 בעמוד (המשך
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