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המ׳ימעיד <ן1 החטיפה
 החטיפה- ;ועדה האס

 למטרת בצהרי-היום י
 תלונה או זנות,

? במישטרה
 ניידות־ חסמו ממושך מירדף אחרי

 הפורד־ מכונית של דרכה את המישטרד.
 מישטרתי מסוק בחולון. ברחוב טאונוס

 יצאו המכונית מתוך זירת־האירוע. מעל חג
 לעבודות־אספלט קבלן ),27( ברנס נתן

 קלמנט חרוש וחברו מישפחה, ובעל
)25.(

ה צעירות. שתי ישבו המכונית בתוך
 חדד דפנה היתה השוטרים, לטענת אחת,

 חולון. תושבת לילד, ואם גרושה ),23(
 בית- — בדוי (השם רחל היתה האחרת

 17 בת נערר, פירסומו), את אסר המישפט
 מ- קזדם־לכן קצר זמן שנחטפה וחצי,

בחולון. ׳לשפופרות במיפעל מקום־עבודתה
 טענה במישטרה כסף!". גנבה ״היא
 קודם־לכן שבועות שלושה כי הנחטפת

 בה ביצע שם דפנה, של לדירתה הובאה
 שכב שלאחריו מגונה מעשה ברנס נתן

 בפני והובאו נעצרו, הגברים שני איתה.
 המישטרה על־ידי בתל־אביב שופט־שלום

ב כחשודים ימים, 10ל־ לעצרם בבקשה
לזנות. להורידה כדי הצעירה חטיפת

 שהוברר לאחר שוחררה, חדד דפנה
 קטן ילד לה ויש גרושה, היא כי לחוקריה

 ״המישטרה :השבוע דפנה סיפרה בבית.
 בסיס. שום ללא הזה, העסק את ניפחה

ש טוענת שהמישטרה הצעירה הזו, רחל
בדירתי לבקר באה היתה אותה, חטפנו

חדד חוטפת
חטיפה? פיתאום מה

 בחודש 19בד התגרשתי שממנו בעלי, בגלל
אחריו. עוקבת היתה היא זה.

ואמ לדידה נכנסה היא שעבר ״בשבוע
 שתיקח לה אמרתי מאד. רעבה שהיא רה

 שהלכה ואחרי משהו, אכלה היא לאכול.
 ששמתי לירות, 250 לי שנעלמו גיליתי

 נתן שלי לחבר סיפרתי בקופסת־הלחם.
 למיפעל נסענו ואז נעלם, שהכסף ברנס
הכסף. את לבקש כדי עובדת, היא שבו

 נשארו וחרוש ■ונתן לבד, ירדתי ״אני
 שתחזיר ממנה וביקשתי נכנסתי במכונית.

 שאם לה ואמרתי ממני, לקחה שהיא מה
 עליה אתלונן אני אתי, תבוא לא היא

הטוב. מרצונה באה היא אז במישטרה.
לס ״אי-אפשר זנות? פתאום מה

 יודעת לא היא מספרת. שהיא מה על מוך
 שהיא אחרי עובדה. מדברת. היא מה

 כדי בחולון לדירתי נסענו איתנו באה
 רצינו אחר־כך שלי. הילד שלום מה לראות
 גם נכון לא הגניבה. על להתלונן לנסוע
מספ שהיא כמו בדירתי איתה שכב שנתן

אנשים.״ אז אצלי היו רת.
 העבר בעל ברנס, נתן עם יחסיה על

 כלל נראית שאינה דפנה, אומרת הפלילי,
 ״לא כתלמידה: אלא לילד, ואם כגרושה

 רושם עושה הוא שלו. העבר על ידעתי
טוב.״

 ברנס את לעצור הורה בית־המישפט
בינ החקירה. להשלמת עד קלמנט, ואת
 שלפי שלישי, גבר המישטרה מחפשת תיים

החטיפה. לביצוע קשור היה טענותיה

 אז לירות. מיליון בסך שהגיש החשבונות
 בעוד לירות אלף 815 ■במזומן לו שילמו
 עכשיו, שנעשו בדיקות לפי לו, שמגיע

לירות. אלף 535 רק
ש היחידי הוא לוי משה כי ייתכן לא
 מישרד־הביטחון. לטענת מדי, יותר קיבל

 עכש־ו בודקים שלו המיקרה את פשוט
 מנדההכנסה. חקירות בגלל רק שצריך, כמו
 את גם צורה באותה יבדקו אם יקרה מה
הלי ממיליארד כמה הקבלנים? שאר כל

 היו בביצוהקם העפר לקבלני ששולמו רות
מיותרות? לידות

 למישרד־הביטהון ״כושי״ בין הוויכוח
ששולמו: התשלומים על פרטים מגלה
 מיקלטים חפירת על תובע, ״כושי״ 0

 לירות 7 — ממ״ק 3219 לפי תודקרקעיים
 חפר כי טוען מישרד־הביטחון למ״ק.

ממ״ק. 2653 רק
 חפירת על תשלום תובע ״כושי״ 9׳
 לפי למיקילטי״תחמושת, מיסדרונות 24

 מישרד-הביטחון המיסדרון. לירות 1700
כלל. בוצעה לא זו עבודה כי טוען
 מעל• עפר מילוי על תובע, ״כושי״ ©

 ה־ לירות 7 — ממ״ק 684 לפי בונקרים
 253 רק אישר מישרד־הביטחון מ״ק.

למ״ק. לירות 3 — ממ״ק
 מילוי על תשלום תובע ״כושי״ @

 חול שקי אלף 15 לפי חול, בשקי סוללות
 מישרד־הביט־ לישק. לירה 1.5 — לסוללה

 1 לפי לסוללה, שק 3120 רק אישר חון
השק. לירה

שיטות-הונאה
חדשות

 בחלק גם טוען ישרד-הכיטחון 9*
 כסף, לוי תובע שעבודן העבודות מן 1₪1
 ש־ אחר קבלן אלא הקבלן, הוא היה לא

 מישרד־ טוען כן כך, על חוזה נחתם עימו
 הערכה, לפי כסף תובע לוי כי הביטחון,

 מחירים דרש מחירים, או כמויות ציון בלי
חל בחשבונות עבודה אותה בעד שונים

 ביומני- עבודות רשם לא וסופיים, קיים
 עובדים רשימות מסר לא כנדרש, עבודה
כנדרש. גם־כן שעות־עבודה ופירוט

 את בכך גילה לא מישרד־הביטחון
 מישרד־הביטחון שהזרים לכספים אמריקה.
 ביצירת חשוב חלק יש בר־לב קו לקבלני

בארץ. שצצו החדשים 'המיליונרים מאות
 המדינה כיטחון שד כנימוקים

פי יחד חכרו מחיר, ככל וכיצורים
 ו• מישרד־הכיטחון שר כושל קוח

 עם מסורכלת, מערכת־תשלומים
 פקידי■ שד ושלומיאליות אוזלת־יד
 זרמו אדה גורמים שני כין השומה.

 פרטיים, לכיפים מיליונים מאות
 ה■ המתעשרים שיככת את ויצרו

כר־דכ. קו מתעשרי קרוייה
■ובסיני. ■הסורית ברמה עובדים הם כיום

 תעסוקה להם מספקת נוספת נסיגה כל
 את שינה שמישרד־הביטחון ייתכן נוספת.

 הם, נבהלו. לא הקבלנים שיטות־הפיקוח.
שיטות־ההונאה. את שינו מצידם,

תשלומים
עצומות בעיניים

 מה הקמת החלה 1970 אוגוסט ף*
 של הפסקת־האש בר־לב. יזו שקרוי ^

וביצו הקו להקמת נוצלה אחדים חודשים
חול. כמו נשפכו מיליונים ומאות רו,

בדק לא איש כי מעידים, קבלני־עפר
החשבו את או ■שהגישו, התחשיבים את
 מישרד־הביטחון כסף. ביקשו שעליהם נות

לבדוק. מבלי שילם ואותם חשבונות, קיבל
קבלן ה,חאפ.׳ ■בשיטת נהגו הקבלנים

 ,1970 באוגוסט קיבל, אבן להספקת מסויים
ובפברואר מעוקב, למטר לירות 22.30

 תשלום לקבלת למישרד־הביטזזון קבלנים שהגישו חשבון נראה כך 11 "1 !111011
' י ,י ,1•4!  ואת היקפה העבודה, מהות את מפרטים בחשבון שבוצעו. עבודות על ■'
 מועבר הוא במישרד־הביטחון, החשבון אישור לאחר עבורה. הנדרש התשלום גובה

 בניכוי המאושר, הסכום את החשבון למגיש משלמת הגיזברות לתשלום. הגיזברות, למחלקת
העובדים. חיי לביטוח לקרן אחדים אחוזים ועוד החשבונות, בירור גמר עד לפלקדון 107.־

 העוכדים עד למישרד־האוצר כלל
להם. ששילם והתשלומים עכורו,
 — שולח היה דיווח, כאשר מכך, לאחר

 קבלן לגבי זאת לעשות התבקש כאשר
 את — מס־ההכנסה דרישת לפי מסויים,

לפיענוח. ממפתח ללא כרטיסי־החשבון
 והיה החומר את שקיבל פקיד־השומה

 ב־ הקבלן של כרטיס־החשבון לפי צריך,
 של הצהרותיו את לבדוק מישרד־הביטחון,

ש כיוון מכרטיסי־החשבון התעלם הקבלן,
מ ללא שעליהם הסימולים את הבין לא

 סוף־סוף, המפתח, גם הגיע כאשר מפתח. י
ממנו. גם פקיד־השומה התעלם

 מישרד־הביטחון של כרטים־החשבון
ל היחידות הברורות התשובות את נותן
 כאשר הקבלן. הכנסות לגבי השומה פקיד

 ,מכרטיסי־יד,חשבון מתעלמים פקידי־השומה
 הקבלנים הצהרות לפי שומות? עשו כיצד

 מס־ תחשיבי כי אם־כן, הייפלא, בלבד?
 הכנסות כי קבעו 1969 לשנת ההכנסה
בלבד? לחודש לירות 1600 היו הקבלנים
 לדרוש מופרז כי שחושב מי גם אולם
 כרטיסי־השבון להבין מס־ההכנסה מפקידי

 לתבוע יש כי יסכים מישרד־הביטחון, של
ה ,מישרד־ד,ביטחון של הגיזברות ממנהל
 את יבין כי הכירטוס, על גם אחראי

 נעשים הם כי היא עובדה החשבונות.
 הגזברות שראשי עד מסובכת, כה בשיטה

 ,מישרד־ד,ביטחון של התשלומים ומחלקת
 אף הצליחו לא בבית־המ״שפט, שהעידו

ש כפי כרטיסיהם־שלהמ. את להבין הם
 ״בכרטיסי :בפסק־דינו לוין השופט קבע

 על הרישום תאריכי צויינו החיוב־זיכוי
 פוענח שלא ■הכספים, באגף מקובל קוד פי

המישפט!״ במהלך בוודאות בפני
 עשו לא השומה פקידי רק לא כן, אם

 ״לאחר :השופט קבע עליהם. המוטל את
 הנאשם של פעולתו היקף של נוסף בירור
 בהחלט היד, ניתן מישרד־הביטהון, עבור

 הכנסות של סבירה שומה לכלל להגיע
במס.״ החייבות הנאשם

 עם חברו ת־ידם, ואוזל פקידי-יהשומה
הפעו את רושמים ישבה המסובכת השיטה

שי זוהי במישרד־הביטחון. הכספיות לות
ורא ■ממציאיה שגם עד מסובכת כה טה

 לבית־המישפט. להסבירה הצליחו לא שיה
 חומקות לירות מיליוני שמאות פלא לא

 מישרד־הביט־ של הכרטיסים בין מדי־שנה
השומה. פקידי של בטלנותם לבין חון

 אותה ■תמורת מקום, באותו קיבל 1971
 בדיקה !מעוקב למטר לירות 12 עבירה,
 הסכומים כי העלתה המדינה מבקר שעשה

 עלו שנבדקו ■הקבלנים למרבית ששולמו
 שצריך הסכומים על 507!־ עד 207ב־!ס
המבקר! של החישובים לפי לשלם היה

 ■בפועל שקרה מה על יותר טוב מושג
ב מהצצה לקבל ניתן בר־לב קו בהקמת

 ומישרד־ לוי משה ישל תביעות־הדדיות תיק
 שנעשו ביצורים עבודות על הביטחון,

 ממישרד־הביט־ תבע ״כושי״ .1970 בשנת
לירות. מיליון חון

 עשה 1970 בשנת כי סיפר התביעה בכתב
 חוזה, ללא הגדול בחלקן שונות, עבודות

 סך על חשבונות 1970 בדצמבר הגיש
•בשי מיפרעות מייד וקיבל לירות, מיליון

 ניכו זה מסכום לירות. אלף 815 של עור
 ועוד התשלום, לגמר עד פיקדון 107,־
סוציאליות. לקרנות 37■־

 מס־ שד ניכוי־במקור כל היה לא
 מישרד־ הצהרות למרות הכנסה,

 1970 מאפריל החל כי הכיטחון
הקב מכל כמקור 5״/״ מנכה הוא
 מישרד-הבי- עבור העובדים לנים

טחון:
סו חשבונות ״כושי״ דגיש לאהר־מכן

 מישר״ לירות. מיליון 1.5 סך על פיים
 טען שבה ■נגדית תביעה הגיש הביטחון

על מיותרות לירות אלף 208 לו שילם כי


