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כשהחלו האחרונים, שכועות ף•
הגדולים מעשי־השחיתות להיחשף ■1

 עובדי מביו מאות נתקפו ,במישדד־ד,ביטחון
לעורם. חוששים החלו פחד, המישרד

 היה לא פקידים מאות אותם מבין איש
 טובות- בקבלת או השוחד, בעיסקי מעורב
ל מוצדקת סיבה היתד. זאת, עם הנאה.

פקידים. המוני אותם של דאגתם
 בעיקבות שנתעוררה הציבורית התדהמה

 שד־ את הניעה מעשי־השוחד, !גילוי
 משאננותו להקיץ פרס שמעון הביטחון
בממ קורה בעצם, מה, לבדוק ולהתחיל

 בלבד השחיתות בגילויי כי ידע הוא לכתו.
הפרשה. תסתיים לא

העיתונות תצא במאוחד או במוקדם

כו כמערכת לתגוכוודשרשרת מו
לה.
נד שבהם תפקידי־מפתח בעשרות •
 מזה מוצבים אלקטרוני, או הנדסי ידע רש

 חלקית תיכונית השכלה בעלי אנשים שנים
ה עם להתמודד מסוגלים שאינם בלבד,

שבטי המתוחכמים המיקצועיים נושאים
פולם.
המו המחלקות בין תיאום כל אין •

 הכספים. מחלקת לביו !מיכרזים, ציאות
 סכומי- לספקים שולמו לא־פעם כי נתגלה,

 בטרם- או הצדקה, כל ללא גדולים כסף
 ספקים מאות כי נתברר, בו־זמנית זמן.

 בתנאי ועמדו מוצריהם, את סיפקו שכבר
הכספים את רבים קיבלו לא המיכרזים,

 כדי צירי-העגלות, את היטב להלחים
לחזקם.

 מיתלד. של עיקרון על בנויות אלה עגלות
 תמיד משובשת, בדרך גם גלגל. לכל ניפרד

 נמנעת כך .בקרקע. העגלה גלגלי כל יגעו
 שיווי- נישמר התהפכות, של אפשרות
 עמוסת העגלה את לבלום וניתן המישקל
עת. בכל הפצצות

 העגלות שצירי ברגע אולם,
ה המיתלה עיקרון אבד הולחמו,

 נותר, משובשת כדרן־ ובך, נפרד.
 תלוי העגלה מגלגלי אחד פעם, לא

 התהפכות סכנת ונוצרת כאוויר,
 שכה. מיטען־הפצצות על העגלה,

העג■ של עצירת-חירום זה, כמצב

 הוזעק הוא שושני. יצחק בית־החרושת,
 בית־ בענייני ישהה שם מסיני, לשם־כך

החרושת.
 לחיל- ״סיפקנו שושני: המנכ״ל אמר
 העגלות- מעולה. באיכות ציוד האוויר

 לפי בדיוק ניבנו למטוסים פצצות לנשיאת
 מישרך- על־ידי לנו שסופקו הנתונים

הביטחון.
 העגלות על להעמיס החליט ״חיל־האוויר

 בתיכנון שנקבע מכפי יותר כבדות פצצות
לשאת כדי ניבנו שהעגלות ברור הראשוני.

 ננספים גילויים
 הקלעים מאחרי

ל ש
הביטחון מישרד
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 מעשי־ כי תוכיח — נוספת במיתקפה
ש משום להתבצע בכלל יכלו השחיתות
 התיכנון, מערכת רקובה כולה המערכת

 במישרד- יקוח . וסידורי העבודה נוהלי
הרגל. את יזה ם״ — במלואה — הביטחון

עוב נתגלו הפנימית, הבדיקה כשהחלה
 שינה כיום המדידות מסמרות־שיער, דות

פקידים. מאות מעיני
 השרויים תיקי-עבודה אלפי נתגלו
בהפ שגובלת ברונית בהזנחה

קרות.
 חיוניות עבודות השלימו יצרנים •

למישרד־הביטחון, שהודיעו בלא לצה״ל

ב מאח א יפת ו
ארוכים. חודשים במשך להם שהגיעו

צירי-העגלות
נשברו

 להתמוט- הבולטות הדוגמות חת
 ומחשבה תקינים סידרי-עבודה טות
במיק- מובאת במערכודהביטחון, מסודרת

:הבא רה

 להתהפבותה, לגרום עלולה לה
 משפיעים אינם שהכלמים כיוון

 נוגעים שאינם גלגלים אותם על
כקרקע.

 הדהים אלינו שהגיע זד. ראשוני מידע
כהתעש עוד מדובר היה לא כאן אותנו.

 שלא־כדין במיכרז שזכה יחיד של רות
 סיפק בסך־הכל אבל רב, ממון לכיסו וגרף

 כאן דובר יעיל. מוצר למערכת־הביטחון
דרגת בעל בנושא ביותר חמור במחדל

ה ר ב ה ח ל ב הו עיינו ל ב
ומשאות מיוחדות במיכליות הובלה

שות במכוניות  חד
ת -  מיוחדות מינליו

בדוד,
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בפתח־ בע״מ בניין מיכון הנזיפעל בית זהו1 דוגמה
פצצות, לנשיאת העגלות יוצרו בו תיקווה,

משאן. להובלת כבלתי־כשירות נתגלו ואשר חיל־האוויר, עבור
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לחברת־ענק. קטנה מחברה האחרונות השנים במשך

 התקדמותם על המיכדז, בתנאי כמוסכם
 מציוותי־ד,פיקוח נמנע כך העבודה. בשלבי
 סיומם שעם שלבי־ייצור, ולאשר לבדוק

 לא-פעם, — התוצאה לבדקם. עוד ניתן לא
 בעל פגום, נתגלה הוא ציוד, קבלת ■אחרי

ירודה. איכות
 בגגד סנקציות בל ננקטו לא *

 בתנאי עמדו שלא יצרנים מאות
גר■ האספקה, ובמועדי המיכרזים

 לבניית מיכרז פירסם מישרד־ד־,ביטחון
 עבור פצצות, לנשיאת ,5 דגם עגלות, 200

 ייצרה במיכרז שזכתה החברה חיל־ד,אוויר.
 לפתע לחיל-האוויר. שנמסרו העגלות אח

 בעומס עומדות אינן העגלות ני התברר
 לנוע יכלו לא והן נשברו ציריהן הפצצות.
 לנשיאת עגלות שאותן מאחר ממקומן.

 הוחלט ,לחיל־ד,אוויר ביותר חיוניות פצצות
הוראה ניתנה האילתור. דרך על לפעול

עליונה. ובטיחותית ביטחונית חשיבות
 לגלות זמן־מה, כעבור הצלחנו, כאשר

 סידרת את שייצר בית־ד,חרושת שם את
נו הפתעה לנו ציפתה האמורה, העגלות

 למכונות בית־ד,חרושת זד, היה ספת.
 כלל. לקונצרן השייך בע״ם, בניין מיכון

ה אמין, נמיפעל ידוע זה בית־חרושת
 גבוהה. אינות־ייצור בעלי מוצרים מספק

מנכ״ל עם העניין, בירור לשם נפגשתי,

 גבול את עוברים כאשד מסויים. עומס
הצירים. נשברים המותר, העומס

 חיל-ד,אוויר החליט מדוע יודע ״איני
אותן. להרוס ובנך העגלות את לחלוב
 להפוך ותנסה רולס־רויס תקח אם ״גם
 מד, זה אותה. תהרוס כבדה, למשאית אותה

 -שסיפקנו לעגלות־לנשיאת-פצצות שקרה
לחיל־האוויר.

 למישרד־ הוזמנתי שעבר ״בשבוע
 ניתן כיצד בי להיוועץ רצו הם הביטחון.

 להימנע כדי אלו, לעגלות תוספות לייצר
ש חדשה -שלמה סידרה לייצר מהצורך

 בסיכום רב. זמן תימשך הון;והכנתה תעלה
 ולהגיש• אב־טיפוס, לייצר הוחלט הדיון

 מה ישקול מישרד־הביטחון הצעת־מחיר.
הלאה.״ לעשות

פצצות
חסרות-ערך

 באיפוק המננ״ל, ציין דכריו סיום ך*
עם מהעבודה מאושר ״איני :דב ■4

ל להיכנס נמנע הוא מישרד־ד,ביטחון.״
בית של מטרתו כיום, כי ציין אך פרטים,

 בשוק חדש לתחום לפרוץ היא ד,חרושת
 לעבוד להפסיק לטכסטיל, •שינוע — האזרחי

מישרד־ד,ביטחון. עם
 דובר עם טלפונית התקשרנו 2.5.75ב־
 ימים שלושה העניין. בירור וביקשנו צד,״ל

 לו העברנו הדובר, בקשת לפי לאחר־מכן,
בכתב. בקשתנו את

בנו עצמאית בחקירה המשכנו בינתיים
זה. שא

 הוחלט יום־ד,כיפורים מילחמת אחדי
 הורגש שחסרונם פריטי-ציוד אותם לרכוש

בעי פורסם למשל, כך, המלחמה. בימי
 של גדולה כמות רכש צה״ל כי תונים

 במשאיות מתלותו להשתחרר כדי משאיות,
 ובשעת־ למילואים' הסגוייסות האזרחיות

 רבות. מתוך אחת דוגמה כמובן, זו, חירום.
 לגבי זד, כלל חל לא ההפתעה, למרבד,
 עגלות־לנשיאת-פצצות של החיוני הנושא
חיל־ד,אוויר. עבור

 בבית־החדושת שהוזמנה העגלות סידרת
פצצות של מעמם לפי נבנתה המקומי,
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