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1111 חחים־! תיק
 חדשות חמורות התפתחויות

 במחלקת האחרונים בימים חלו
בחיל־האוויר. ציוד־אוויר

ראש־ רם־פרן •
 על־ לחקירה נעצר כמחלקה, מדור

נעצ עימו הצבאית. הטישטרה ידי
ב העובדים רם״דים, שני עוד רו

מדורו.
סגן־אלוף! •

האחראי
 זומן כמחלקה, ראשי-המדורים על

 כמיש• חקירות של ארובה לשורה
הצבאית. טרה
 המישטרה בודקת כמקביל, •

 הזמנת־עבו־ תיקי מאות האזרחית
 הקשורים מקומיים, יצרנים של דה

 מיספר חיל־אוויר. ציוד למחלקת
 ב־ לחקירה זומנו כעלי־מיפעלים

האזרחית. מישטרה
 — כיותר החשוב הגילוי •
 העוסק ,1971 משנת מיכרזים תיק

 מיתקני־בדיקה־ לבניית בהצעה
 מחלקת עבור הידראוליים־ניידים,

 נסיו־ בל :נעלם חיל־אוויר, ציוד
 לאתרו, האזרחית המישטרה נות
כתוהו. עלו

מיסתרי
הגעלם התיק

1• ף*  העולם פירסם 1975 במאי 4
 לפני שפורסם מיכרז פירטי הזה

 העולם המיסתורי, (המיכרז שנים ארבע
 לשמש יכול זה מיכרז ני קבענו ).1967 הזה

ה פרשת־היחסים לבירור מפתח נקודת
 שנאסר אבני, אמנון התעשיין בין סבוכה
 ב־ ׳שוחד מתן באשמת המישטרה על־ידי

 מישרד־ ולפקידי לאנשי־צבא סכומי-ענק,
*ש ירון, חיים תת־אלוף לבין — הביטחון

חיל־אוויר. ציוד מחלקת כראש שימש
 המיכרז׳ פירטי את ניתחנו כתבה באותה

 בו שהשתתפו החברות שמות את ציינו
 בידינו, שהיה מדוייק מידע לפי וקבענו,

אב אמנון זכה מהמיכרז בחלק לפחות כי
 היתה שהגיש שהצעת־המחיר למרות ני,

 שהשתתפו האחרות החברות של מזו גבוהה
מיכרז. באותו

 תיבדק זה מיכרז פרישת אם כי ציינו,
החקי מהלך המשך שכל ייתכן ביסודיות,

 יקבל חדש, לכיוון יופנה המישטרתית רה
ול אחת לקבוע, יהיה וניתן ישונה מימד
 תת־אלוף של מעורבותו מידת אם תמיד,
 חמורה בלתי־כשרות, בעסקות ירון חיים
 (כידוע כיום. נגדו הקיים מהחשד יותר
 בקבלת כחשוד המישטרה על־ידי ירון נעצר

בער שוחרר הוא מספקים• טובות־הנאה
בות.)

 צוות ניסה הכתבה, פירסום אחרי מייד
 התיק, את לאתר המישטרה של מיוחד

 התיק כאמור, אך תוכנו. את לבדוק כדי
 היה ואי־אפישר ממישרד־הביטחון נעלם

למצאו.
 תיק״המיב־ של המיסתורית היעלמותו

 המישטרה את לכאורה, מרחיקה, רזים
 להת״ ניתן למעישה אך התעלומה, מפתרון

זה. קושי על ;בר
 התיז־־■ הבדיקה מיתקני כי היא עובדה
 למחלקת לצה״ל, וסופקו יוצרו ראוליים

 קליטת ביחידת ונרשמו חיל־אוויר, ציוד
 כסף ליצרנים שילם מיישרד־הביטחון הציוד.

 הרישומים בעזרת שסיפקו. הציוד עבור
ה את סיפק מי בדיוק לברר לאתר, ניתן

 כך מכשיר. כל עבור שולם וכמה מכשירים
 ■ולגלות תיק־המיכרזים, את לשחזר ניתן

 מחיר ישולם מהמכשירים חלק עבור אם
מופרז.

מיהם המישטרה תחקור בוודאי במקביל,
'14 — —— ............■

בן־אהדון עד־המדיגה
הכלא לבית צה״ל ממדור

 היה ומי לתיק, גישה להם שרייתה האנשים
 ואולי להעלימו כלשהי, מסיבה מעוניין,

להשמידו. אף

העיתונאי______
במתכוון הוטעה

 מישטרה-צב- עצרה שבועיים פגי *׳־!
 ר- חיל־האוויר שליד איודחוקרת /

חיל־האוויר. ציוד ממחלקת הקצין סרן
 וניפוק קליטה בבסיס ראש־מדור הוא

מפקודיו. רס״רים ישני נעצרו עימו ציוד.

בו. לא במפקדו, לחפש
 מתחת למכה מועמד דירס״ן היה לאחרונה

 ממנו נמנעה האחרון ברגע אך לחגורה,
הפרק מעובדי אחד כאשר זה היה הרעה.
 אחר רבה בדאגה העוקב הצבאית, ליטות

 ישיש משום הצבאית, המישטרה חקירות
 יתגלה, הכל שלא בכך ישיר אינטרס לו

לעיתו ומסולף מקוטע מידע בזדון הדליף
 היתד■ כוונתו מעיתוני־הערב• אחד ישל נאי

בשירו ולהשתמש העיתונאי את להכשיל
 את ש״תקבוד״ כתבה שיפרסם כדי תיו׳

. הרס״ן
ייתכן מתפרסמת, הכתבה היתה אילו

מאת

ב1 ת א יפ
 בכפו. עוול לא על נעצר כי טוען הוא

 כנגד להתריע ניסה שנים מזה לדבריו,
 חיל- ציוד במחלקת ששררו אי־הסדרים

 לא הרי במדורו, פגמים נמצאו אם אוויר.
 בהתאם פעל מקורביו לטענת האשם. בו

 מפקדו של בחתימת־ידו להוראות־בכתב,
יש האשם את לכן, סגן־אלוף הישיר,

 יודעת היתה שלא הצבאית, שהמישטרה
ה את שהיטעה המדליף זהות על דבר

עיתו חקירה כי משתכנעת היתד. עיתונאי,
 כלפי רק חשדות העלתה עצמאית נאית

 בו מתרכזת המיישטרה גם היתד. וממילא
 האחרים החשודים חקירת את זונחת בלבד,

נמרצת וחקירה האשם, בם כי ייתכן אשר

 מעורב אינו עצמו הרס״ן כי לגלות עשוייה
בעניין.

 פורסמה לא המזל למרבה כאמור, אך
ל הוסבר שבדרך־מיקרה משום זו, כתבה
 היא הכוונה כל כי תמים עיתונאי אותו

 (שמו בשירותיו. לרעה ולהשתמש להכשילו
 ה־ חקירת את להכשיל שניסה המדליף של

 דובר לידיעת הועבר הצבאית מישטרה
במיקרה.) לטפל כיצד שיחליט צד,״ל,

 סגן־ ,מפקדו עם שנים, מזה מסוכסך, הרס״ן
 של מיסגרת לקיים הצליח שלא אלוף

מפיקודיו. רבים עם תקינים יחסי־עבודה
חריפו במלוא נתגלתה, החקירה במהלך

 מפקדים בין השוררת העכורה האווירה תה,
חיל־אוויר. ציוד במחלקת שוגים

 בין גם קיימים דומים, קשים סיכסוכים
 במחלקה, ראש־מדור אחר, רב־סרן
 אזרחיים מיפעלים של הייצור על האחראי

 מחלקת עבור ביטחוניים בנושאים העובדים
. הסגן־אלוף מפקדו לבין ציוד־אוויר,

 בארצוח־ה־ אחדות שנים שהה הרס״ן
הר ארצה, כשחזר הרכש. במישלחת ברית,

 כנפיו, את לקצץ מנסה מפקדו, כי גיש
 בתחומים לכישלונות אחריות עליו ומטיל

אחריותו. בתחום היו שלא
 מנסה שמא חשש מצידו, , סגן-אלוף

מקו את לרשת רגליו, את לדחוק הרב־סרן
ב משמש היותו למרות שהוא כיוון מו.

מהנ אינו רב, טכני ידע נדרש שבו תחום
 (שבח) מיקצועי בית־ספר בוגר אלא דס

זה. לנושא רגישות פיתח הוא בלבד,
 הפתעות, בפני המישמר על עמד תמיד

מפקו מישהו יצליח אחד בהיר ביום שמא
 יותר, מושלם מיקצועי ידע בעל אדם דיו,

מתפקידו. לנשלו
 הרס״ן לבין הסא״ל בין היחסים הפכו כך

בלתי־אפשריים.

חיכוכים
ם בין המפקדי

 ב־ לעבוד ועבר מהצבא פרש
אמ של מיפעלו א.ג.י., בית־החרושת

 אם חודשים, שלושה כעבור אבני. נון
 אם או בהבטחותיו עמד לא שאבני משום
שדה־ על עלה כי חש משום

 וחזר מהמיפעל להימלט מיהר הוא מוקישים,
*ש קודם כיהן שבו תפקיד לאותו לצבא,
 בין היחסים נתחדדו שוב מהרה, עד פרש.

השניים•
 לבין הסא״ל בין שרר דומה מצב-יחסים

חודשיים לפני שנעצר בדאהרון, מאיר רס״ו
 עד־ הפך הזה, העולם חקירת בעיקבות
ו שוחד ישל מדהים סיפור וגולל המדינה

שחיתות.
 היתה בן־אהרון של הפורמאלית השכלתו

הפ לא זו עובדה אך מפקדו של מזו פחותה
 לרשת בתחבולות־עורמה, לנסות, לו ריעה

מפקדו. של מקומו את
 השניים מפני להתגונן בחר הסגן־אלוף

 נוצר בוז. של יחס כלפיהם שהפגין בכך
ב בעבודות שעסקו תעשיינים, שבו מצב
 הציוד, מחלקת עבור לירות מיליוני שווי

החרי ההתנצחויות נוכח פעורי־פה נותרו
ה הצדדים בין היגיון׳ כל החסרות פות׳

יריבים.
ו בן־אהרון שנאסר קודם אחדות שנים

 במדורו נישמעו כבר שוחד, בקבלת הודה
מעשיו. על רבים רינונים
נצ המישטרתית, החקירה שהחלה אחרי

מע כי שהורו רבות עדויות בתיקיה טברו
 ב־ נעשו לא בן־אהרון של הפליליים שיו

 הסגן־ הישיר, מפקדו אילו וכי מיסתרים,
 כשורה תפקידו את ממלא היה אלוף

 לגלות יכול היה פקודו, במעישי ומתעניין
 הפסולים. מעשיו את רב זמן לפני כבר

מח כל על קלון דבר של בסופו שהמיטו
חיל־אוויר. ציוד לקת


