
* רי * ד תו א ל  בן־יוסף, אשר של וי
 האווירית, התעשייה למנכ״ל המישנה ■;4

 בחורף הווילה לחימום מיכלי־דלק ניצנים
בסביון. אשר הקר

 ניצבים בסביון וילה כל מאחרי למעשה,
לחימופה. מיכלי־דלק

 בעוד שונים. בן־יוסף של אלה אולם
 בצורתם, מרובעים הם המיכלים מרבית

 הרי שונים, ספקים אצל טוב בכסף ניקנו
 מפח לא עשדים עגולים, בדיוסף של אלה

סנטי בעובי מייוחדת מפלדה אלא דקיק
ביותר. ומרשימים אש מפני חסינים מטר,

 מיכלי- הם מיכלי־דלק. סתם לא הם אלה
 לנצלם ניתן שהיה מטוסי־סילץ, של מנועים

 לארקת רבות, פעמים המדינה לשימוש
מנועים. והובלת

 לא מיכלי־דלק, לעצמו להתקין על־מנת
 לו לקנות כדי הפרטי לשוק בן־יוסף פנה

 מנועי־ של מיכלים לקח הוא מיכלים.

גדד שמיכלי־המנועים כיוון אולם מטוסים.

 סוסניק, דורון האווירית, התעשייה דובר
 כך. עשה לא הפרשה, על להגיב שנתבקש

 ני לומר ניסו בן־יוסף של מקורביו אולם
 של בעודפי־הציוד מיכלי־המנוע מקור

 למכירה המוצאים האווירית, התעשייה
מדי־פעם. במיכחים

 בידי כי לציין יש אד ייתכן. הדבר
 עודפי- במחסני עובד של עדות המישסרה

 מדי- לבוא נהג בן־יוסף כי הטוען הציוד,
 רישום. ללא ציוד, לביתו ולקחת פעם

 עדויות עם יחד זו, עדות חוקרת המישסרה
אחרות.

 מאווררים
מכס בלי
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 מיכל- מחצית את רק לקח מדי, לים

 זו מתחברות המחציות שבו במקום המנוע.
 הלחים המנוע, להגנת ברגים, בעזרת לזו,
 — האווירית התעשייה ציוד באמצעות —

 לעצמו יצר וכך אטומים, לוחוודפלדה
 את שהפך תוך מייוחדים־במינם, מיכלי־דלק

 לבלתי־ מיכלי־המנועים של השנייה המחצית
שמישה.

 האווירית התעשייה של בכיר חבר־הנהלה
 לירות. באלפי המיכלים שווי את העריך

 חשוב ביותר. חשובה אינה זו עובדה אולם
האווי התעשייה ברכוש שימוש העיקרון:

פרטי. כרכוש רית

 פרשה על המספרת האווירית, בתעשייה אחר
 העובד בן־יוסף. של ביתו לאיוורור הנוגעת

 הבריחו וחבריו, אישית, הוא, כי העיד
 שרכשה בואינג במטוסי לישראל, מאמריקה
 שאול עם בעיסקה האווירית התעשייה
אר הכניסום גדולים, מאווררים אייזנברג,

מכס. ללא צה
 באחת פעם, נתפס עצמו המעיד האדם

 מסרה עדותו זו. פעילות והפסיק ההעברות,
 מאווררים הובאו בן־יוסף של לביתו גם כי

 הרעפים גג בין והותקנו כאלה, מוברחים
 בכך ראה בדיוסף כי להניח יש לתיקרה.

בהב המדובר כי כלל ידע ולא מתנת־שי,

 בביתו התקץ לא הוא פנים, כל על רחה.
 החליפם אלא המקוריים, המאווררים את

 במישטרה, העדות שטוענת כפי — באחרים
המאוו הוחלפו שבה לכתובת רומזת שאף

ררים.
 עצים, שופעת בן־יוסף של הווילה חצר

 נאה, (ברבקיו) פיגת־גריל בולטת שביניהם
 זה ז בסביון עץ־זית גדול. עץ־זית ולפניה

 :לכך גם הסבר למישטרה מקובל. לא קצת
 התעשייה עובד של עדות מצויה בידיה

 בעיניו, — לדבריו — שראה האווירית,
 התעשייה של מייוחד מנוף גורר כיצד

 לאחר שורשיו, על העץ, את האווירית
ב ונשתל בלוד, הטבעי ממקומו שנעקר

בן־יוסף. של חצרו
 המישנה־למנהל-הכללי נגד אלה טענות

 חוקרת לפשל, כך, אחרים. רבים משחיתות
 הזמין שלפיה עדות, המישטרה אלה בימים

האווי התעשייה עובדי של בכיר חבר־ועד
 לבית ליחת, אלפי בעשרות וילונות, רית

שנע וילונות בביתו התקין במקביל הוועד.
 חבר- זאת ראה כאשר רפד. אותו בידי שו

 אף להתקין המזמין לו הציע אחד, ויעד
מייוחד. במחיר וילונות, אצלו

 היו כאשר בעולם, נורמלי מיפעל בכל
 בענייני חמורות כה האשמות מועלות

 היתד, בכירים, עובדים נגד טוהר־המידות
 וממתינה ביוזמתה למישטרד. פונה ההנהלה

 זה הנשלטת האווירית, בתעשייה לתוצאות.
 מתנהגים אנשים, אותם על־ידי שנה 25

 ועד־ חברי קבוצת החלה כאשר אחרת.
 הוועד, חברי שאר את להאשים העובדים

 סגנו, בן־יוסף ואשר המגכ״ל שווימר אל את
 מישרד- של צמוד מעקב ההנהלה הזמינה
 ועירד־הדין הוועד חברי על ידוע. חקירות
נחשון. משה שלהם,

 מחברי אחד לפני הציג אף שווימר אל
 נכנס הלה ניראה שבהם תצלומים, הנהלתו
 לעדות בהתאם נחשון. עורך־הדין למישרד
 עבור האווירית התעשייה שילמה מהימנה,

 אלה לירות. 7200 עובדיה אחר זה בילוש
 ואחרת •זו בצורה שמקורם בספים הם

 כפיריס, לייצור הנועדים בתקציב־הביטחון,
 טענות המעלים עובדים אחר למעקב ולא

במיפעל. שחיתות בדבר

באשדוד
ה וגמה *■> א  למצוא ניתן להסתאבות ג

האווירית, התעשייה של במיפעל־הבת !

 אלקטרוניקוו־ של תיבות (ראשי אלוזא
תעשיירראווירית).

דין־וחש־ מבקר־המדינה סיים אלתא על
 ושיהווה כשנה, לפני שפורסם מייוחד, בון
התע טיבצר על הראשונה המהלומה את

האווירית. שייה
 פלתיאל אלתא, סנכ״ל כי מצא המבקר

 מגהל-הכספים, מליש, יעקב וסגנו מקלף,
 אלתא, עם העובדות בחברות, השתמשו

 מליש יעקב באשדוד. שלהם הווילות לבניית
 הקבלן באמצעות ״.1 ברובע וילתו את בנה

 עבודות קיבל זה קבלן אילוביץ. יהודה
 :מבקר-המדינה קבע שעליהן מאלתא,
 בחשבונות שנכלל ההתייקרויות -תחשיב
 המיסעל, מהנדס על-ידי אושר הסופיים
 יחידת־ ועל־ידי יחידת־החחים על־ידי

מיחי אחת שאף בלא החברה, של הכספים
 תנאי־החוזה שלפי כך, על עמדה אלה דות
 התייקרויות בהפרשי להכיר מקום היה לא

 שגיאות על לא וגם לירות), אלף ג4 (בסך
 ההתייק- בתחשיב כלולות שהיו חפורות
רויות.״

 קיבל אילוביץ כי עוד, קובע המבקר
 מראש קביעה וללא מיכרז ללא עבודות

 מיקרים נמצאו ותגאי־תשלום. סחירים של
לירות. אלפים 10 של תשלומי-יתר של

 שתי דלתו בבניית העסיק עצמו מקלף
 של אחת אלתא, עבור שעבדו חברות

 תוך לביתו התוכניות את שהכינו מתכננים
ובציודה. אלתא במישרדי שימוש

 עובדים כאשר ני במפורש, מצא המבקר
 לשימושם משתמשים מיפעל של בכירים
 החברה עם הקשורים בגורמים הפרטי

 שבו מצבו .נוצר מנהלים, הם שאותה
 בטוהר-המידווע׳י פגיעה ...של סכנה טמונה

 בי המבקר מצא אלתא, ראשי של במיקרה
 שילמה הללו המייוחדים היחסים בגלל
 לשלם צריכה שהיתר. פפה יותר אלתא

 תקציב- מכספי — בעקיפין או במישרין —
!הביטחון

 חס־וחלילה. ז ומליש מקלף נענשו האם
 של מייוחד בנציג לאמריקה, נשלח מקלף

 אלף 40 של במשכורת האווירית, התעשייה
 כנציג לנידיורק נשלח מליש לשנה. דולר

שם• האווירית התעשייה
 על שעלה התלמיד, של הקלאסי המיקרה

 באלתא כוח־האדם מנהל פרשת הוא רבו,
 עלה ברגמן ברגמן. יעקב וחבר־הנהלתה,

 כנהג-מונית, קצת עבד ,1949 בשנת ארצה
 מזכיר והפך למסא״י הצטרף ואחר־כך

 לתעשייה הצטרף הוא זמנהוף. קופת־חולים
1964 ובשנת לבדימזף, התקרב האווירית,

ברגמן בבית המוזהבים האביזרים עם המירפסת


