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הבטחון. משרד ביוזמת שבוצעה כפי בוצעה הדחפורים 19 עיסקת
 עם שנעשה זהה מחוזה ת׳ ועד מא׳ הועתקו אלא ידינו, על הוצעו לא פרטיו, לכל העיסקה, חוזה תנאי .2

מתכונת. אותה לפי לפנינו אחרת חברה

:הבטחוו משרד על יחולו המסים שכל במפורש מצויץ בחוזה .3
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)767 עמוד האחרון, המדינה מפקד (דו״ח

 שתי הבטחון למשרד הצענו אנו שלנו. אינו הפנאמית) החברה זה (במקרה חוץ חברת עם ההתקשרות רעיון .4
:אחרות הצעות

 מבלי להשכרה, או לרכישה בארץ הקבלנים כל לרשות להעמידו הנ״ל, הציוד את בעצמו לקנות א)
.1975 קיץ עד למימוש עמדה זו אופציה בעיסקה. צד בכלל תהיה ש״רגבים״

 המיסים כל כמובן, ואז, הפנאמית, החברה ערוב ללא ישראלי, בכסף הציוד את לקנות לנו לאפשר ב)
עלינו. חלים היו והמכס

 אנונימית כחברה המעורבים, הגורמים ושאר הבטחון האוצר, למשרד הוצגה מראש הפנאמית, החברה .5
 עימם, השמורות מסיבות אשר המניות בעלי שמות את לגלות לא חייבים עצמנו רואים אנו ולכן

בעילוברשם. להישאר מעדיפים
מתאים. חוק ושיחוקק כד, על יודיע האוצר שמשרד לחוק, מחוץ הן אנונימיות חברות עם עסקות באם

 בכל לנר; חוץ. משקיעי על להקל כדי הממשלה, משרדי ביזמת זו בדרך נעשות בארץ עיסקות מאות
' זר. בחברה מנירת אין ירקוני) (שייקח ״רגבים״ לחברת ארפה

? חוק במדינת הדברים מתנהלים כד האם .6
 אמצעים וחסר חסר־אונים מולן עומד שהאזרח מראש, המפלילות עיתונים בכותרות צדק יש האם —

? להכחישן
 בענין המכס שלטונות אלינו פנו האם המכס? את לשלם נתבעים אנו כי המעצר, טרם ידענו, האם —

? אחת פעם גם ולו זה
 אנשים נתנו האם ? כלשהי עבירה על אותנו לתבוע בסיס נמצא שטרם לעובדה מודע הציבור האם —

ומינימלית סמלית בערבות שחרורנו דרש הפוטנציאלי, התובע שהוא בעצמו, שהמכס לעובדה דעתם
? ל״י 3,000 של

2 שעוני־יד היו כאילו דחפורים 19 להבריח חברה) (או אדם יכול כיצד עצמו את מישהו שאל האם —
? שלו האינטרסים ומהם הבמאי מי ? הענין כל מאחורי עומד, מי —
בעתונים? כותרות נקבל כעורבא־פרח יתברר והכל היום מסדר הנושא כשירד גם האם —

 ואינם מגמגמים אשר ומשרדים, רשויות ביו יוקרה במלחמת לעזאזל שעירים להיות מוכנים איננו
וברורות. גלויות מדברים י

:ופרטיות) (ציבוריות האחרות הגדולות העפר עבודות חברות ולכל .7
 המסחרית שהצלחתה משום נגדנו מידע של מאד ונמרץ אינטנסיבי לאיסוף דאגתם אתם כי לנו וברור ידוע
 להשתתף הסכימה לא שמעולם ובגלל לה.למרות באה הדרו, כל לאורך ״רגבים״, חברת של

מחירים. להעלאת שלכם בקנוניות
חד־צדדי. אקט אינה בוץ זריקת :זכרו
שמנו. לטיהור שבידינו כל נעשה
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