
 תיכ־ של בתחום לעסוק העדיף כשהחליט
ו אלקטדו-אופטיות ׳מערכות והתקנת נון

 השנים בין מדעי־פיסיקלי. ציוד מערכות
 וב־ באנגליה בארץ, השתלם 1963—67

 אלק- הנדסה בהידריוגראפיה, ארציות־יהברית
ב אודו־ויזואלית. וטכנולוגיה טירואופטית
 מד- ותואר בדרגה זכה אלה השתלמויות

 כתו- מוכרים אינם שעדיין עיים-אנדסאיים
 במדינות יוקרתם אבל בארץ, מדעיים ארים

ביותר. גבוהה היא אחרות
 כאוקיאנוגראף ברמן דני עבד תחילה

 סקר לעבודות כאחראי ישראלית בחברה
עצ מישרד לעצמו פתח אחר־כך ומחקר.

ואקוסטי. אלקטרו־אופטי לתיכנון מאי
 עם הזמן כמשך עבד זה כתחום
 וביצע שונים ממלכתיים גורמים
 בודל מתוחכמות, מדעיות עבודות
 ׳מערכת־הכיטחון. עבור עבודות
מגדי כרמן אצל העבודות מזמיני

 המבצע ב״גאון״ היום עד אותו רים
 מדעית כרמה מעולות עבודות
כיותר. גבוהה

 ממערכת־ המלצה בעקבות ,1971ב־
 אקום- תיכנון עבודות דני ביצע הביטחון

 כך כדי ■תוך ■תל־אביב. לאוניברסיטת ימיות
 לפקולטה גם 1972 שנת של בקייץ הגיע

כ תל־אביב, אוניברסיטת של לאמנויזת
 הטלוויזיה, לאולפן אקוסטיות לבעיות יועץ

הפקולטה. של לקולנוע בחוג שהוקם
 כיועץ־חוץ לשמש התבקש יותר מאוחר

 קולנועית טכנולוגיה לענייני החוג, של
 נתקל עבודתו כמהלך ואקוסטיקה.
 ציוד הזמנת של מוזרות כפרשיות
 להטיל והחד לפקולטה ואספקה
 אחרים, מומחים עם יהד ספקות,

 המנהלים האנשים שד בכישוריהם
 עבודתו את סיים ׳73 ביוני אותה.

לז המשיך זאת עם באוניברסיטה.
 שלא. מעשים על הזדמנות ככל עוק

לאו בפקולטה הנעשים ייעשו
 תד-אכיכ. באוניברסיטת מניות

והו מיסמכים כידו שיש טען הוא
ש ונוכלות שחיתות למעשי כחות
בפקולטה. נעשו

איר ,1974 בינואר אחר־כך, שנה כחצי
ממגירותיו. המייסמכים וגניבת הפריצה עה

בדרגות הופעה
ן_________ ר ס ־ ג ר

 לדני היה ניראה הקופה אותה ^
 במגידו־ והחיטוט *שהחיפושים ברמן *■
ביטחו חקירה רקע על באמת נעשו תיו
 חקירה התנהלה ברמן דני נגד ואומנם נית.

.1974 ינואר בחודש ביטחונית
 שהיתה ברמן, דני •של הפרטית החברה
 מיבר מילר, מנחם ולישיותפו לו משותפת
 משרדים בדירת שכנה בע״ט, מהנדסים

 האחת אחרות. חברות שתי עם חילק אותה
 לייבוא חברה איטלישקו, חברת היתד, מהן

 חזן משה צעירים, לשני •שייכת שהיתר,
מינסקי. ואלקנה
 במישרד, היכרות אחרי ,1973 בסוף
 לחברת כשותפים ומילר ברמן הצטרפו

 באותה ממניותיה. 15ס/0 ורכשו איטלישקו
 טי- איטליישקו של פתחה על חיזר ׳תקופה

 כ־ להכנס שרצה קדמן, גדעון בשם יפום
 ול־ לברמן ד,מנעת מכיירת בחברה. ישותף
 כשותף אותו גם להכניס והסירוב מילר

ותיסכול. אכזבה לו גרמו בחברה,
 כשהסתיימה ימים. לאורך לא אולם

 ברמן, דני ׳גויים יום־ד,כיפורים מיליחמית
 גדעון מילואים. לשירות הקרבות בתום
 כחברו במשרד, נשאר זאת, לעומת קדמן,
רבות. שעות שם ובילה מינסקי, של הטוב

 המילחמה, אחרי מיספר שבועות
 משירות שיחדור שכין כתקופה
 דני עשה מחדש, דגיום מילואים

 הוא אחד יום חייו. טעות את כרמן
 לכוש הוא כאשר כעיר הופיע
מתנו בותפותיו שעל צבאי כמעיד
ה דרגתו רכ-סרן. דרגות ססות

 רכ״ט. היא כרמן דני של צבאית
נר הרב-סרן, בדרגות זו בהופעתו

אוניבר כקאמפוס הן כרמן דני אה
 המיש- כדירת והן תל-אביב, סיטת
מישרדו. שכן שם רדים

 שותפיו חשד את עוררה זו הופעתו
 האמיתית. דרגתו היא ימה ידעו הם במשרד.
 העובדה עם יחד רב־סרן, בדרגות הופעתו

 מיסמכים לעת מעת במשרדו ראו ׳שהם
 לא כלל מהותם שאת מסווגים צבאיים
 אחר-כך, שטענו כפי בהם, עוררה הבינו,

 מסוכן מרגל מסתובב במחיצתם כי חשד
צה״ל. של בכיר לקצין המתחזה

כך אחר הסבירו בה התואנה, היתד, זו

מיוחדת חקירה
השחישת ומדעי הפקולטה |

 זנד־ קוירנל הסמל מיוחד, חוקר הצבאית
התלונה. בנסיבות שיחקור כדי קרן,

מוזר. דבר התרחש ׳ואז,
 ה־ בדירת הופיעו ,1974 בינואר 27ב־

ה ,94 האוניברסיטה שברחוב ׳משרדים
 גדעון זנדקרן; קורנל סמל הצבאי חוקר

למילואים מגויים שהיה קדמן,
ואל־ אזרחיים; בגדים לבש אך

 חיל-ד,אוויר של מדים לבוש מינסקי, קנה
סמל־ראשון. ודרגות

ה סיבת את מינסקי ואילקנה קדמן גדעון
 ברמן. דני של בניירותיו שערכו חיפושים

 ב־ שמסר בעדות מינסיקי אלקנה סיפר
:מישטרה

כ לחטט התחלנו זה חשד ״עקב
 שמא ומילר) כרמן (של שלהם ארון
 מתוך חשודים. דברים עוד נגלה

 חשודים מיסמכים הוצאנו הארון
 את בעינינו. חשודים שהיו שונים

 ה־ לידי העברנו האלה המיסמבים
הצבאית.״ מישטרה

ל אזרחות של מעשה זה היה לכאורה
 ניסו בברמן, חשדו ומינסקי קדמן מופת.

 בניירותיו. חיפוש וערכו קנקנו על לתהות
המוס הישילטוניות בפני התלוננו גם הם

בכך. הסתפקו לא הם אולם מכים.
 מעלים בפרשה שעשו הנוספים הדברים

 כוונו־ טוהר לגבי ביותר חמורים ׳ספקות
 של במגיריותיו ובחיפוש בפריצה יתיר,ם

ברמן.

ת על ויתור  מניו
״חקירה״ בתום

 חוקר כיום קדמן, (״גידי״) דעון י
הוא פרטי, י״>

 פנה ברמן נגד חשדותיו התעוררו כאשר
סי שלו, ביחידת־ד,מילואים עליו לממונים

 ביקש הוא שידע. מה על להם פר
ממפקדיו

 שוחרר קדמן, שיל מתלונתו כתוצאה
מ גויס, אליו מילואים משיריות מיד ברמן
 השחרור סיבת על דבר לו שנאמר מכלי

המישטרה מינתה לכך בנוסף הפתאומי.

וגינסק׳
 מניותיו

של ספת

 איטלישקו בחברת ברמן דני של שותפו שהיה מינסקי, אלקנה
 על לוותר אותו ששיכנעו מחוקריו לאחד אחר־כך הפך לייבוא,

 הנו־ המטרה על מושג הנראה ככל היה לא למינסקי בחברה.
לזר. הפרופסור עבור ומיסמכים חומר מציאת — והחקירה החיפושים

 החץ ברמת־אביב. 94 האוניברסיטה ברחוב הבניין זהוהפריצה דיות
 מיבר חברזת מישרדי שכנז בה הדירה על מצביע

 ברמן. דני של בחדרו אירעה הפריצה לזה. זה סמוכים בחדרים ואיטלישקו, מהנדסים
 הן אף נעולות היו הברזל ארונזת ודלתות נעולה מישרדו דלת היתה ברמן דני לטענת
ברמן. של הממלכתיות עבודותיו בשל במקום לעת מעת שביקר קצין־הביטחון דרישת על־פי

 נטלו ברמן, של לחדרו נכנסו השלושה
 שנערכה לחקירה ומילר ברמן את משם

מה איטלישקו. לחברת השייך בחדר
כער לוטה החקירה כמעמד •בקרה

 על ומנוגדות שונות גירסות ויש פל
 כרסן שדני הוא שברור מה בך.

 חוקריו על-ידי מוות עד הופחד
כיו חמורות האשמות בו שהטיחו

לק עלול מה לו ו״הסכירו״ תר
לו. רות

פרוטו או בכתב רישום כל אין
״חקירה.״ אותה מהלך על קול

הס ״החקירה״ סיום אחרי מייד
 מילר מנחם ושותפו כרמן דני כימו

כהכ להם שהיו המניות על לוותר
 חתימה כצורת ״איטלישקו״, רת
טל שנוסח מניות, הדחת מכתב עד

טמיר. צבי עורך־הדין כייד פונית
 מינסקי, הודיעו ההדדיות החתימות אחרי
 למפקדת ׳נוסעים הם כי וקדמו זנדקרן

 את ״לסגור מנת על הצבאית המישטרה
 שהגיעו מאחר בדמן,״ נגד החקירה תיק

 אף הם רציני.״ אינו ״העניו כי למסקנה
ה הצבאית המישטרה לקצין ״טלפנו״

ה על לו דיווחו שאלתיאל, שאול בכיר
 אליו נוסעים הם כי לו ו״הודיעיו״ חקירה

התיק. בסגיירת טיפול לשם
 לא ברמן דני נגד החקירה תיק אולם

ב 11ד,- ביום שבועיים, כעבור ניסגר.
 ידי על ברמן דני נעצו* 1974 פברואר

שהוג לתלונות בקשר לחקירה המישטרה
כרב-סרן. התחזות על נגדו שו

 נחקר שם מישטרה, לתחנת ׳נלקח הוא
צבאי. חוקר בידי

 בכל למחרת פורסמה כך על הידיעה
 בעיתונים פורסם שלא מה העיתונים.

 עצמו, יום כאותו כי העובדה היתה
 קד־ גדעון ברמן, של חוקרו קיבל

 ״איטליש־ כחברת המניות את מן,
 כרמן לדני קודם שייכות1 שהיו קו״

כ לוותר נאלץ ושעליהם ולשותפו,
 קדמן,זנדקרן כידי ״חקירתו״ תום

ומינסקי.
)28 בעמוד (המשך
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