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 שלו, הטרקטור את יונה ראובן התניע ^

 נוסע והחל ,165 מדגם מוגבה פרגוסדן
 עמד הטרקטור על לידו חלקתו. לעבר

יונה. נורי אחיו של הקטין בנו קרובו,
 יונה ראובן ונפל. הילד מעד לפתע

הטרקטור עם עלה לעצור, הספיק לא
 את הביאו כאשר במקום. והרגו הילד על

ל נותר בבאר־שבע לבית־החולים הילד
מותו. עובדת את רק לקבוע רופאים

החו מיידית. בחקירה פתחה המישטרה
 פקד וכיום סמל אז נעים, אלפרד היה קר

במישטרת תאונות־־הדרכים מדור וראש
המיש־ בני את חקר כאשר הנגב. מרחב

של מגג נפל הילד כי לו אמרו פחה,
נהרג. וכך בית

 שראה עד בסיפור, ספק הטיל לא נעים
 מייד הרפואי. הדו״ח ואת הילד גופת את

 ולא כלי־רכב על-ידי נדרס הילד כי הבין
 התאונה, למקום חזר הוא הגג. מן נפל

 נמרצת, בחקירה פתח בנגב, אשבול מושב
 זה יונה. ראובן נהג־הטרקטור את איתר
 דין־וחשבון רשם ונעים האמת, את סיפר

הטרק את לראות ביקש כאשר כמקובל.
 טרקטור לו הראו הילד, נפל שממנו טור

בטרק נהג יונה ראובן כי רשם הוא אחר.
הטרק .627390 שמיספרו ,35 פרגוסון טור
 ראש יונה, אהרון -של בבעלותו היה טור

 אשבול, המושב ועד ויושב־ראש החמולה
כחוק. רישיון ובעל כדין מבוטח והיה

 הי• הטרקטור להחלפת הסיכה
 הילד, נפל שממנו שהטרקטור תה,
 ביטוח. וללא דישיון־רבב ללא היה
 המישט• כדו״ח הדכר צויין אילו
 הנה; מהעמדת מנוס היה לא רה,
 על• הוודאית. והרשעתו פלילי לדין
היה ניתן הדורס הבלי החלפת ידי

 לנסות יונה, אהדון לראש־החמולה,
העניין. את להסדיר

שילטון
היונים

 נפת מפקד אל ניגש יונה הדון
ש תבורי, חיים דאז, הנגב מישטרת 1\

וביק רבות, שנים מזה האישי ידידו היה
 ניתוח ולמניעת התיק לסגירת לעשות שו

הש לי אישר יונה אהרון המוות. שלאחר
 את נימק הוא מתבורי. זאת שביקש בוע

 תגרום רק לדין שהעמדה בכך הבקשה
 בן־ בהריגת מדובר שכן למישפחה, סבל

(בשוגג). קרובו על־ידי מישפחה
 פרק־ בידי היא תיק לסגירת ההחלטה
 החלטה נתן הפרקליט ואכן, ליט־המחוז.

 ה־ לו שמסרה החומר סמך על לסגיח־״
 אילו כי כיום אומר נעים פקד מישטרה.

 נותן היה לא הטרקטור, שהוחלף אז ידע
 לו נראתה שההחלטה אלא התיק, את לסגור

מישפחתי. ריב למנוע כדי כטבעית,
אלי היה המישטרה מטעם הבוחן אגב.

 לקציני- קורס כעת העובר אביטן, עזר
של אחיו הוא אביטן בכירים. מישטרה
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 מוס־ מולה של מתומכיו כורדים הם מולתו
 התיישבו ומישפחתו יונה ברזאני. טאפה

 מהר וחיש החמישים; בשנות במיבטחים
 היו במושב במושב. בעל־השפעה הפך
הח בין הריב ובגלל אחרת, חמולה בני

 יונה שבט מהעברת מנוס היה לא מולות
 היו באשבול ורווחה. אשבול מושבים, לשני
 יונה בני אולם ממארוקו, מתיישבים כבר

המושב. על חיש־קל השתלטו
 ואיש• כן־כית הרף יונה אהרון

 שרבה, וחביב אוזן אהרון של סודם
 מפקד תכורי, חיים של ידיד וגם

כ כיקר תכורי במקום. המייטטרה
רכות. פעמים ביתו

 נהרג שלו נוסף אח הידוע. הכדורגלן
בתאונת־דרכים.

 נעשה לא למה זוכר אינו נעים פקד
 המישטרה את לרמות הנסיון בעניין דבר

 אבל הדריסה. והסתרת לסיבת־המוות ביחס
 חודשים כמה לפני כי היטב זוכר הוא
 שרצו אשבול, ממושב אנשים אצלו היו

 הטרקטור, החלפת על במישטרה להתלונן
אופקים. למישטרת אותם שלח והוא

 מדוע להסביר מובן אינו נעים
 הונאת על התלונה את לקבל סירב

אדם. הריגת של בתיק המישטרה
מו בשלושה כל־יכול הוא יונה אהרון

וח־ הוא ורווחה. מיבטחים אשבול, : שבים

 יותר על ■השתלטה יונה של החמולה
 לעצמה ולקחה הכפר, של דונם 150מ־

 לפני למגיע. מעל וביצים מים מיכסות
 קי־צ־ מקבל יונה אהרון כי התגלה שנתיים

ה בעל־אמצעים. היותו למרות בת־סעד,
 של ועדת־הכלכלה באמצעות פורסם דבר

 עד לדין הועמד לא הוא אבל הכנסת,
היום.

 בני וכן חבר־מושב, הוא יונה אהרון
 בשוק ירקות חנות בעל הוא המולתו.

 חנות־ בעל הוא עזרא, בנו, באר־שבע. של
 מזכיר־המושב מישפחתו, בן סמוכה. ירקות
חנות־ירקות. בעל הוא אף יונה, רחמים

הגד ירקות מוכרות הללו החנויות כל
 שעליהם למרות יונה. חמולת אדמת על לות

 משווקים הם תנובה, דרך רק לשווק
 לחוק, בניגוד שלהם החנויות באמצעות

 באמצעות לשווק חייבים בני־המושב ויתר
יותר. נמוכים במחירים תנובה,

סגו בישיבות נאמרו הללו הדברים כל
 שם הכנסת, של ועדת-הכלכלה של רות

פלי חשדות אודות על עדויות נמסרו גם
 חברי־מושב דברי יונה. מישפחת של ליים

 שהעידו רחמני, יעקב בראשות אשבול,
והמישטרה: יונה אהרון נגד

 למיש־ פונים אינכם למה לנו, ״אומרים
 :שואל ואני פעמים, עשרות פנינו ז טרה
 חמישה לפני ? פועלת אינה המישטרה למה

 גניבות שיש למישטרה הודענו חודשים
 על- כתבתי נעשה. לא וכלום שלנו, בכפר

ל (הכוונה כלום עשו ולא למפכ״ל, כך
עלי שלוחצים אנשים יש רוזדליו). שאול

חמי לפני פועלת... אינה והמישטרה הם,
 מיס- העברנו )1976 (אפריל חודשים שה

אנ אותם נגד תביעות עם למישטרה מכים
 חריגים מעשים על בוועד, שיושבים שים

מצידם.
שבאיזה להאמין יסוד לי ״יש

נעים אלפדד
נעים לא

 לבד דואג מהמימסד מישהו מקום
 תצא לא כאשכול החקירה שכפועל
לפועל.

 על מאוד חמורות הוכחות לנו ״יש
 שלנו, הלחץ למרות ושחיתויות... גניבות
הוקפא. בעניין הטיפול

 תכורי, למר עד הגענו ״אנחנו
 המפכ״ל, תפקיד את לקבל שעומד
 של כעניין יתערב שהוא וכרגע
 שלנו, לטענות יסוד וימצא אשכול
 בעיתונות... זאת נפרסם אנחנו
 ש■ כדי לפעול מכם מבקשים אנחנו

 כדבר. לחקור תתחיל המישטרה
 ובאדם מדינת־ישראל, באזרח
 ב־ אמוני את איבדתי אני פשוט,

מימסד.״
 הוועדה לפני תיאר לא רחמני יעקב
וחב הוא שנתיים מזה בטלים. דברים

לק הנגב מישטרת את לשכנע מנסים ריו
במו וגניבות מעילות על תלונתם את בל

 עיקר הוועד. חברי מעורבים שבהן שב,
עיסקות. לשתי נוגע ■התלונות
 רחמים הוועד מזכיר מסר שבה האחת,

 340 של בסכום לקבלן־חשמל עבודות ■יונה
 המתלוננים לטענת כאשר לירות, אלף
אחרים במושבים נעשו העבודות אותן


