
 הננו ועד - הנווע הווום במושב■ הנעשה ער וחדת,7ו חקירה
מפוקפקות החנות־קוקע עיסקות ער ומחפה חסומות בכספי משתק

* ה ה ך הי ה. — ש  לא!רסיד. אני הי
 הפסד !שקירה מה יעל יותר לדבר //■■<
 ואין שם, עובד לא כבר אני הרי״ף.

 ובספר.״ שמתרחש !ולומה ׳לבעיות קשר לי
ב !מזכיר שהיה — זכריה איזק הדובר,

 מקום את ועזב דירי״ף* כפר של שכר
 זמן אחדים, חודשים לפני בבהלה עבודתו

 ביכר — הפנסיה לגיל שהגיע לפני קצר
בכפר. עיניו שראו' !מה את לשנות
 !מסמיה צומת ליד שוכן הרי״ף כפר
 האזורית המועצה בתחום לגדרה !מדחום
להת שיתופית ׳כאגודה נחשב !והוא יואב,

החק האיחוד במיסגרת חקלאית, יישבות
 העצומאיה. הליברלית למיפלגה הקשור לאי

 הסוכנות של כלכלות מתמיכה נהנה הכפר
 בצורת !ממשלתיים, ומתקצובים היהודית
 שהלקם חקלאי, וציוד !חומרים או !אשראי

 שהיא הספקה, חברת דרך לכפר !מוזרמים
החקלאי. האיחור של הכלכלית הזרוע

 השנים 15 במשל עמד הכפר !ועד בראש
 הוא ליברמן ).45( ׳ליברמן נוח חאחחונות

 בענייני שולט והווא במושב, החזק האיש
המו סשמרבית ירמה, ביד ובכספיו הכפר

!מע את לבקר אפילו חוששים שבניקים
 המו־ יו״ר ׳כסגן גם ומשמש ליברמן שיו.

 רחב עסקיו ותחום יואב, המקומית עצה
 ידיו על הכפר ענייני ניהול אופן ביותר.
 הכולל!ת אליו, המקורבים חבורת ועל־ידי

 ורחמים נרוציקי אבא צימחמן, שיימעון את
 למחקרים נרחב כר לשמש יכולים לוי,

שונים. !מסויגים
הפקרות

הסוכנות בבספי
 לשוחח זכריה איזל, של סירובו ך*
 סיבות יש הרי״ף בכפר !המתרחש על /

 דד במזכיר שימש שבה בתקופה ׳טובות.
 המתרחש את המייצג יישוב שהוא יכפר,

 ומאורעות מיספר אירעו הפרוע, בדרום
ה מפעילותם חלק השליו. בכפר תמוהים
 על נעשה הכפר של הבוסים של נמרצת

 תול בכפר, חברים ׳של הישיר חשבונם
 שהיא היהודית הסוכנות בכספי ,שימוש
 של !מסוגו מושבים של החולבת הפרה

הרי״ף. יכפר
 הכפר, ועד אישור לאחר ,1973 בשנת

 הברי של רשימה לסוכנות, ידו יעל הוגשה
 מיוחדים בתנאים להלוואה הזכאים ומושב

 חברי 16 יכללו השמיות הרשימות ונוחים.
 ליידי במהירות הגיעו אכן !והכספים ׳מושב,

 ׳כולל בסל צ׳קים שני ובצורת הכפר, ועד
 הכספים חלוקת את לירות. אלף 47 של

 ומיל- זכתקוטח דווקא לפצע הוועד פחר
 צעירי !מרבית ׳כאשר ,יוס-ר,כיפורים חמת

ממנו. נעדרו המושב
 שהכספים המיושב חברי ׳כל שלא מסתבר

 באו־ כספם את ׳קיבלו אומנם לחם, ייועדו
 שמיה זובר, ליאון למשל הזדמנות.,!כל תח

 !מאותה לירות 5000 של סיכום לקבל !אמור
 כילל ירע !לא הוא הסוכנות. של הקצבה
 לראותו זכה לא !ואף הגיע, ׳כבר שר,כסף

 פילהבר, (צבי) הירש גם החלוקה. !בזמן
 זכה לא ליחות, 1500 לקבל אמור שהיה

אח שבועות לפני רק כספו. את לראות
 נעלם, כספו בי פילהבר גילה כאשר רים,

 לקבל וזכה הכפר !במזכירות מחומה יעורר
 מיסתודי !בה באופן שנעלם הכסף את

תמימות. שניים ארבע למושל
ב שהגיעו הכספים שכל העובדה !מלבד

ה בידי הוחזקו מהסוכנות הזדמנות אותה
 — לחבלים ׳כל על שנודע מבלי — וועד

 מוזר דבר קרה אחדים׳ חודשיים !במשל
 הכפל, !ועד של הפנימי ברישום נוסף.
 !מהמקו־ יכי!שלושה התגלה !מוסתר, שהיה
 סטוקלרו, פרדי — הוועד לאנשי רבים
 לקבל זכו — צימרמן ויוסף ׳קיצביץ׳ !מנדל

 למרות הסוכנות מכספי ׳נכבדים סכומים
שמית !רשימה באותה ׳כלולים היו שלא

 מפרש אלפסי י יצחק הרב ׳שם על *
הגמרא.

1 1 1 1 1 פועל שהיה לוי, רחמים 1
ע | / י י י י י לאיש־עס־ והפך חקלאי י

ת קיס, שותפו  האשראי נותן עם מפוקפקת ב
ת פקיד שוורץ, יוסף שלו, הספקה. בחבר

ת של הבכיריד הס חבר
ש שוורץ, יוסף פקה,

 בכפר חקלאי וציוד אשראי למתן אחראי
גדולות. חכירה עיסקות בכפר וביצע הרי״ף,

 לבצע לעובדיו אסור כי טוען הספקה, חברת מנהל רוזן, יהודה
חן תפקידם. במיסגרת מטפלים הס שבהם הכפרים עם עסקות  טוען ר

ת אינן שלדבריו כאלה, עיסקות מבצע ששוורץ ידע לא כי שום חוקיו  איסור בגלל מיקרה ב
למישטרה. יפנה אדמות, חכר אכן ששוורץ לו יתברר אס כי טוען רוזן האדמות. החכרת

 ה־ לסויכנוח שהוגשה ההקצבה ובקשת שיל
יהודית.

 המיקרה את זכר לא עצמו ליברמן נוח
 הכסף של לאי־הלוקתו הסיבות :ואת המוזר

!באדי בזמנו. להיעשות צריך שהיה ביפי
 כיל את דחה ׳בפסקנות אולם רבה בות

 לקיים הזה חעזלס ׳כתב של ניסיונותיו
 בעושרה — פעם כשמדי ומשותפת, שיחה
שו תירוצים העלה — האחרונים הימים

הפגישה. לאי-קייום נים

_ י2^ י ״ נ
שלעיסקות

 עצום, ׳כספי בהיקף אחרת, פרשה ך*
 ׳סוג של הקרחון קצה להיראות !מתחיל *■

ה הפרוע. הדרום בכפרי הפורח העסקים
 בה, אשר ׳שנה ,1972 בשנת החלה פרשה
 הפדויטוקולים רישומי החלו ׳מוזר, ובאורח

 הטרי מקוטעים, להיות הרי״ף כפר ושל
 ותוך שמות נקיבת ללא חיוניים, פרטים

כספיים. סכומים השמטת
 אחר בחבר לכפר התקבל שנה באותה
 עד שהייה לוי, רתמים הפרשה, מגיבורי
 אחרי אך בכפר. חקלאי פועל שנר, לאותה
 מבחינים הכפר תו׳שבי החלו חבר שהפך
 הכפר, בשרות ׳נרחבים ׳שטחים ׳מעביד שלוי

 עבו־ שהוקצב הקרקע לשטח מעבר הרסה׳
 עסקיו היקף את שמעריבים יש היום, רו.

 ׳קלה הייתה העושר ואל הדרך !במי׳ליונים.
 היה ׳שאפשר הנכון שהאיש ,גם !מד, למדי,

נמצא. אומנם !בו להיעזר
 שוורץ, יוסף היה הזר, הנבון האיש

 חמרה שהיא הספקה בחוברות !בכיר יפקיד
 על אחראי הוא תפקידו ובתוקף ציבורית,
 בין !ואשדוד. רחובות באיזור המחשבים

 בפר חברי של הקשר ',איש הוא השאר
לאש הנוגע בסל הספקה !וחברת הרי״ף

חק וציוד חומרים !ולאספקת לחבריה ראי
לאי.

 של הפיננסיים לתרגילים ראשונה עדות
 !מתאריך הכפר !בפרוטוקול מצויר. שוורץ

 קובל הספר !ועד .1972 בפברואר 19ה־
 שיטח׳י לקנות שוורץ יוסף של הצעתו את

 ׳שהשטחים לעובדה נוסף ׳בכפר. תבואה
 ופרוטוקול !מתנה !במחירי ׳לשוורץ ניתנו
 נגדיות, הצעות על ומראה ׳אינו הכפר

נוספים. היבטים בשני העי׳סקה קשורה
מו אינה !חיצוני לגורם ,אדמות החכרת

החל ואת בכך ׳שאימץ הרי״ף, בכפר תרת
 שמופיע :כפי העליונה הקרקעות ועדת טת

 משנת הוועד של הפרוטוקול !ברישומי
 בכך ,נעוצה נוספת תמוהה עובדה .1969

ה של קבלן בהיותו ביצע, לוי שרחמים
, ר פ ב כ ו י ן ט שו די ו ל ׳ ק ש ל תן ח או מ ד ! א ה
ת, מו  עי׳סקה ובהן !בוצעה יותר !שמאוחר ו

 שרחמים התברר הזמן במשך ,מפולפלת.
 — שוורץ יוסף של המלא שותפו היה ׳לוי
עיסקות. באותן — אחדים עם יחד

 בהצלחה בכפר בוצעו זה מסוג עי׳סקות
 הסתרתו תוך לפחות, ,שנים !ארבע ובמשך

להס מה היה ואכן הכפר. תושבי מידיעת
 גילוי יכל הזמין שנוצר המצב שכן תיר,

 ציבורית סבירה .איש :!שחיתות של אפשרי
תפ את וחוק, תקנה לסל בניגוד !מנצל,
 בכפר אדמה לחכור כדי הציבורי קידו

 עת באותה !כאשר צדדיים רווחים ולצבור
 המי־ !מערכת על ששולט האיש הוא
 עושי ׳של החקלאות וחומרי האשראי !טון,

,נע העיסקות. הכפר. !ושותפיו!בתוך ידברו
 המלאה !וסחיססמתם בידיעתם !כמובן, שו,
 ליברמן, !נוח !ושל הכפר, ועד אנשי של

שוורץ. ויוסף לוי רחמים של ידידם שהוא
 ובכפר,״ מתרחש מה לנו התגלה ״כאשר

ב שחיינו ״הבנו המושבניקים, !אחד טען
 אבל ׳שוטים. !של כפר בתוך !שנים משך

האווירה. את ונטהר הסוף, עד נילחם הפעם
תגו הוא במייוחד, שמפתיע ימה

 זה. בעניין שוורץ יוסף של בתו
 היה טבעי אך באילו מיתמם, הזריז הפקיד

ג- אדמות בהחכרת צדדי באופן !שיעסוק
)48 בעמוד (המשך


