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 לייצור המחשבים בענף ■ לדוגמה, הבקיא,
 לתת לו ומציעים דוגמה, רק וזו החלב,

 הם רחוקה, ארץ באיזו זה בנושא הרצאה
 עבור הנסיעה, הוצאות עבור לו משלמים
ההר עבור נוסף סכום גם ואולי האירוח

ב העולם בכל נהוג זה דבר אבל צאה.
 כל בכך רואה איני ואני המחשבים, ענף
, סגל. סיכם — רע״ דבר
 1 המח־ ענף על דיבר רודה התובע גם

 זה בענף כי הדגיש הוא בסיכומיו. שבים
 כל אדיר־ממדים. הוא פריט כל של מחירו
לי במיליוני רווחים לחברות מביאה קניה
 מסויים, מחשב קונה שחברה ואחרי רות,

 להחליפו מאוד קשה אותו, שוכרת או
ל ערוכות התוכניות שכל כיוון באחר.
 אנשים מאוד מעט מסויים. מסוג מחשב

 לחברות- כדאי ולכן במחשבים, מתמצאים
 את ולשכנע וכסף זמן להקדיש המחשבים

 אותה מחשבי את דווקא לקנות המעטים
חברה.
ש קפלן, תנ״צ כי סגל הדגיש 20בת/

 איי־בי־אס במיתקן היה אמנם כי הודה
 שיימ־ כוונה מתוך לשם ״הוזמן בבלגיה,

הח שהאוצר וכיוון איי־בי־אם, על ליץ
ש כועס איי־בי־אם אחר׳ יצרן על ליט

אותו״. סידרו
 ״מיסמך
מזוייף״

חב של בעליה הוא יוחננוף ;ימין ן*
 באיי־בי־אם. המתחרה איי־פי־אי, רת ■
 תואר אשר וגבה־קומה. נאה ,38 בן הוא

 כ- מהארץ יציאתו איסור לצו בבקשה
 לחוץ־לארץ, הרבה הנוסע אמיד, ״רווק,

 בדירות מתגורר אלא משלו, דירה לו ואין
שכורות״.
 חולייודהמס אנשי פשטו 1977 בשנת

 שם וערכו יוחננוף של החברה למישרדי
 וסים־ מיסמכים נטלו הם חיפושים. שלושה

 שעות יוחננוף את וחקרו רי־חשבוגות
יוח־ נגד הוגשו דבר של בסופו ארוכות.

לש ישראל בנק (נגיד זנכד ״משה
עבר).

ישראל). בנק (נגיד גפני ארנון
כור). (מנכ״ל בדומנטל נפתלי

 ראש- (יועץ טמיר אברהם אלוף
אוטונומיה). לענייני הממשלה
 מישרד- (מנכ״ל י ק וכרם ק חיים
הפנים).

ה מינהל (מנהלת היבנר יהודית
אוכלוסין).

 ביטוח (סמנכ״ל שלום כן יגאל
לאומי).
(מישטרת־ישראל). בליימן ניצב

(מישטרת־ישראל).רונן ניצכ־מישנה
 (מישטרת- קפלן מאיר תת־ניצכ

ישראל).
 ממשיך ואני אצלי נוספים שמות
לאסוף.״

 הוגש אשר 20ת/ ממיסמד חלק זהו
רו אמנון התובע על־ידי לבית־המישפט

 אלוף־מישנה ■על-ידי נכתב המיסמך דה.
 הרצל היוצא, למפכ״ל הלוי־סגל רוממיה
 איי־בי־אס ״חברת המיסמך, לדברי שפיר.
מכי כמאמץ והשתלמויות קורסים עורכת

 את מארחים הם כאשר ושטיפת־מוח, רה
במיתקניהם. המשתתפים
 לינה עם ימים לשבוע בארץ ״הכנסים

 ובין עונות, ארבע במלון מתקיימים היו
 מישרדי- מנ״כלי כל היו המשתתפים

צה״ל. ואלופי הממשלה
 בכירים עובדים מזמין היה ״איי־בי־אס -

 שלהם במרכזים חידושים על להשתלמות
אנגליה.״ ובהרסלי בלגיה, בלה־הופ

 אחרי ,1980 יוני בחודש נכתב המיסמך
 קבלת על כתב-אישום סגל נגד שהוגש
 במיש- בכיר לתפקיד אז מונה הוא שוחד.

 כבד צל הטיל כתב-האישום ישראל, טרת
 מהמיש- להתפטר נאלץ והוא עתידו על

 ,1974 בשנת כי סיפר כתב־האישום טרה.
 ב־ ביותר הבכיר הקצין סגל היה כאשר

 צה״ל), של המחשבים (מחלקת ממ״רם
 בשליחות בארצות-הברית לכנס נסע הוא

 מור, ציון גם עימו נסע מישרד־הביטחון.
יחידה. באותה גבוה קצין הוא אף

מח משתמשי של הכנס הסתיים כאשר
הצ בתפקיד, השניים נסעו שאליו שבים׳
 מנהלה יוחננוף, לבנימין הקצינים טרפו
 איי־פי־אי, חברת של הראשי המניות ובעל
 מחשבים חלקי ומייצאת המייבאת חברה

 בת־ נפגשו הם לישראל. מארצות־הברית
במיתק יחד ביקרו ושם קולוראדו, בר,
 יוחננוף. מייצג שאותן החברות של נים

בתש יוחננוף נשא כתב־התביעה, לדברי
התאר שבהם המפוארים בתי־המלון לום
באנג וגם בארצות־הברית הקצינים חו

 בדרכם. השלושה המשיכו שאליה ליה׳
 בסכום מדובר היה כתב-התביעה לדיברי

 אחד כל עבור ששולם דולר, 300כ־ של
 לירות 30וב־ בארצות־הברית, מהקצינים
באנגליה. שטרלינג

 /;שטיפת
מוח״

 את זיכה ית־המישפט־המחוזי ר*
 כי גירסתס, את וקיבל השלושה כל י—

ש בבתי־המלון התארחו אמנם הקצינים
 שילם אשר והוא יוחננוף, עבורם הזמין

 לו החזירו הקצינים אד המלון• חשבון את
 הלינה עבור בתשלום המלא חלקם את

 על- להם שולם זה סכום שכן במלונות,
אש״ל. חשבון בגדר צה״ל ידי

 של הקאריירה כאשר המישפט, בתחילת
 וכאשר כפות־המאזניים. על עמדה סגל

 רבים של חטאם על נענש הוא כי הרגיש
 ה־ את חיבר דמו,-הוא את שופכים וכי

 עושים ״כך כי להוכיח כדי ,20ת/ מיסמך
מקו נורמה שזוהי כיוון כי וטען כולם״.

 להיטפל מקום אין המחשבים, בענף בלת
 את הבין במישפט התובע אליו. דווקא

 קבלת כי באשמה, כהודאה הזה המיכתב
 במיקצוע מקובל ערך היא הנאה, טובת

 לבית־ אותו הגיש גם ולכן המחשבים,
כראיה. המישפט

 זה למיסמך התייחס ולך דוויד השופט
 לעשות ניסה .״התובע וקבע: בפסק־דינו

רונד ששלח אישי במיכתב האמור מן הון

 של הגשתו לאחר 1980 ביוני סגל מיה
 כאילו נאמר ושם למפכ״ל. כתב־האישום,

 ב- השתלמויות עורכת איי־בי־אם חברת
 הם כאשר ושטיפת־מוח, מכירה מאמץ

 מ- במיתקניהם. המשתתפים את מארחים
 גירסת כאילו להסיק התובע רצה כאו

 ולא התביעה, כגירסת היא סגל הנאשם
 שותת־דם בלב שנכתב זה, במיכתב היא.

 וזאת פלילי- לדין שהועמד אחרי על־ידו,
יש במישטרת רם־דרג מינוי קבלת לאחר
לאי שזכו אישים שורת מפרט הוא ראל׳
 שווא. קורבן עצמו ורואה אחר, או זה רוח
 ראייתי, ערך כל זה במיסמך לראות אין

התביעה״. על־ידי מוגש היה שלא ומוטב
 האנשים תגובות את שקיבלנו אחרי

 אותו ושאלנו שנית, סגל לרוממיה פנינו
 רב־ חיוך חייך הוא לאמר. לו יש מה

יגי שהם רוצה את ״מה ושאל משמעות
 שלי המיקרה ,-אחרי הסביר: הוא ז״ דו

 לקורסים שמוזמנים ושמעתי נבהלו, כולם
 את לשלם לבקש התחילו איי־בי־אם של

 איי־בי־אם ואנשי שלהם. ההוצאות חשבון
 הם מה על כלל הבינו ולא עיניים, פקחו

מדברים״.
 מה מאחורי עדיין עומד אתה ״האם
 ״לא השיב, והוא אותו, שאלנו ?״ שכתבת

 ולא בבית־המישפט, על־כך נשבע הייתי
מה אחד עם יחד קורס באף נוכח הייתי

סיפ מהם חלק לפחות אבל הללו. אנשים
 בחברת יפה כל־כך בהם שטיפלו לי רו

ישראל״. בני כל על שהלוואי איי־בי־אם,
 ב- עדיין ששירת בעת כי סיפר סגל
 אליו פונים איי־בי־אם אנשי היו צה״ל

 רשימת את ירכיב שהוא ממנו ומבקשים
 זאת. עשה אמנם והוא לקורסים, היוצאים
 במלון ולילות ימים ארבעה כלל האירוח

 במיסגרת קיסריה. דן או עורות ארבע
 הוקרנו מיקצועיות, הרצאות ניתנו הקורס
 מחוץ- מרצים ונוכחו מיקצועיים סרטים
לארץ.

גם ״איי־בי־אס :וסיפר סגל הוסיף
בכי למנהלים מייוחדים קורסים מארגן

חד מחשב שיטות אותם ללמד כדי רים,
מישהו מזמינים גם הם לפעמים אבל שות.

 על האחת פליליות, תביעות שתי ננוף
 מור, ובן־ציון סגל לרוממיה שוחד מתן

 שוחד מתן על והשניה זכאי. יצא ממנה
 התשלומים במחלקת עובד פולק, למשה

 הורשע זו בתביעה מישרד־הביטחון. של
 ההרשעה. על היום עד המתקצף יוחננוף,

 הוא וכי מזוייף, במיסמך מקורה כי וטוען
צידקתו. את ויוכיח מחדש התיק את ייפתח
 יוחננוף הסדיר עצמם המם ענייני את

לירות, מיליון חצי בסך כופר בתשלום

יוחננו־ף מזוכה
!״לבד אלד ״לא
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