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 הכוכבים אחד היה בדר בני רחל. ואשתו בדר בניקצין־הביסחון
ביפו־מור. המישטרתית החקירה בפרשת הבולטיט

• במפעל. ששררו היחסים אח לסכם אפשר כך — אחד כל נגד אחד כל או כולם, נגד כולם

 להיכנס הגנבים נהגו 11*80 תחילת ^
לשי החרושת בית שערי את ולזאת *

 אח הםרעה. ללא באשדוד יפו־סור פורים
 בעזרת משאיות על פעפיסים היו שללם

פהפחסנינב הישר מלגזה,
 סוכר מון עשרה שנגנבו גילו הפחסנאים

גדולות. בכמויות ושימורים וקשה,
גיל עזה מישטרת של ראשונית חקירה

ש מסחורה קפה וחבילות סוכר שקי תה
 עיקבות אך עזה. באיזור במיפעל נגנבה

נעלמו• הגנבים
 רפאל יפו־מור מנכ״ל העדיפו מדוע

 בך־דיין יעקב כח־האדם ומנהל רוזנברג׳
 למישסרת שלהם התלונה את להפנות

 בן על ז אשדוד לפישסרת ולא עזה
 של מערכת .היתד, בן־דיין: אז הגיב

לכן אחד. באף לפגוע ראיתי ולא חשדות

 פהמיפעל שנגנבה סחודה בהחזקת נחשד
 של מאנשיו אחד היה החשוד באשדוד.

 ה־ יפו־מור, של קצין־הביטחון בדר, בני
 ועד־ ראש בדר, במיפעל. שנה 18 זה עובד

 הביטחון. כקצין מונה לשעבר, העובדים
 לרשותו הגנבים. כנופיות את לחסל כדי

 עמדו׳ שלושה שומרים: חמישה הועמדו
 והשניים הראשי, השער ליד במישמרות

 ביססה׳ שעות 24 במשך סיירו הנוספים
בית־החרו־שת. בתחומי
 את להבטיח כדי זה בצוות היה האם
ז הגנבים מפני יפו־מור מחסני

 בבעלותו׳.של פעם שהיה ״יפו-מור״,
ומישזן עזר בן מקנדה, ברומפמן מישפחות

חקיח| של המרתק סיפור
לכלא הכניס והוא ושוחרר, עצו

תיק כרגיל. נמשכים ים
 פרם דבד, העלתה לא אז שעד חקירה׳
 ל־ מגיעות הגנובות שהסחורות לעובדה

עזה. איזור
גנ פקדו שוב 1981 ינואר מימי באחד

 מכונית על העלו הם יפו־מור. את בים
מה הישר השלל כל את שלהם הטנדר
עבד-אל- ערבים, פועלים של קבלן מחסן.

לפר מוקדם שעדיין דברים של רקע ועל
סם.'

 זה. בנושא לדבר רחנברג מסרב היום
 לתעולם אמר הוא האחרונים בשבועות

 לפרס טעם יאיו בגילויים, טעם שאין הזוג
 הזה פרועודם למנוע ניסה גם הוא דבר.

קצין־הביםחון. את מלפגוש

 הטנדר. את לפתע ראה אבו־רביע, עזיז
 על למסור ומיהר מהגנבים כמה זיהה הוא
המיפעל. מנכ״ל רוזנברג, לרפאל כך

 למישטרת הפעם לפישטרה. פנה •רוזנברג
 החדשה. הגניבה על והודיע רמלה. ׳

 הועברה הגשתה, אחרי ספורים ימים ו..
 באשדוד. לתחנת־המישטרה שוב .התלונה

 1981 בינואר 12וב־ ימים, כפה עוד עברו
 יפו־מור. של קצידהביטחון בדר, בני נעצר

 בעיקבות נעצר שהוא — מסרה הסישטרה
יעקב כוח־אדם מנהל נגדו שמסרו עדויות

ונד שאהיה ממג■ .,דרשו
ד מדינה מנכ״ל נג ונגד ה

הערבים הפועלים קבלן 11111 ך ה
אבו־ עבד־אל-עזיז מעזה, 11 111

פועלים. מאות איתו ולקח נעלב רביע,

עדו אלינו הגיעו בעזה, להתלונן בחרתי
הגני עם טהמיסעל עובדים שקשרו יות

 ממחסנים. נעלמו קרטונים מאות בות.
 חסרה היתד. ובכולם מחסנים ארבעה יש

מי מצאנו פתוחים. שערים מצאנו תוצרת
 למחסנים חופשית גישה לו שיש שהו

 ראיה עדי מארבים. הכנו מתאים. ומפתח
המוצי ויהודים ערבים עובדים על מסרו
 הפרוצה.״ הגדר דרך סחורה אים

החקי תיק את העבירה עזה מישטרת
באשדוד. המישטרה לתחנת רה

ה משומרי אחד את עצרו החוקרים
ש־ עזה, תושב יפדנחר, של מראשי שער

 לאידגון 1967ב־ נמכר (ויטה), פלוטניק
 ולאיר־ המיזרחי הפועל מושבי של קניות

 רכש שנה חצי לפני הדרום. מושבי גת
 של המניות מחצית את כור קונצרן

 20ל״ הגיע שלו השנתי הייצור יפו־מור.
 גדול צוות העסיק יפו־מור דולר. מיליון

 הער •בשיא ערבים• בעיקר עובדים, של
ה- מכירות .600 לכדי מיספרם הגיע נד,

עבד הערבים, הפועלים וקבלן בן־דיין,
אבררביע. אל-עזיז י

העוב את הסתיר לא רוזנברג רפאל
 לו דיווח תעצרו, לפני ימים שכמה דה,
 בן- יעקב את שראה כך על בדר .בני
 ל- — מהמיפעל בניין חומרי לוקח דיין

 בונה הוא שבו סמור׳ במושב אתר־בנייה
פועלים ששני הודיע גם בדר ביתו. את

כורם נגד בולם
וסיפק

 מסר בדר בני בדר. בני נגד העיד בן־דיין יעקב
ממעצרו, שוחרר בדר בן־דיין. יעקב נגד תלונה•

נעצר. רוזנברג, רפי יפו־מור, מנכ׳׳ל —' התוצאה לשוטרים. חדש חקירה קו

 יפו־סור' הנהלת אך מצויינות, היו מיפעל
 מיליוני עשרות של מצטבר גרעון גילתה
 שהשקעות היה ההנהלה של ההסבר לירות.

נגרמים• לכן נמוכות, במיפעל הבעלים
 וגרעונות. תיפקוד קשיי

ה תיק את הקפיאה אשדוד מישטרת

 כדי בן־דיין על-ידי נלקחו יפו־מור של
 בביתו. טפטים להדביק

 והמנכ״ל שקר, שזה טען אדם כוח מנהל .'
שבו לוועד־ד,עובדים, מיכתב כתב .רוזנברג

 בני שהעלה ההאשמות ״בל :הדגיש הוא
באיחור היו כוח־האדם מנהל כלפי בדר

 בתוך הפו בו־דיין, יעקב
לחשוד. ממתלונן יומיים

̂ למישסרה סיפר שישוחרר, קצין־חביטחון,
כוח־אדם. מנהל לגבי שלו החשדות על

 הוסיף ועד־ד,עובדים, אל מיכתב באותו
ש ההאשמות כל ״לא :רוזנברג המנכ״ל

כ נתגלו כות־האדם מנהל כלפי הועלו
 על לקח כוח־האדם שמנהל גם נכונות,

 חאת מהן, חלק לגבי האחריות את עצמו
 לבצען. ישיר באופן הורד, הוא לא כאשר
 ►י בן- כלפי שהוטחו במעשים תאה ״אינני

 רואה אני זאת עם יחד אך עבירה, דיין
אסתטי.״ לפגם טעם כאן שהיה

 שלו. כוח־האדם במנהל נזף הפנכ״ל
 כמחוסלת.' הפרשה את תאה ״אני :וטען

 קצין- נעצר אחר־בך ספותם ימים אך
הש הסישטרד, חוקרי בדר. בגי הביטחון,

ה בפרשת מעורב היד. לא שהוא תכנעו
העל בגלאי-שקר שבדיקה אחרי גניבות

אמת. דיבר שהוא תה
 שהעובד הראשונה השעם זו היתה לא

 כדי להילחם נאלץ יפו־מור של הוותיק
 כשנ- ל&ני בפיל. נקיון את להוכיח

בר אם שוחד, מפנו ביקש בדר בני כי
 יפו־מזר מנהלי בעבודתו. להמשיך צונו

 המציא שהקבלן ומצאו התלונה את חקרו
 דרש שקצין־הביטחוו אחרי העלילה את

הצ אז גם המיכת. בתנאי לעמוד ממנו
חפותו. את להוכיח בדר בגי ליח

 ממגי ;/לקחו
מהכסף״ חצי

ר ני ך* _ ניכנס ובמקומו ממעצר יצא כד
ה בן־דיין. יעקב כוה־האדם, מנהל ״

התחיל בן־שחל אלברם פקד החוקר, קצין
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