
מלס שוחררו ובסוד כוח־האדם, ומנהל ל המגד את
קצין־הבי התלונן, המנהל מישסרתית:

נמצא לא והנסף נתנסו לא הגננים נגנז, •חקירה
 ׳בגי נגד שהעידו הפועלים אחר לחפש
־1לה< כדי כספים קיבלו שהם בחשד בדי,
אותו. ליל

 במע- בן־דיין יעקב את החזיק בן־שחל
ד  ,35 בן הוא בן־דייז יום. 18 בעשר ג

הראשו־ פאישתו התגרש אמונים, ממושב
מור. מיפו־ פקידה עם והתחתן נה ״

ה קבלן נעצר בן־דיין יעקב עם יחד
 אבר עבד־אל־עזיז עזה, מרצועת פועלים

יח חברו שהם סען בן־שחל פקד רביע.
 נגד שקר עדות־ ולמסור עדים להדיח דיו
 בן־שחל סיפר בבית־המישפט בדר. בני

 אבררביע בי ששון אברהם השלום לשופט
 במים- הסדנה עלי לאחראי הלוואה העניק

 חינם שיחתים כתמורה ממנו וקיבל על,
 חומרי נויפו־סור הוציא בן־דיין יעקב וכי

פו ביתו בבניית והעסיק רשות ללא בניין
 את שילם שהמיפעל בעת מהמיפעל עלים

. שכרם.
 בכי- שעובדים גם טען קצין־המישטרה

ערך, בעלות מתנות קיבלו במיפעל ריס

 .של מעצרו של התקלח על לחפות בא
ל המיפעל. של הביטחון קצין בדר, בני

מע בלי להסתיים יכולה החקירה דעתי,
נוסף.״ צר

שו של זו החלטה על עירער בן־שחל
 בבאר־ המחוזי בבית־המישפס השלום, פט

 לבן- לעזור שיש קבע ביודהמישפט שבע.
 לעצור ציוה הוא בחקירתו. להמשיך שחל
 ,את והוסיף: ימים, לעשרה השניים את

מאו ׳במועד אמסור זו, להחלטה הנימוקים
יותר.' חר

 לוזעולם השבוע סיפר החקירה מהלך על
 בפישטרה אותי ״האשימו אמ״רביעך הזה

 ממני •דרשו לבסוף אך במיפעל, שגנבתי
רוזנ רפי המנכ״ל נגד. עד־סדינה שאהיה

 בהנהלת־החשבו־ בן־דיין. יעקב ונגד ברג
 סכום שמי על גרשם יפו־מור של נות
 לא הזה הכסף אבל לירות, מיליון 20 של

לי 20 לי משלמים היו מעולם. לי שולם
 לאשדוד, מסיע שהייתי פועל כל על רות
 איתי הולך מהמיפעל מישהו היה ואז

מהסכום. מחצית מייד ממני לוקח והיה

 בםישסרה.״ סיפרתי זה כל הצ׳ק. על רשום
 עצרו אבר־רביע של עדותו בעיקבות

 המנב׳ל. את גם אשדוד מישטרת חוקרי
ב כספים שהוציא בחשד רוזנברג, רפי

 אחרי ממעביד. וגנב עדים חדיח פירמה,
 ועל עליו נאסר אך שוחרר, הוא יומיים
ליפו־מור. להיכנס בן־דייז יעקב

אי-סדרים
שבמות בח

 ר יפרמו על סיפריי־והחשבונות ^
 לירות מיליוני על פרטים רשומים —

 בנקיון, שצבדו הערבים לפועלים ששולמו
ה אשפה. והרצאת פלחים קילוף •החזקה,

 אבו־ של שמו על כולם רשומים תשלומים
מצויינים לא הפועלים שמות רביע,

 שמסכומים טענו סס־ההכנסה שילטונות
 מם נוכה לא לימת, מיליון 20כ־ אלה,

בשיעור מס לשלם חוייב המיפעל במקור•
לבסוף הלירות. מיליון 20 על אחוז 25 של

שימורס
ה רוזנברג, רפי המנכ׳׳ל

 ביפר ביותר החשוב איש
 במישטרת התלונה את הגיש אשדוד, מור

באשדוד. ימים כמה אחרי נעצר אך רמלה;

 למתת כתב־אישום. שום הוגש לא זו,
הב אשדוד סישטרת של שקצידהחקירות

 ולנשיא. השלום בית־מישסם לשופט טיח
 שבידיו. בבאר־שבע המחוזי בית־הפישפט

העצו של מעורבותם על בחרות הוכחות
 שתוארו, החמוחת העבירות בביצוע רים
לדין. איש הועמד לא

 לתעולם נמסר הדרום מחוז מפרקליטות
אש למישטרת הוחזר החקירה שתיק הזה,
לה הוכחות די בו היו שלא מאחר דוד,
 יפו־ במיפעל מקורות כתב־אישום. גשת
 תיק-החקירה הוחזר שבעצם מספרים, מור

 אותו, תשלים שהיא כדי אשדוד למישטרת
 לא הפעם גם אך בך. עשתה את והיא
 אותו החזירה והפרקליטות ח, בו היה
לגניזה. למהבחו, ישוב

ב הודעה קיבל רוזנברג רפי המנכ״ל
החקי סגירת על אשדוד סמישטרת כתב
 בפרשה. דבר להוסיף מעוניין ואינו רה,

ב הוא היום שעד טוען בן־דיץ יעקב
 כחשוד היזם 18 בן מעצרו עקב טראומה,
ל עדים והדחת ממעביד גניבה בסחיטה,

 לו, שנעשה העוול למרות שקר. עדות
 ביפו־מור, לעבוד ממשיך הוא לטענתו,

 שאיים בדר, בני קצידהביטחוו גם כמו
 ד<- להנהלת פיצויים תביעת שיגיש בזמנו
 בעקבות לו שנגרמו הנזקים על מיפעל

המעצר.

מת לאבא נסו
הקבלן של רימנוח אביו רבים, רסדן

 12579.57 בסך זיכוי הודעת
 אבו־רביע של לזכותו שקל

הפרשים אלה היו הערבי.

 של קרטונים 1766 החזר וכן חובלה עבור לקבלן, הגיעו שכאילו
 הזיכוי. תאריך לפני שנים, כמה נפמר הזיכוי בעל שימורים.

לירות. מיליון 20 רביע קיבל כאילו נרשם החשבונות בספרי

 מעמדו. את לקדם כדי החשודים, מאחד
ו מסועפת שהחקירה לשופט, נאמר עוד
עדים. של רב מיספר לחקור יש

מע את להאריך שסירב ששון, השופט
 כתב אבו-רביע, ושל בן־דיין של צרם

המעצר כי תחושה לי ״יש בהחלטתו:

ש סחורה על צ׳קים לגבי הדבר אותו
 מהסכומים מחצית מעזה. לסוחרים מכרתי

מייד. ממני לוקחים היו
מ מקבל הייתי האלה הצ׳קים ״את
 יפו־ של מנהל־החשבונות לבקוביץ, שלמה

ל איתי הולך היה מההנהלה ואחד מור,
שהיה הסכום מחצית את לקבל בדי בנק

 הסתפקו המס ושילטונות פשרה הושגה
בלבד. לירות מיליון 15 על במס

אש מישטרת עלתה שהפעם נדמה היה
וש יפו־מור, במיפעל המתרחש על דוד

 תשים היא בידיה שהיו העדויות בעזרת
 האשמים. את לדין ותעמיד לגניבות קץ
חקירה שנפתחה מאז שנתיים כמעט אך

 עבד־ הקבלן היד■ לעזוב שנאלץ היחידי
 ביקשה לא המישטרה אבו־רביע. אל-עזיז

 לא הפרשה לגביו אך יותר. להעיד ממנו
 למימשל נמסרה לאחרונה עדיין. הסתיימה

 אבו-רביע את לחקור בקשה בעזה הצבאי
 חצי של בסך מם־ערד־מוסף אי־תשלום על

שקל. מיליון
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