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 גוונו השו של בנו
 אתהטוקטוו הביא

 עוזו שר והמושב - למוסך אבא שר
 רמאויות של נחשו שנעצו השו,

 עוקל איו 28 של בסנום חו״נ וזיונים,
המישנחה של בטוקנטו התיקון עבוו

 של הוראתו על־פי — אחיהוד מושב
* רמתי! נחום

 כאן? קרה בעצם מה
 את העלתה האז העולם חקירת
הבאים: המימצאים

 נכנס השנה אפריל בחודש 11 ב־
 מושב של הוועד יו״ר רמתי, נחום

 בן־דוד, בנימין של חדרו אל אחיהוד,
 הקניות אירגון מנהל של ממלא־מקומו

 שאליו בצפוו, העובדים מושבי של
 היתה לדמתי אחיהוד. מושב גם מסונף
 את לחייב ביקש הוא פשוטה. בקשה

 באירגון־ אחיהוד מושב של חשבונו
 אלף 30 של משוער בסכום הקניות

 לתיקון להכניס יוכל שהוא כדי שקל,
טרקטור המרכזי המשביר של במוסך

 להשיב יניב, נפתלי מישרד־החקלאות,
 כבר הוא שהיום השר, סגן של בשמו

שר־החקלאות.

 מקמס צירוף
מוזר

 סיפור כל היה לא יניב של פיו ף*
 היתה הראשונה תגובתו חדש. ^
 היטב מכיר שהוא טען הוא גדול. צחוק

 ביומון פורסמה כבר ושהיא הפרשה, את
 או בערך, חודשיים ״לפני מעריב,
 על שהגיב זוכר שהוא אמר הוא יותר.״

 שאת בכרמיאל, מעריב לכתב הפרשה
אותה לתת מוכן היה הוא זכר. לא שמו

1 1 0 0 1 9 ל 9 11119 ש
 במאי 13וד בבוקר שנכנס אדם ^

 המרכזי המשביר בניין אל השנה 1 1
 מאוד. שממהר כמי נראה בחיפה,
 נמל של פלמר שער ליד נמצא הבניין
 ניגש האיש קומות. חמש בן והוא חיפה,

 על האחראית המחלקה אל במהירות
 ידע הוא המרכזי. המשכיר של המוסך

שם. לחפש מי את
 החשבון עבור לשלם רוצה ״אני

האיש. אמר ,״900721 שמיספרו
 זה התיקיה. מתוך נשלף החשבון

 של המוסך שהוציא חשבון, היה
 במיפרץ נמצא המוסך המרכזי. המשביר

 מושב שם על הוצא החשבון חיפה.
 נוסף שם הארץ. שבצפון אחיהוד
 של שמו היה החשבון, על שהופיע
גרופר. פסח המיועד" ״הלקוח

הפקיד. אמר שולם!״ כבר ״החשבון
 שתבטל רוצה אני אבל יודע. ״אני

 שוב, עכשיו לשלם רוצה אני אותו.
האיש. אמר אחיהוד,״ את ולזכות

 מושב שילם בחשבון, הרשום על־פי
שקלים, 705 אלף, 28 של סכום אחיהוד
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 הטרקטור תיקון תמורת אגורות, 38ו־
 כמה הוצא החשבון גרופר. פסח של

 באפריל, 27ב־ לכן, קודם שבועות
1983.

 אותו לשלם האיש ביקש עכשיו
 את לזכות כדי מכיסו, בדיוק הסכום

 הוציא הוא אחיהוד. מושב של חשבונו
 במזומן היה הסכום כל — הכסף את
 המשביר איש לידי אותו ומנה —

שמיספרו חשבון קבל הוא המרכזי.
904062.

 על־פי מיכתב, הפקיד כתב עכשיו
 הכסף. את ששילם האיש של בקשתו

 המשביר של נייר על הוצא המיכתב
 החותמת את עליו נשא הוא המרכזי.
הח להנהלת מיועד והיה ״פנימי״,
המרכזי. המשביר של שבונות

 לחשבון ביחס כי נאמר, במיכתב
 באפריל 27ה־ מיום ,900721 שמיספרו

 מחוקה נא(כאן ,28,705.38 על־סך ׳83
מושב את ״לזכות ״לבטל״) המילה

 ולבטל שקל 28,705.38 בסך אחיהוד
 מזומן חשבון ראה הנ״ל. חשבוננו את
.״13.5.83 מיום 904062 מם׳

 לרווחה. עכשיו נשם ששילם האיש
 ונמחקת מסתיימת שבכך לו היה נדמה

הטרקטור. פרשת
 היה מדוע הבהילות? היתה מה על
 רבה במהירות הסכום את לשלם צריך

כל־כך?
הכל. את מסבירים והשמות התאריך

השנה, מאי בחודש 13ה־ שישי, יום
 של מעצרו דבר פורסם שבו היום היה

 הוא רמתי. נחום שר״החקלאות, עוזר
 נוסף רמתי, לכן. קודם אחד יום נעצר

 הוא במישרד־החקלאות, תפקידו על
 שליד אחיהוד מושב של הוועד יו״ר גם

עכו•
 מאוד חשוב היה שלמישהו ברור

 עבור החשבון את רבה במהירות לשלם
 גרופר. מישפחת של הטרקטור תיקון

על־חשבון למעשה, בוצע, התיקון

 ההזמנה מיספר .79־166־81 שמיספרו
.1321 היה

 1321 — זו הזמנה על־פי למעשה,
 רמתי, נחום של הטרקטור תוקן לא —
 סמך על אחיהוד. מושב של טקרטור או

 על גם המופיע זה, הזמנה מיספר
 מישפחת של הטרקטור תוקן החשבון,

גרופה
 אחיהוד מושב של בחשבונות ואכן,

 של החשבונות בסיפרי המופיעים
 של חיוב־חשבון מופיע הצפון, אירגון
 28מ־ יותר של סכום על אחיהוד, מושב
 המפורט על־פי בדיוק שקלים, אלפי

 חודש של בחשבונות ואילו בחשבון.
 מזוכה אכן באירגון־הקניות, מאי

 אותו על אחיהוד מושב של חשבונו
 שילם שמישהו אחרי — בדיוק סכום

ם גרופר פסח של חשבונו את ו ק מ  ב
אחיהוד. מושב

 גרופה פסח אל פנה הזה העולם
 זאת. לפרשה תגובתו את לקבל כדי

 של תגובתו את לקבל היה אי־אפשר
דובר עצמו על קיבל זאת, תחת גרופה

 נתן ואכן הזה להעולם בדיוק תשובה
אותה.

 שהיא — יניב נפתלי של גירסתו
 מסבכת רק — גרופר פסח של גירסתו

 צל עליה ומטילה הטרקטור פרשת את
כבה

 ליוני יניב, לדברי שייך, הטרקטור
 המטפל שר־החקלאות, של בנו גרופה
 עתלית. במושבה המישפחתי במשק

 שלו הטרקטור את הכניס גרופר יוני
 למוסך השנה, אפריל בחודש לתיקון,

 והנה, המרכזי. המשביר של המיפרץ
 יוני נסעו השנה, באפריל 27ה־ ביום

 כשהגיעו צפונה. רמתי ונחום גרופר
 ״אתה רמתי: לנחום יוני אמר לחיפה,

 אותי ותקפיץ טובה לי תעשה מה, יודע
 את לתקן גמרו כבר אולי למוסך,

 יוני את הקפיץ רמתי שלי.״ הטרקטור
 את לתקן גמרו כבר ואכן למוסך,

 אותו לתת רצו לא אבל הטרקטור.
 עימו היה לא שבמיקרה מפני ליוני,
 ״אתה רמתי: לו אמר שכך מכיוון כסף.
את יחייבו לזה. אדאג אני מה? יודע
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