
 נימרוד רג־חובל התלונן הפירסום לאחר
 במיש־ והנמלים הספנות אגף מנהל אשל,

 שלו גירסתו נתבקשה לא כי רד־התחבורה,
בתו שהוא אשל, ניל״י. מכירת פרשת על
ש קווים, חברת מנכ״ל גם תפקידו, קף

 טען דן, ואחותה, ניל״י את בשעתו הפעילה
עוול. לו נגרם בכך כי בצדק

קן כדי ת  הזה העולם מפרסם זה עוול ל
 נימכרה מדוע אשל, של הסבריו את כאן

 קווים שחברת מבלי שנימכרה, כפי ניל״י
 פרץ עורך־הדין עם למשא־ומתן נכנסה
 עבור שהציעה חברה ייצג שלטענתו אמיר,

שהתקבל. מכפי יותר גבוה מחיר האוניות
ען ד טו טרו :אשד גי

 מהנדסים עם ומיוגוסלביה, מפינלנד אלינו
 היום עד האוניות. את שיבדקו ומומחים

בעיני. אותו ראיתי לא ביכלל הזה
 בקשר התקשר כשהוא השניה, בפעם
 במאי באחד היה זה האוניות, לרכישת

 במשא־ומתן היינו כבר זה בשלב השנה.
לר שעמדה היוונית, החברה עם מתקדם

עקרו עימם הסכמנו כבר ניל״י. את כוש
 והיה להסכם, הגענו המכירה. תנאי על נית
 העיסקה. לסיכום בטלקס אישור דרוש רק
 עם אז׳ אלי בא היה אמיר פרץ אם גם

 פשוט היה לא כבר זה טובה, יותר הצעה
 חברה זאת היוונים. עם העיסקה את לבטל

ממו משא-ומולן עימר. שניהלנו ממשלתית,
ש אמיר לעורך־הדין להסביר ניסיתי שך.
בכך. מה של בעניינים מדובר לא

 למישרד־התחבורה ששלח התזכיר את
 על אלינו. שלח לא הוא להצעתו בקשר

 הרבה אחרי רק לי נודע התזכיר קיום עצם
 שאני מה מכורה. ניל״י היתר. כבר אז זמן.
 לא היתר. שלו שההצעה הוא להגיד יכול
 יותר היתד. שקיבלנו ההצעה אבל רעה,

 את לו למכור צריך הייתי מדוע טובה.
 לא היה הציע שהוא מה ז בפחות האודה
 מאשר ביד, ציפורים 10 העדפנו רציני.
העץ. על אחת ציפור
 תמורת ניל״י את שמכרנו סבור אני

 המשא- בשלב אילו, ביותר. הטובה ההצעה
 מופיע פרץ היה היוונית, החברה עם ומתן

 היינו אלי, מיסמך איזה שולח או אצלי,
 לא אבל אחרת. הצעה גם שיש אומרים

 היינו אחרת. הצעה שום בידינו היתד.
 החלטות שתי היו עיסקה. לסגור חייבים

 מש־ העיסקה. את לגמור ועדות־שרים של
 התמורה את קיבל הישראלי לם־המיסים

 תימכר דן וגם האודה, בעד טובה הכי
טוב. במחיר

 כאשר אשל. נימרוד של דבריו כאן עד
 להצעה קווים ענתה לא מדוע אשל נשאל

 שביקשה אמריקאית סוכנות־אוניות של
 בסכום ודן ניל״י למכירת אופציה לקבל

 יודע ״אינני השיב: דולר, מיליון 8.5 של
 כל עם התיק תשובה. קיבלו לא מדוע

נגנב.״ עימם ההתכתבות
 צד יש אשל נימרוד של לסיפורו גם
 עורך־דין של תגובתו את ביקשנו שני.
להאש אשל של טענותיו על אמיר, פרץ

שלו. מותיו
ען ר: טו מי א
 את לאשל אמרתי לא שבהתחלה נכון

 האוניות, את לרכוש המעוניינת החברה שם
אמר כידיד. איתו דיברתי ייצגתי. שאותה
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אי, הכלל נ תו עי  בכל להציג המחייב ה
 כל של גירסותיהם את עיתונאי סיפור

תגובו את ולהביא המעורבים, הצדדים
 האשמות מועלים שנגדם האנשים של תיהם

ה במיבחן תמיד עומד אינו חשדות, או
 הצגת את מונע הזמן ולחץ קורה מימוש.

מסר מזומנות לעיתים המטבע. צידי שני
מ מתחמקים או להגיב, המעורבים בים

 לפעמים אחרת. או זו מסיבה תגובה,
 פרשה להבהיר ותעודות מיסמכים עשויים

 גירסות את לספר צורך שיהיה מבלי גם
בה. המעורבים כל

 את )1972( הזה העולם פירסם כאשר
ה אוניית של מכירתה תעלומת סיפור

 תגובתו את לקבל ניסינו ניד״י, מעבורת
 אמיתי, יחיאל מישרד־התחבורה, דובר של
 מכירת עם בקשר שהועלו החשדות על

האניה.

 מכך כתוצאה למכירה. עומדות האניות כי
הצעות. הרבה קיבלנו
 שמכרנו לנו נדמה היה כבר פעמים כמה

 ה- יצאו לא אחר־כך אבל האוניות. את
 פחות נעשינו מכך כתוצאה לפועל. עיסקות

תמימים.

 שגילו גורמים כמה היו הזמן במרוצת
חב היו ביניהם האוניות. ברכישת עניין
מנור מיוגוסלביה, ומוכרות מכובדות רות

ומיוון. מדנמרק מפינלנד, בגיה,
 מהיום של עניין לא זה אוניה מכירת

 פרוצדורה יש בטלפון. נעשה לא זה למחר.
 אוניות. במכירת מקובל ונוהג מסויימת׳
 מיש- שלחו ברכישה שהתעניינו החברות

 ישבו האוניות, את שבדקו אלינו, לחות
 והתווכחו איתנו דנו במשא־ומתן, איתנו

 שבסטנדרט הסעיפים 130מ־ אחד כל על
 של ובסופו אוניות, למכירת הבינלאומי

השווה. לעמק עימם הגענו לא דבר

 כתב התקשר יום־יום, ימים, שבוע במשך
 בירושלים, למישרד־התחבורה הזה העולם
 הדובר לשווא. הדובר. את לקבל ביקש

נמצא. לא
 עם להתקשר לו שהושארו ההודעות גם

מענה. ללא נותרו המערכת׳
 גירסת ללא התפרסם שהסיפור אירע כך

הממ קווים חברת או מישרד־התחבורה
האניה. היתה שבבעלותה שלתית,

ת ה א ע צ ה  אמיר פרץ מעורך־הדין ה
לה רצה לא הוא בטלפון. תחילה קיבלנו

 מייצג. הוא חברה איזו בהתחלה לנו גיד
 מיספר עימו לברר כשניסינו אחר־כך,

 ידע לא הוא בהצעתו, הכרוכות שאלות
 נורא ״אני לי: אמר הוא עליהן. להשיב

התשובות.״ מה יודע לא אני אבל מצטער,

 נתקבלה ודן ניל״י את למכור ההחלטה
.1973 בסוף

״גיד״י״ האוניה
— יש סיפור לנל

 כ־ שוות האוניות שתי כי העריכו אז
 חלוקות דיעות היו דולר. מיליון 8.5
 האם האוניות, את למכור איו השאלה על

ל למכירתן אופציה מסירת באמצעות
בינלאומי. מיכרז באמצעות או מתווכים,
 ,1974 באוקטובר לתפקידי, הגעתי כאשר
 לרכוש מוכן היה לא אחד שאף לנו התברר

 הצענו אז שדרשנו. במחיר האוניות את
 לרשימה והודענו המכירה, עניין את לפןזוח

ב העוסקים ואנשים, חברות כמאה של
הבינלאומי. הספנות בענף ובתיווך רכישה

 הוא במה יודע לא שהוא אשם אני אז
1 עוסק

 בא לא הוא אותו. ראיתי לא זה אחרי
 אלינו. בא לא שלו נציג ושום אלינו,

 והוא בכתב, הצעה שיגיש ממנו ביקשנו
 קיבלנו לא הזה היום עצם עד הגיש. לא

 פגישה, איתו קבענו הצעה• כל ממנו
 להטריח היה יכול לא הוא בא. לא והוא

 לחיפה, מתל-אביב אלינו לבוא עצמו את
לבוא יכלו ידועות חברות שנציגי שעה

 ? החברה לשם יש חשיבות ״איזו :לו תי
 יכול אני אבל לא־מוכרת, חברה זאת

אוייב!״ לא שזה לך לערוב
ה את שלב, באותו לגלות, רציתי לא

 אינה ההונג־קונגית שהחברה מכיוון חברה,
ה מיסחרית, חברה אלא חברת־ספנות,

 שאם חששתי שונים. בנושאים עוסקת
 לא חברת־ספנות, זו שאין בארץ יידעו

 לה ויעמידו שלה, להצעת־המחיר יתייחסו
את להרוויח רוצה שהיא במחשבה קשיים,

לאחרים. האוניות את למכור כדי העיסקה
 לא כאילו אשל, נימרוד של הטענה

 נכונה. אינה בכתב, הצעה כל להם שלחנו
 הצעת עם אחד טלקסים: שני להם שלחנו

 נוספת והצעה דולר, מיליון 3.5 של מחיר
 מ־ שביקשו אחרי מיליון, 4 על בטלקס
המחיר. את שנעלה איתנו

ז

 אמרו לא הם ביקשו. לא הם מזה יותר
 בכתב. הצעה רוצים שהם פעם אף לנו
 אשל נמרוד לא פגישה. כל נקבעה לא גם

 בזמן להיפך, פגישה. לנו הציע אחר ולא
 מרב־החובל ביקשתי ההצעה, את שהגשנו

 שיישבו נתיב, רב־החובל ומסגנו, אשל
בכך. מעוניינים היו לא הם לשולחן. איתנו
 למעשה, נמכרה כבר שהניל״י אחרי ר!

 כי שר-התחבורה לעוזר שמסרתי ואחרי
 לי הציע הוא אשל, נגד טענות לי יש

 בינינו שנברר כדי פגישה, עימו להסדיר
 ההצעה לאי־קבלת שהביאו הפרטים את

 פגישה לתיאום התקשרנו כאשר שלנו.
 יכול הוא כי מזכירתו לנו הודיעה עימו׳
 לפגוש או בחיפה במאי, 27ב־ אותנו לקבל
 זה בשלב בתל־אביב. ביוני 6ב־ אותנו
 עוד רואה שאיני תשובה למזכירה נתתי
 היה זה הזה. בעניין לחיפה לרוץ סיבה
 הפגישה, נגמר. כבר העניין שכל אחרי

 לא שאליה עליה, מדבר אשל שנימרוד
נמכרה. כבר שניל״י אחרי היתה באתי,

עלי לענות ידעתי שלא לשאלות ביחס
 אותי שאלו הראשונה בפעם הרי הן׳

 את לגמור עמדו שבו בשלב כאלה שאלות
 הרגשה לי היתר. היוונים. עם העיסקד.

להרחיק כדי השאלות את לי שמציגים

אשד רב־חוגל
שני צד —

 גבוה מחיר להציע ממני ולמנוע אותי,
האוניות. בעד יותר
 שלי בהצעה הצגתי אני למשל, כך,
 ניסוי באוניה ייערך הרכישה שלפני תנאי,

 ניסוי פירוש מה :אותי שאלו הם ימי.
 באותו אבל התשובה. את ידעתי לא ז ימי
תשו וקיבלתי ללונדון, טלקס שלחתי יום
ב שייט של לניסד שהכוונה בטלקס בה

 כדי חיפה, במיפרץ שעות שלוש משי
 בכוחות להפליג יכולה האוניה אם לבחון
 ממני. צוחקים אתם להם: אמרתי עצמה.
 כי לי שנודע עד הגיבו, לא הם ויותר

הושלמה.״ ניל״י למכירת העיסקה

■ ■ י■
ת רסו  הצדדים ישני ■של הגוספורז הגי

 התעלומה. לפיתרון עדיין תורמות אינן
 בימי ניל״י מחתרת את שאיפיין המיסתורין
 לידי ניל״י מכירת את גם אופף התורכים,

היוונים.
 קשה כמה עד שוב מוכיח כולו הדבר

 העמדת תוך המלאה, האמת לחקר לרדת
 הסבירה המסקנה והסקת גירסה מול גירסה

יום. כל לעשותו מצווה שעיתונאי דבר —

►1975 הזה העולם4




