
לחוץ־לארץ עתה מוענוות מדוע במישרד־הניםחון: מוזות תעלומה עוז
ש של הזמנות נ ו ו ו צי שסופקו ו
ך מש ים ב נ ת־ בארץ, ש עו שבי ל

ההזמנות נאשר - צה׳־ל של רצונו
והכנסת מבקו־המדינה לביקורת כפופות

גדין
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 במחצית מתרחשים מוזרים כרים

 במישרד־חביטחון. האחרונח משנה 1
מיל עשרות של בסדר־גודל הזמנות־רכש

 משך להזמין נהג שהמישרד לירות, יוני
מופ מקומיים, וספקים יצרנים אצל שנים

לחדל. האחרונים בחודשים נות
דו מיליוני מישרד-הביטחון מבזבז כך
 פריטי- של טזו״ל קניות על יקרים לרים
 מעולה. באיכות בארץ המייוצרים ציוד

 לשביעות- בעבר למישרד סופקו ואשר
צה׳׳ל. של המלאה רצונו

ב היום, לאור מתרחשת זו שערורייה
יהושע שר־האוצר של הברורה ידיעתו

 לחשבו- המועבר זר, במטבע בתשלומים
 מאחר זאת, בשווייץ. סודיים נות־בנקים
גדו אמריקאיות חברות גילו שלאחרונה

 ובכך דרך־קבע, שוחד משלמות הן כי לות
השיטה. של לגיטימציה קבעו
 מתחמקים מישרד-הביטחון פקידי !•

 קיימת כאשר אישית. אחריות מנטילת
מקו יצרנים מיספר בין חריפה תחרות

 מעדיפים גדולה, בעבודה זכייה על מיים
לחדל. ההזמנה את להפנות הפקידים
 מחשיפה עצמם מונעים הם זו בצורה
 שבד־ פנים־מישרדית, או ציבורית לביקורת

ה את הזמינו אילו לעמוד עלולים היו

— מאח —

ב א ת ז יפ
להפ כדי אצבע נוקף שאינו רבינוביץ,

 שר־ מבכה שבפומבי, בשעה זאת, סיקה.
 חמי־ מטבע-החוץ, מלאי ירידת את האוצר
והולך. דלדל

 מישרד־ של זו פעולה האבסורד, למרבה
 למדיניות גמור בניגוד עומדת הביטחון

מא העושה מישרד־המיסחר-והתעשייה,
 מיפעלים ולהקמת לעידוד כבירים מצים

 למיס־ מפליגות הקלות והמעניק חדשים,
תו את לייצא המתחייבים מאושרים, עלים

ב המדינה קופת את ולהעשיר צרתם
זר. מטבע

 ״העד ערך האחרונים בשבועות
 כדי יסודיות, חקירות הזה״ לס

 מישרד- פקידי את דוחף מה לברד
המיו ציוד כחו״ל לרכוש חכיטחון

כארץ. ככר צר
 שני העלו החקירה תוצאות

:חשדות
 פחתה האחרונים שבחודשים כיוון •1

 מקומיים, מספקים שוחד קבלת אפשרות
 גילויי-השחי- בעיקבות שקמה הסערה בשל
הפקי מן אחדים מפנים האחרונים, תות
לזכות כדי גדולות, הזמנות לחדל דים

בשיקו טעו כי מתברר והיה בארץ, ציוד
היצרנים. בחירת לגבי ליהם

המישטרות
ת הרו ט מ

 לרא- נבקעה זו, שנה מארס חודש ך*
 שבה והסודיות החשאיות חומת שונה ^

 למועד עד מישרד־הביטחון. עצמו הקיף
צי ביקורת כל ללא המישרד פעל זה

כ נתגלתה מבקר־המדינה פעולת בורית.
 אש־ הציבור בלב שעוררה גרועה, בדיחה

 — יעיל פיקוח תחת עומד המישרד כי לייה
בתכלית. שונה היה העובדתי המצב בעוד

 על־ היטב נוצל זח מצב־חפקר
 שעיוותו מושחתים פקידים ידי

ליצ עכודות־ענק חילקו מיכרזים,
עצ שלמוניס, להם שהעניקו רנים

 מישרד-הביטחון כאשר עין מו
 צבאי ציוד לצה״ל, והעביר קיבל,
לקוי.

מערכת־ זועזעה האחרון מארם בחודש
)22 בעמוד (המשך

>-*י9**̂ןיי>י.............

 למטה (דמוי־צינור, הירי בעת לבלימה בתותחים המשמשבלם־רתע
ליש השייך אייל המיפעל על־ידי בישראל מייוצר משמאל),

 המלאה. לשביעזת־רצונו שונים, מנופים גם צה״ל עבור מייצר אשר איילון, ראל
שייצר. הציוד עבור לבעל־המיפעל המגיעים התשלומים את מעכב מישרד־הביטחון אך

המו על והנחתם הטנקים להרמת המיועדים זה, מסוג מנופיםלטנק מנור
 של המיפעל על־ידי הם גס בארץ מיוצרים בילים,

הסדירה. עבודתו את מעכב שבמישרד״הביטחון גיהנום־הסחבת אולם, איילון. ישראל

ולבוש חגור
עתה הסבר. ללא מחדל,

 התעש של קלאסיים מוצרים אלה, תיקניים חגור פריטי
 גדולות בכמויות לאחרונה הוזמנו המקומית, הישראלית

אלה פריטים שייצרו שהמיפעלים סכנה צפוייה

 | עשייה
 | .דולות
1 יסגרו.
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