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השוחד לארצות בדיחה ■■■1
)23 מעמוד (המשך
 דומות מיכליות בבניית מתמחים בארץ

 למישרד־הביטחון. כמותן רבות וסיפקו
 דולרים ״מיליוני בכתבה זד, מיקרה ציינו

 הזה <העולס במיכליות־תידלוק״ 'נשרפים
 נוספים פרטים לנו נודעו בינתיים ).1979

זו. מוזרה עיסקה בעניין
 הוא בחו״ל המיכליות להזמנת האחראי

 (רו״מ). ייעודית מערכה ראש להב, רון
 להנדסה, בחברה שנים לפגי עבד עצמו להב

מ בתי־חרושת מיספר בארץ המייצגת
 את זו בחברה מצא שלא כיוון חדל.

 ונעשה עצמאי, עסק להב רון פתח מקומו,
 לא ההצלחה זרות. חברות כמה של סוכן

 ועבר העסק את סגר הוא פנים. לו האירה
במישרד־הביטחון. לעבוד

 עם קשור היה לא שמעולם להב,
 המקומית, התעשייה ועידוד פיתוח
 חכרות־הוץ, בייצוג לעסוק הירכה
 כעל רכ-חשיכות, לתפקיד נתמנה

התע פיתוח על מכרעת השלכה
המקומית. שייה

אידי היא המיכליות 100 הזמנת דווקא
הז זוהי המקומית. התעשייה עבור אלית
מבחי- בו לעמוד שניתן בסדר-גודל מנה

או היפנו חשר מלישכת שריחביטחון. שור
 הדובר המישרד. דובר לביא׳ לנפתלי תנו

עד-מחרה אך השר, אל לפנות נתבקש
שלילית. — תשובה הגיעה
ש השר, יועץ אבידן, שמעון הפך כך
 — בלתי־תלויה אישיות להיות אמור היה

 למעין — גורם כל עם להיפגש הרשאית
 פנים' במידע המוזן השר, של בן־חסות
 הכל כבר למדו טיבו שאת בלבד, מישרדי

היטב. להכיר
 על אסר ששר־הכיטחון מאחר

 רצו' העיתונות, עם להיפגש יועצו
 המתרחש על ילמד אכידן ששמעון
 לחו״ל ההזמנות העברת כתחום
שיו גם, כדאי כך לשם זו. מכתבה

 סגן אכן, שרגא עם להיפגש איל
לתיעוש. ״ר מנה ראש

 לעודד שמתפקידו האיש הוא אבן שרגא
 ובעיירות־ בגליל חדשות תעשיות הקמת

 אריון המהנדס הוא עוזרו־בתפקיד הפיתוח.
להג משתדלים השניים אוריאל. (ארליך)

 התעשייתית התשתית את ולהעמיק דיל
להג יוכל שמישרד־הביטחון כדי בארץ,

 יהיה שניתן המוצרים וכמות היקף את דיל
מטבע־חוץ לחסוך כדי בארץ, להזמין

 גס השאר בין ששימשו הידראוליים, מיתקני־בדיקהלכפיר פריטים
האווי התעשייה של ילד־הטיפוחיס הכפיר, לבדיקת

בארץ. בילעדי באופן יוצרו רבות שנים שמשך בעוד בחו״ל, לאחרונה וניקנים מוזמנים רית,

 המקומיים. המיפעלים של קווי־הייצור נת
 לקראת צועדת הישראלית התעשייה בעוד
הכלכליות ההשלכות כל על — מיתון

גדו עבודה — בכך הכרוכות והחברתיות
 קווי-ייצור הפעלת מאפשרת היתד, כזו לה

רבים. חודשים לעוד מיפעלים, במיספר
 לחו״ל, הופנתה ההזמנה אולם

 היצרנים אצל כלל לכרר מכלי
 ו/או מובנים חם אם המקומים
נמ ההזמנה כה. לעמוד מסוגלים

 ״פריאוף״ להכרת מיכרז, ללא סרה
 חודשים שכמה לאחד האמריקאית,

עצ חכרה אותה קיבלה קודם־לכן
 מיכליות- 200 לכניית הזמנה מה

תידלוק.
יועץ
חסר־שיניים

 אינו פרם שימעון ר״חכיטחץ *פץ
 את לסלק מעוניין, אינו או מסוגל, 14/

 בי והמכלה במישרדו שפשתה האנארכיה
קוס לטיפול מומחה הוא טובה. חלקה כל

דברים. לטיוח בבעיות, מטי
 צוות-יועצים, למישרדו צירף הוא

 המישרד. של השוטפות הפעולות לשיקום
 תקין, מיגהל לענייני יועצים, מאותם אחד
 גיבעתי חטיבת מפקד אבידן, שמעון הוא

הארצי. הקיבוץ ומזכיר במילחמת־השיחרור
מש הוא שבהם ספורים חודשים במשך

נו הורגשה לא שר־הביטחון, כיועץ מש
החמו ליקויי־המינהל כלל. במישרד כחותו

 תיכנון של אפשרות כל המכשילים רים,
 באו לא התעשיינים, מצד סדירה ועבודה

 בחודשים דווקא יתר־על־כן, פיתרונם. על
 של החמור האלמנט התווסף האחרונים

 בארץ, כה עד שנרכשו הזמנות, העברת
לחו״ל.

 אבי- שמעון עם התקשרנו שעבר בשבוע
 להציג כדי עימו להיפגש ביקשנו ,דן

 בליקויי־מינחל הקשורות עובדות לפניו
 הסכים אבידן במישרד־הביטחון. חריפים
אי את נקבל כי דרש אך פגישה, לקבוע

זרים. בגורמים הצבאית התלות את ולהקטין
נפו התעשיינים התאחדות בחוגי

ל ההתנכלות על רבים סיפורים צים
 מישרד־הביטחון. מצד הישראלית תעשייה
הת ושל שלנו האינטרסים זח, במיקרד,
ה המטרה זהים. — התעשיינים אחדות

 הזמנות־רכש העברת למנוע היא משותפת
 לחדל. בישראל, לייצרו שניתן ציוד של

 ופי- מיפעלים התמוטטות למנוע כדי זאת,
המוניים. טורי־סועלים
הז העברת ריבוי בעיקבות לאחרונה,

 התאחדות סוף־סוף החליטה לחדל, מנות
נת זד, מצב לפעולה. להיחלץ התעשיינים

אב של לתפקיד לכניסתו תודות אפשר
הנמרץ. שביט (״בוטה״) רהם

 להקמת שביט דחף שבועות שלושה לפני
נתנ עוזי עומד שבראשה מיוחדת ועדה

והאלק המתכת ענף ידר שחיה מי אל׳
 ואשר התעשיינים, בהתאחדות טרוניקה
 של קונקרטיות דוגמות לאסוף תפקידה
לחדל. הזמנות העברת
 מר,ז- לאחדות שלפחות בהחלט ברור

 סיבה יש לחדל המועברות מנות־הציוד
לצי להסביר כדי בכך אין אולם, טובה.

 — מתמיד יותר כעת זו לבעייה הער בור,
 שניתן הזמנות לחדל מועברות מדוע
מ לספקן היה נהוג ואשר בארץ, לספק

 לשביעות-רצד היום, עד מקומית תוצרת
בדבר. הנוגעים כל של נם

 אשר מישרד-הביטחון, שיוכל המעט
 ותמוהה מוחלטת האפלה לאחרונה הטיל

 — זה בעניין לעשות ומניעיו, מעשיו על
 כדי בו שיהיה הסבר לציבור לספק הוא

הסיבות. את להאיר
 שלם. ציבור להחשיד שאין מאליו מובן
 ויש-■ מסורים פקידים הם מאנשיו שרבים
 אולם אחדים. על החלים בחשדות רי-לב,
אנאר פחדנות, מעורבים שבה זו, פרשה

סבי וחשדות יעילות חוסר מישרדית, כיה
 חקירה שתיערך הדין מן שוחד, של רים

 יוח־ לא שהרבים כדי דווקא — יסודית
ה של ממעשיהם הנובעים בחשדות שדו

מעטים.

1981 הזה העולם




