
 את מחדש חושבת - וישראל שנמנו! ה״הוס״ טיי׳ ער ון,0־7הקוו בושת
נה בתולדות ביותר האפלות המוסריות השערוריות אתת המדי

ארץ־ישראל. מאגדות לאחת שהפכה
 כפועל עשה בארץ דרכו תחילת את

 ורופאיו בקדחת חלה ננדציונה, בכרמי
 את להציל כדי לחדל לחזור עליו גזרו
 חיים חזר שנים ארבע אחרי רק חייו.

ב התיישב והפעם לארץ שנית מילצץ
 שקדים ומטעי כרמים פיתח הוא רחובות.

ונכבדיה. המושבה מעשירי אחד והפך
 בנים חמישה מילצץ לחיים לו היו

על פרנסה להם להבטיח כדי אחת. ובת

מיוחד. ביליארד חדר עם
דוג לארץ הביא שנים שמונה לפני

ש בריג׳יט, בשם יפהפיה צרפתיה מנית
 מי מנדס־פראנם, פייר של דודניתו היא

 ברי- בצרפת. יהודי ראש־ממשלה שהיה
 לארנון ילדה הלבן, השיער בעלת ג׳יט,

הח הזוג מבני אחד כל בנים. שלושה
 תשומת־לב מושכת שהיתה במכונית זיק

 מכוניות אלה היו ברחוב. בחולפה כללית
כל שמחיר עתיק, בסיגנון יקרות, ספורט

 בעבר, זה בתחום שהתרחש במה רבתי
 אח תשנה היא כי הממשלה הודיעה

 לסוב־ העמלות תשלום בתחום מדיניותה
 כי החליטה הממשלה הישראלים. ני־הנשק

 לקבל ישראלים לסוכנים עוד יותר לא
 ל- המסופקות מערכות־נשק עבור עמלות
 מיוחדת ועדה להקים גם הוחלט צד,״ל.

 תרצה זרה שחברה מיקרה בכל שתפסוק
 עיס־ עבור בישראל לסוכנה עמלה לשלם

צהיל. עם שנעשתה נשק קת

 נערכו מאז, שחלפו השנים 13ב־ .1962
טי רכש של עיסקות וכמה כמה ודאי
 החלה לאחרונה שרק להניח אין אלה. לים

 עים־ עבור עמלות לשלם רייתואון חברת
ישראל. עם אלה קות

שהו לירה שבכל מתברר עתה כלומר,
 חוק טילי רכישת על מישרד־הביטחון ציא

 כרווח מסויים סכום גם כלול היה לצה״ל,
בישראל. סוכן־נשק של פרטי

חן: עתה תשובה התובעות השאלות

חניציס 111 חה״ס

1973 □־העצמאות 1׳ במיצעד ״הוק׳׳ טיל■ סולדת
 המושבה בני כמו מהארץ, ירדו שלא מנת

 משלו. עסק מהם אחד לכל הכין האחרים,
 כרמל החברות סוכנויות את רכש הוא

 והתעשיות ואקום סוקוני נשר, בירה מזרחי,
 בין חילק אותם הממלכתיות, הכימיות

סוכ את העניק האמצעי, בנו לדב, בניו.
 .1.0.1 הממלכתיות הכימיות התעשיות נות
ה הקמת אחרי הסוכנות את פיתח זה

עצמו. בפני למיפעל אותה והפך מדינה
הדברה, חומרי לפתח החל מילצ׳ן דב

 בארץ. שנעשו מקומיים מחקרים פי על
 ונועדו המקומי לשוק סופקו אלה חומרים

 התרחבו חברתו של עסקיה לייצוא. גם
 תחנות־הדלק עסקי כל על ועלו והלכו

 נפטר, כאשר אחיו. של וסוכנויותיהיין
ומצ משגשג מיפעל ארנון ממנו ירש
 מעטים ורק 22 כבן אז היה הוא ליח.

 המים־ את לנהל מסוגל יהיה כי האמינו
הפ ארנון אבל האב. אחריו שהשאיר על

 כאיש־עסקים היתגלה הוא הכל. את תיע
 נער־השעשועים לתדמית בניגוד כישרוני,

להר מאומצת, בעבודה הצליח, הוא שלו.
ולהע יותר עוד החברה עסקי את חיב

איתן. בסיס על מידה
 חיים באורח ארנין המשיך זאת עם יחד

 של קטנה שיכבד, רק שאיפיין ראוותני,
 רכש למשל, כך, בארץ. מולטי־מיליונרים

 אותה בהרצליה, ענקית פנטהאוז דירת
 המזכיר אולטרא־מודרני, בריהוט ריהט

הדירה, בתוך קוטג׳ בנה הוא חללית.

המכו ממחיר שלושה פי היה מהן אחת
בשוק. ביותר היקרה נית

מיל־ ארנון הגיע עסקי-הנשק אל
ש הכימיקלים, חברת כבעל במיקרה. צץ

 גם חומרי־הדברה מילבד לייצר החלה
 לתעשיין•,־הפלאסטית, וחומרי־גלם תרופות

 אחד הפך הוא העולם. ברחבי ארנון סבב
עסקי את המנהלים הסילון, דור מאנשי

 הוא לבירה. מבירה תכופות בטיסות הם
ב ואנשי־עסקים חברות עם קשרים קשר

הצ גם קיבל השאר בין שונים. תחומים
לחב בישראל כסוכן תשמש שחברתו עות
 עדיין היו לא שלרובן אמריקאיות, רות

 מחברות חלק ישראל. עם מיסחר קשרי
 מערכות- לספק יותר מאוחר החלו אלה
אר הישראלית. למערכת־הביטחון נשק
 נהנה בישראל, סוכני-הנשק כל כמו נון,

ה ששילמו הגבוהים העמלה מתשלומי
 שעשו עיסקה כל עבור האמריקאיות חברות

תשלו כל מישרד־הביטחון. או צה״ל עם
 של מכיסו למעשה באו האלה העמלות מי

נוס שהם כיוון הישראלי, משלם־המיסים
 עבור משלם היה שצה״ל למחיר במקור פו

הנשק.
 הזה העולם חשף כאשר כשנה, לפני

ב סוכני־הנשק שערוריית את לראשונה
מיל של בשיעור עמלות הגובים ישראל,

ל המסופק פריט־נשק מכל דולרים יוני
 כדי ציבורית. סערה התעוררה ,צד,״ל

חקירה ולמנוע השערורייה את להשתיק

 אחיזת־עי- בבחינת היתד, זו החלטה
הוע טרם הזה היום עצם עד שכן, ניים,

 עמלות. קבלת האוסר החוק בכנסת בר
 מישרד- של הרכש מישלחת של מאמציה
 אמריקאיות מיצרניות־נשק למנוע הביטחון

 נתקלו בישראל, לסוכניה,ם עמלות לשלם
היצרנים. של בהתנגדות מיקרים בהרבה
לגבי מסוכן תקדים מיצירת חששו אלה

סכו את לנכות חייבים הם אם שכן הם.
 שהם כלי־הנשק ממחיר לסוכנים העמלה מי

 מחירם את ולהוזיל לישראל מספקים
הש לפך להיות עלולה מסויים, באחוז

אח מדינות עם וחוזים הסכמים על גם לכה
 עמלות תשלום על איסור אין שם רות,

יצ להבא כי חששו החברות לסוכנים.
מ לסוכנים התשלומים את לשלם טרכו
כלי-הנשק. של הנטו מחיר

העמ לפרשת היו הישראלית מהבחינה
 יותר הרבה השלכות החוק טילי על לות

המת הראשונה השאלה שכן חמורות.
 הלכו לאן היא: הפרשה מפיצוץ בקשת

בעברן העמלות תשלומי
בעב (״נץ״ ההוק טילי רכישת עיסקת

 לשלם רייתואון חברת רוצה עבורה רית)
 עיסקת אינה דולר, אלף 300 בסך עמלה

 נד זה תשלום הראשונה. הטילים רכישת
 טילים של מסויימת כמות לגבי רק גע

לאחרונה. שנרכשה
 מאז לישראל מסופקים הוק טילי אולם
בשנת לספקם, קנדי ג׳ון הנשיא החליט

 בעבר החוקים יצרני שילמו כמה >•
ז בישראל לסוכניהם כדמי-עמלה

במיל המסתכם זה, כסף הלך לאן #
ז דולרים של רבים יונים
דו מיליוני מאות או עשרות כמה >•
 שלא עיסקות עבור סודי באופן שולמו לרים

הכסף? הלך ולאן — מעולם נתגלו

ת בו  מגו
ת רו ת סו

ב הקשורים כל של ;וכותיחפ
 טילי על העמלה של האחרונה פרשה 1 ו

 את לפזר ובמקום זו את זו סתרו החוק,
יותר. סמיך אותו עשו רק הערפל
מיל• ארנון סובן־הנשר, טען •

 ב־ פגשתי חודשים שלושה ״לפני נ צץ
 כי לי, שאמר רייתואון, חברת נשיא סגן

 ממנו ביקשתי מאמצינו. על עמלה נקבל
 בנידיורק, הקניות לראש־מישלחת לפנות

 עמלה שכל לו ולהודיע צ׳חנובר, יוסף
 מישרד־הבי- לרשות תועבר לי שתגיע

 במישרד־ איילון לצבי פניתי אני טחון.
 לכם מעביר ,אני לו: ואמרתי הביטחון

 את לכסות רק ביקשתי העמלה. כל את
הוצאותי/״

 מינה,ל- ראש איייון, צבי טען +
 מיל- ״ארנון :במישרד־הביטחון ריהרכשה

 לנו הבהיר הוא לשיחה. אלי הוזמן צץ
האמרי מהחברה עמלה כל קיבל לא כי

 עמלה, יקבל אם כי הסכים הוא קאית.
למישרד.״ אותה וימסור עליה יוותר
״רייתואץ״ חכרת דובר •

למיש־ חודשים כמד, לפני הודיע כי טען
 החברה כוונת על בנידיורק הקניות לחת

 ומיש־ מילצץ האחים לחברת עמלה לשלם
לכך. התנגדות כל הביע לא רד־ד,ביטחון

פרס שמעון שד־הכיטחון •
 זה בעניין סגה מישרד-ד,ביטחת כי טען

ש בתשובה האמריקאי. ההגנה למישרד
 ממשלת־ כי נאמר פרם, טען התקבלה,

האמרי לחברה עמלה שילמה לא ארה,״ב
 מיש- מטעם אלה לרכישות בקשר קאית

רד־ר,ביטחון.
של משדחת־הרכש ראש •

 צ׳ח- יוסף בניו-יורק, מישרד־הכיטחון
 כי ומסר לפנטאגון פנה כי הודיע נובר,

 לשלם שלא היא ממשלת־ישראל מדיניות
לסוכנים. עמלה

 במערכת- התיאום חוסר כי מסתבר
 אינו שאיש כך כדי עד גדול הביטחון

 שמישהו או בנושא, חברו עשה מה יודע
 חיטוט כל למנוע כדי משקר, מהדוברים

הו גם לתיסבוכת הוסיפה בפרשה. נוסף
 נקבע לה כי גזילצץ, האחים חברת דעת

 כדמי־עמלה. דולר אלף 175 של סכום רק
 דולר, אלף 300 לשלם התעקשה רייתואון

 חלקם רק הם הדולרים אלף 175 כי טענה
 איפוא. למי, בעיסקה. ,מידצץ האחים של

הנותרים? הדולרים אלף 125 נועדו
השבוע, שנחשפה עמלת־הטילים פרשת

 היא השערורייה. מימדי את הבהירה רק
 להוביל העלול בילבד חוט קצה היתד,

ואולי תשלומי-עמלות של שלמה לפקעת
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