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 ולא הליכוד הבטחות לפי נהג לא הוא
 שיסגרו מצירו כי יוחננוף לאחים השיב

 בדרך־ביניים הלך לא גם הוא המיפעל. את
 . בפני הבעייה את להציג ואמיצה: ישרה
ה כי ולהציע הכנסת של הכספים ועדת

 לירות מיליון 80 של מתנה תיתן מדינה
 ללא המיפעל, בהקמת כחלקה שנה, 12ב־
ש העובדה את להסתיר כדי תמורה. כל

 ביצע שהטיף, למה בניגוד פועל הוא
נמוכה. בריבית הלוואה של תרגיל

ק על חו ה
ש יותר, חמורה לפרוטארום הלוואה ך■*

ש החוק על עבירה מסתירה היא כן ) (
 ח. הקודם, השר של כהונתו בתקופת בוצעה

ל חומד-גלם המייצר פרוטארום, בר־לב.
(במחי פי־וי־סי הקרוי הפלסטית, תעשייה

 ב־ המחירים לעומת ביותר מנופחים רים
ה התוצרת כל את המייקר דבר חו״ל,

 מאכס למשקיעים שייך בארץ), פלסטית
המג מראשי שניהם פרבר, וג׳ון רטנר
 באו שנים שלוש לפני באמריקה. ביות
ו בר־לב, חיים והתעשייה, המיסחר לשר
 נוסף משקיע מרוויח. לא המיפעל כי טענו

 ישראל משקיעי חברת אז הייתה במיפעל
חל את בינתיים שמכרה רוטברג, סם של
ל אלגנטית דרך הציע בר־לב השר קה.

ה לכיסי המדינה מאוצר כספים העברת
 שנה כל מייצא היה המיפעל משקיעים.

 ביותר הנמוכה בקבוצה והיה דולר מיליון 4
 כמעט שכן לתמריצי-יצוא, הזכאים של
ש חומר־הגלם ערך על דבר הוסיף ולא

 כמה תוך כי טענו ופרבר רטנר רכש.
 בייצוא ויטפסו הייצור את יגבירו שנים

ביו הגבוה הערך־המוסף בעלת לקבוצה
 כבר להם לתת הורה בר־לב השר תר.
 בעלי הם כאילו תמריצי־היצוא את אז

 בעלי שהיו למרות ביותר, גבוה ערך־מוסף
הדר בין ההפרש ביותר. נמוך ערך־מוסף

 לדולר. אגורות 80 למהפך עד היה גות
 4.5ב־ המיפעל ייצוא הסתכם 1976 בשנת
 היה להם שניתן וההפרש דולר מיליון

לירות. מיליון 3.6
 הוא זה הסדר כי ספק כל אין
 המישטרה כדל, כדיר חוקי. כלתי

ה מיפעדים לדין להעמיד ממליצה
וה ר ח מים ה שר והנה כך. נוהגים

 מיפעל עם קנוניה עושה תעשייה
 תמרי־ במירמה שיקבל כדי פרטי,

:דירות כמיליוני צי־ייצוא

תחליףס
ה מ ר מי ל

 ניתן לא הכלכלי המהפך בוצע אשר !די
בעזרת הרמאות בשיטת להמשיך היה •

ז

מו של החדש היו״ר עשה מה התמריצים.
 בנק נגיד פרוטארום, של המנהלים עצת

 הודיע האם זנבר? משה לשעבר ישראל
 שגילה הבלתי־חוקי ההסדר על למישטרה

 הוא כאלה דברים !וחלילה חס ? במיפעל
 הוא בהם פומביים, בנאומים רק עושה
 הלך זנבר החוק. מן חריגות נגד מטיף
 תחליף ודרש הורביץ, יגאל החדש, לשר

 כי המאשר מיסמך רצה הורביץ למירמה.
להמ מזנבר וביקש כזו, קנוניה נעשתה אכן
ה את המאשר בר־לב, של מכתב לו ציא

 בינואר 31ב־ רבפניו. תיא שאותו הסדר
 הודה, בו לזנבר, מכתב בר־לב כתב השנה

 למיפעל אישרו כי האלגנטית, בשפתו
 כאילו זה והרי המוסף״. בערך ״תנודות

 כ״הע- פשוט, גניבה מעשה מישהו תיאר
רכוש״. של ברה

 מייד לכנס כמובן, היה, יכול הורביץ
ש המעשה את להוקיע עיתונאים, מסיבת
 כי ולהצהיר הקודם, השר על־ידי נעשה

 יבגדו לא כנציגה, והוא הליכוד, ממשלת
קוד מעשי על יחזרו ולא בעקרונותיהם

 בר־לב את מינה זאת תחת מהמערך. מיהם
 כימי מיפעל של המנהלים במועצת כחבר

 אחר- הפטרוכימיים. המיפעלים אחר, ענק
 מפיהם שמע וזנבר, פרבר עם נפגש כך
 ימשיכו לא אם המיפעל את יסגרו כי

ההל את להם לתת והורה העדפות, לקבל
האמורה. וואה

מיל 4 ל״פרוטארום״ נתן בר־לב
 הור• לחוק. כניגוד לשנה, דירות יון

לשנה. מיליון 15 נתן ביין
ה לאותה בהתאם נהגו שניהם

שיטה.
■ לביב יגאל
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