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 במקל, ולהיעזר הגוף איזון על לשמור

מבית־החולים. ויוצא
ושבי שההתעלפות חוששים הם אולם

 לבריאותו להזיק עלולים הירך עצם רת
 רופאיו לא רופאים, יש בגין. של הכללית

 על חי שהוא הטוענים בגין, של האישיים
 עלולה קלה רפואית בעיה כל שאול. זמן

 אותה ולהפוך שלו הסוכרת את להחמיר
ליבו. במצב להחמרה לגרום או לקריטית,

 החמצן בלון
עליזה של

 לא שבגין גם משתדלים רופאים ך*
 עלולה להתרגזויות גם כי יתרגז, * י

ביק- עוזריו עליו• קטלנית השפעה להיות

,ההתמוטטות* לפני יום כגין,
׳־ — מפני חשש

גוטסמן רופא
תסמין־אוויר —

הממש לישיבת הגיעו אשר מהשרים, שו
האח הראשון ביום שנערכה המיוחדת לה
 בגין, את ירגיזו שלא בבית־החולים רון

 הטוענים שרים יש דעתו. עם ושיסכימו
 זו ממשלה ישיבת נערכת היתה אילו כי

 שרון אריק היה לא בגין, של המעידה לפני
לוושינגטון. היום באותו יוצא

 את הרגיז זאת בכל אחד דבר אולם
 לבית־החו* שהגיעה עליזה, רעייתו בגין.
 בלון אליה להצמיד דרשה עימו, יחד לים

 ממחלת סובלת בגין .עליזה נייד. חמצן
ביותר. קשה קצרת

 נייד חמצן בלון רק יש בבית־החולים
חי למיקרי המיון בחדר נמצא הוא אחד.
ל אותו לתת סירבו הדסה ועובדי רום

 שבבית־ בטענה ראש־הממשלה, רעיית
למער התחברות נקודות פזורות החולים

 לבגין, הדבר כשנודע קבועה. חמצן כת
 שהוא בו ניכר אך הגיב, לא אומנם הוא

:■ ינאי יוסי כעוס.
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2309 הזה העולם

 מו׳קריס ם ■וני מיד ואת תרו ?!■בר אריק
לאחראי ויקליס של עוזרו את ומיוה

הנשק סחר על

כדאי
להיות
ידיד!

 ■שרון אריק שנכנס לפני וד
 בקרב החששות רבו למישרד-הביטחון,

 הדחות על השמועות זה. מישרד עובדי
ש השר, של אנישי־שלומו ועל צפויות
 גרמו הבכירות, ד,מישרות כל את יאיישו

המישרד. בכירי אצל לנדודי־שינה
 מעה הוא הדיח. לא שרון אריק אולם

 העובדים של לראשיהם מעל אנשיו את
במישרד. היו שכבר

להכ ועד־העובדים עומד זאת למרות
להש אף ואולי סיכסוד־עבודה, על ריז

עוב של זעמם כולו. המישרד את בית
ה המינוי על יצא מישרד־הביטחון די

 של המיוחד היועץ :אריק של אחרון
גנגר. אריה שר־הביטחון,

המיליונר
העוזר

 לשון בעל ,36 בן צכר ,הוא נגר י
כ עתה עובד הוא משכנעת. חלקות ^

 היש־ המיליונר של מאנשי־המפתח אחד
היו מלבד ריקליס. משולם ראלי־לשעבר,

 גג־ ומנהל־עסקיו, ריקליס של יד־ימינו תו
 מחברותיו כמה של נשיאן גם הוא גר

ב העוסקות חברות ביניהן ריקליס, של
כלי־נשק. של ומי,מכר קניה

 ריקליס, שלו, ולבוס לגנגר המשותף
הח שריקליס בעוד יורדים. ששניהם הוא
מחב ורבים מילחמת־העצמאות, את מיץ
 לו ■לסלוח מוכנים אעם הישראליים ריו
 מיל- לפני הארץ את גנגר עזב כך, על

 כדי לארץ חזר לא ששת־הימים, חמת
 למיל- בא לא וגם במילחמה, להשתתף

יום־הכיפורים. חמת
 ריהביליטציה לעצמו קנה ריקליס
 תרם הוא בארץ. נרחבים בחוגים מסויימת
 בישראל, שונות לקרנות לידות מיליוני

 מעמד בעלי כלל בדרך ישראלים, ארח
 לארצות־הברית. הגיעו כשאלה שם׳ או

 שבצדק מסתבר ועתה — הימר והוא
 אריק אחד: מיוחד ישראלי על — רב

שרון.
 לכך ריקלים את הביאה לאריק ידידותו

 ערב וגם בענייני־כספים לאריק שעזר
 לרכוש אריק כשביקש שלו. להלוואות

נח שלו, המפורסמת חוות־תשיקמים את
 ביקשו בעלי־החווה לעזרתו. ריקלים לץ

 אלף 400 של סכום־הענק את תמורתה
 בכסף לירות מיליוני 60 שהם דולר,

 לארצות־הב־ נסיעה ערד אריק היום. של
הבעייה. את ופתר רית

 את אריק לפני הציג ריקליס ׳משולם
ה הוא זקם זקס. סם היהודי המיליונר

 אוף בנ?ן נשיונאל אקסצ׳יינג׳ של בעלים
 של לבנק ערבות נתן ריקליס שיקאגו.

הל היהודית לסוכנות נתן והבנק זקס,
 זקוק היה שאריק הסכום בגובה וואה

שלו. לחווה לו
 שמונה של בשיעור ריבית שילם אריק
 צמודים אחוזים שישה רק מהם אחוזים,
 הריבית את ■לשלם התחיל הוא לדולר.
ה קבלת אחרי שנתיים ,1975 בשנת

 התחיל הוא עצמה הקרן את הלוואה.
ההלוואה, קבלת אחרי שנים ארבע לשלם

 חודשים. ■לשלושה אחת של בתשלומים
 64ב־ ההלוואה את לשלם התחייב הוא

 לשלם יסיים שהוא כך קבועים, תשלומים
ש אחרי ישנה 20 שנתיים, בעוד אותה

קיבלה.
 גנגר גנגר. את שרון הכיר ריקלים אצל

 לביקור- ובא ,21 בגיל הארץ את עזב
 כן לפני חולה. היתד, כשאימו רק מולדת

 תושב היה הוא טיפוסי. ישראלי ככל גדל
 גאולה, התיכון בבית־הספר למד תל־אביבי-

 אך בשעתו, שרון אריק גם למד שם
 נקראה פעם לא מהמצטיינים. היה לא

 ״מתפלח״ שבנה ושמעה. לבית־הספר אמו
מהשיעורים.

 בחיל- עשה הוא הצבאי השרות את
 כאיש סמל, לדרגת הגיע הוא האוויר.

באפ היה האחרון תפקידו השרותים.
 הוא הצבאי השרות אחרי מייד סנאות.

 הראשונה: עבודתו לארצות־הברית• נסע
 מקרורי בחברת חדר־ד,שירותים ניקיון

ריקליס. המיליונר של
 ועשה ריקליס אל להגיע הצליח גנגר

 חדרי־ד,■שירותים מנקה טוב. רושם עליו
 בסולם־ לעלות והתחיל בחברה, פקיד הפך

ש וגנגר, אליו קירבו ריקליס הדרגות.
 הישראלי המיליונר של אמונו את רכש

 ריקליס של הראשי היועץ הפך לשעבר,
 ביניהן שלו, מחברות־הענק כמה ונשיא

מקדורי. דרכו, החלד, שבה החברה
דירה
גמגהטן

 כשאמו לישראל, מגיחותיו אחת ^
 בשם צעירה גנגר נשא חולה, היתד, ■■

 ב־ דינה עם מתגורר הוא היום דינה.
 ב־ החמישית בשדרה מפואר בית־דירות

מ המינוי את שקיבל אחרי מנהאטן.
יש ידיד לפני גנגר הצהיר שרון, אריק
 בתל- הילטון במלון אותו שפגש ראלי,
 לפני בארץ לאחרונה כשביקר אביב,

 על הכל, על לוותר מוכן אני כחודש:
 אבל ■שלי. החברות על ואפילו המשכורת

לוותר. מוכן לא אני הדירה על
 שלו, הדירה את אוהב שהוא למרות

 אס־ וולדורף במלון פתוח חשבון לו יש
 בחודש פעמים כמה בננו־יורק. טוריה
 במלון סוויטיודהנשיאיס את גנגר שוכר

 לאריה שניים. או לילה במשך בה ומתגורר
 אחד אף ילדים, שלושה גנגר ולדינה

עברית. יודע אינו מהם
היו ובין גנגר בין קרע חל לאחרונה

 של בתו מארשה, ריקליס, לביית רשת
 בתו, את אוהב אמנם ריקליס המיליונר.

הנא היועץ יעל בדרד־כלל, מגן הוא אך
 כדי הבת. עם שלו במריבות שליו מן

 תהיה שבה לתקופה הקרקע את להכין
 וביב־ ריקליס, עסקי כל בעלת מארשה

 בעזרתו גגגר׳ הקים מקרורי, חברת ללם
ה חברות שלוש ריקליס, של ובבירכתו

עו איחית ■חברה בלבד. שימיו על רשומות
 לחולי- מכישירי־דיאליזה בייצור סקת

 של ובמכירתם בקנייתם השנייה כליות,
המיו עדינים, אלקטרוניים קומפוננטים

 ׳והשלישית, לתעשיית־הנשק, בחלקם עדים
במכי היתר בין עוסקת חברת־השקעות,

 העולם, רחבי בכל נשק של ובקנייתן רתן
נשק. המייצרות חברות ובייצוג
 בענייני כיועצו גנגר את מינה אריק

 הנהוג על-פי ישראל. של הנשק סחר
 ניכר חלק נעשות סוחרי־הנשק, בעולם

סו של ידיהם ותחת במזומן, מהעסיקות
 מיליארדי עוברים והמתווכים הנשק חרי

במזומן. דולרים
 ׳תפקיד על ממונה היה כה שעד האיש

 סמנכ״ל שפירא, (״׳שאפיק״) יעקוב זה,
 לו נרמז אך סולק. לא מישרד־הביטחון,

לע עומד אכן ושפירא להתפטר, שעליו
גנגר. של הסופי מינויו עם כן, שות

 לשמש תפקיד: עוד לגנגר העניק אריק
ה והרמטכ״ל. שר־ד,ביטחון בין כמקשר
 בדיוק אינם לרמטכ״ל שרון בין יחסים

במי רואים רפול ומקורבי יחסי־חברות,
בסמ לנגוס נסיון עוד גנגר של זה נוי

 רמטכ״ל- מעין ומינוי הרמטכ״ל, כויות
 יוסף מישרד־הביטחון, מנכ״ל גם על.

 גנגר של שמינויו מבין .מעיין, (״יוסיקה״)
ומת לו, שנותרו הסמכויות במעט מכרסם

פרישתו. את להקדים כוון
ש מהביקורת מתפעל אינו שרון אריק
 ואדם יורד מינוי מפאת נגדו הוטחה

 כה לתפקיד ממילחמות־יישראל שהשתמט
הוא הביטחונית. במערכת רגיש וכה בכיר

ריר,לים יורד
שניה משכורת ישלם

מילסון מושל
מתנגד חוועד

והרמטכ״ל מעיין מנכ״ל
בבום רוצים לא

 את לקבל ימשיך שגנגר לכך הסכים אף
היחי כי נראה מקרורי. מחברת משכורתו

 חברי הם זה צעד למנוע העשויים דים
 מתנגדים אלה מישרד־הביטחון. עובדי ויעד

 סיב־ על הכריזו ואף גנגר, של למינויו
סוד־עבודה.

ברצי למילחמה מתכוון הוועד כי נראה
 שאם שריון לאריק הודיעו חבריו נות.
 הם גנגר, את למנות כוונתו על יוותר לא

למי גם ויתנגדו נוספת, בחזית יפתחו
כממו מילסון, מנחם הפרופסור של נויו
הכבו בשטחים האזרחי המימשל על נה

 על עוררים קמו לא כה עד אמנם, שים.
בתפ כבר המכהן מילסון, של מינויו
 פוליטי, מינוי שזהו ברור ולכל קידו,

 מציב ועד־ד,עובדים אך השר. סמכות לפי
 שרון אם מילסיון: לעומת גנגר את עתה

 על האיום את יסירו הם גנגר, על יוותר
■1 ינאי יוסי מילסון.
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