
 ומבקד־המןינה הממשלה
מידע להסתרת שותפים

פרטיים בעסקים הכלכלי שריהעול של
 יעקב החרות. מתנועת העסקים יש* ^

 איל- והפך ושיגשג פרח מרידור,
 חשר של הפעילח בעזרתו בינלאומי ספנות

 ואוהב־החיים־הטו- דשן־הגוף חמפא״יניק
 איש- אין כבר היום ספיר. פינחס בים,

 של לעזרתו זקוק מרידור יעקב העסקים
 חדש, פטרון בממשלת־ישראל לו יש ספיר.

שר־העל :וחסיד־מנעמי־התיים דשן־גוף
מרידור. יעקב איש־חרות לענייני-כלכלה,

 ממשיך מרידור כי ידוע כבר היום
 פיתוח על השוקדת בחברה בחלקו להחזיק

 זהו האנרגיה. בתחום המיסתורית המצאתו
 החוק בלשון שמכונה מה של מובהק מצב

 לכך, שניתנה ההנמקה אינטרסים״. ״ניגוד
 חשיבות בעלת בהמצאה מדובר כאילו

מגו שהיא בילבד זו לא מיוחדת, לאומית
 רזקדים גם להוות עלולה שהיא אלא חכת,

 לעומת זו'מחווירה עובדה גם אך מסוכן.
 עסקיו על מרידוד של בעלותו שאלת

שלו. עיסקי־הספנות ובמיוחד האחרים,
 זה כעניין הזה״ ״העולם חקירת

מד• גילויים של שרשרת העלתה

 לפני החמישי כיום נכדק לנטיק״
״ה של התיק עם יחד שכועיים,

מ פרי״. להוכלת הימית חכרה
 כמישרד שמכונת־הצילום כיוון

 כאותו התקלקלה רשם־החכרות
 אל הזה״ ״העולם כתכ שכ יום,

 מכן לאהר ימים שלושה המישרד
 של התיק נעלם וכאורח־פלא —

 מאמצי• וכל ״אטלנטיק״, חכרת
 מנהל■ כתוהו. עלו למצאו העוכדים
 היה לא מעולם כי אמר המישרד
 אי-אפשר דומה. מיקרה כמישרד

 של מתיקה לצלם־מיסמכים היה
ה רישומי לפי אך ״אטלנטיק״,

 כעל■ עדיין הוא מרידוד חכרה,
כה. מניות
 שבו זה, מעין מצב למנוע כדי בדיוק

ב ולהחזיק להמשיך בממשלד. שר יוכל
 המשפיעות החלטות מקבל בעודו עסקיו,

 הראשונה ממשלת־בגין כוננה עסקיו, על
 יותר לפני אשר, שלמה השופט ועדת את

לוועדה שניתן בכתב־המינוי, שנים. מארבע

מדידור  מ• חמור מהם אחד שכל הימים,
 שאי־אפשר כילכד זה לא מישנהו.

 מרידוד ממשיד אם כוודאות לכרר
 שהוא כשעה הפרטיים, כעסקיו

 שהיועץ אלא כשר־כלכלה, מכהן
עצ הממשלה לממשלה, המייטפטי

 חכרו מכקר־המדינה ומישרד מה
 וכקשר־השת• כקשר־שתיקה יחד
 לכעלות שנוגע מה ככל מוזר, קה

עיסקיהם. על השרים
 היתר, הגילויים בדרך הראשונה התחנה
 במיש־ בירושלים. רשם־החברות במישרד

מוחז למישרד־המישפטים, השייך זה, רד
 הרשומות החברות כל של התיקים קים

 חוק, על־פי חייבות, אלה חברות בישראל.
 בהרכב שינוי כל על זה למישרד לדווח

 הנה- בהרכב שינוי כל ועל שלהן הבעלות
תשקי למישרד לשגר חייבות גם הן לתן.
 על ללמוד אפשר שמהם ומאזנים, פים
החברה. מצב

 חברות- בשתי שותף הוא מרידוד יעקב
ו־ פרי להובלת הימית החברה ספנות:

 לא הללו החברות שתי בתיקי אטלנטיק.
 היה מאז האחרונים, בחודשים הופיעה
 בהרכב שינוי על הודעה שום לשר, מרידור
על מועצת־המנהלים. בהרכב או הבעלות

 רשם־החברות אצל המופיעים הרישומים פי
מרי יעקב הישראלי, במישרד־המישפטים

 האלה, החברות של בעליהן עדיין הוא דוד
בהנהלותיהן. וחבר

החקי כעת אירע מוזר מיקרה
״אט■ הספנות הכרת של התיק רה.

״להמ הוועדה שעל נאמר הממשלה, מטעם
ה ניגוד־עניינים למניעת כללים על ליץ

 שרים של כהונתם בין להתעורר עלול
 לבין בתפקידיהם ופעולתם וסגני־שרים

 לרכוש, לעסק, בעקיפין או במישרין זיקתם
 כלשהם, תפקיד או לעיסוק או למיקצוע

 למטרות שלא ובין רווחים למטרות בין
רווחים.״

 שהיו — המלצותיה את הגישה הוועדה
 ,1977 באוגוסט 11ב- — למדי פושרות

 ״ועדת־פירושים״, מונתה הממשלה ובתוך
 שר-האוצר את חייבה דבר של בסופו אשר
 עיסקו את להעביר ארליך, שימחה דאז,

 יגאל דאז, התמ״ת שר אשתו. לרשות
 אחרי לבניו. עסקיו את העביר הורביץ,

 אמצעי־התיק- שניהלו וממושך ארוך מאבק
 שר- גם נאלץ חברי־כנסת, וכמה שורת

לכ לוותר, שרון, אראל דאז, החקלאות
הגדו חוותו של השוטף הניהול על אורה,

■<זי לה.
 הפושרות הוראותיה פי על גם

ספק כל היה לא ועדת-אשר, של

 על לוותר מרידוד השר על כי
ולהת שלו, הספנות כחכרות חלקו
שלהן. ממועצות־המנהלים פטר
 ועדת־אשר, בהמלצות 13 סעיף פי על
 מפורט בדין־וחשבון לדווח שר כל חייב

 הנכסים, ההון, מצב על למבקר־המדיגה
 ולבני- לו שיש וההתחייבויות הזכויות

 כניסתו מאז יום 60 תוך — וזאת מישפחתו,
 עם מייד — לכן קודם עוד אך לתפקיד.
יום 30נד יאוחר ולא לתפקיד, כניסתו

מיש מכל להתפטר השר על — מכן לאחר
 עסק כל ולהפסיק כהונה, או תפקיד רה,
 ועדת- לכללי בהתאם שאינם פעילות או

 חייב — הדיווח במועד — יום 60 תוך אשר.
 את או בעסק זכויותיו את למכור השר

 פי על וזאת קרובו, שאינו לאדם מניותיו
הוועדה. בהמלצות 13 סעיף

 שינוי כל חל לא אמנם אם כי ברור '
 הימית החברה של וההנהלה הבעלות בהרכב

ב־ התיקים שמעידים כפי — ואטלנטיק

ב הדבר עומד — רשנדהחברות מישרד
 אימצה שאותן ועדת־אשר, להוראות סתירה

הממשלה.
 זה, ים1עניי מצב על הסבר לקבל כדי

ל המישפטי היועץ אל הזה הסולם פנה
 היתד. משם שהגיעה התשובה ממשלה.

ל המישפטי היועץ מישרד חד־משמעית:
 שנוגע מה בכל כלל עוסק אינו ממשלה

ועדת-אשר. להוראות
מזכיר־הממשלה, היתד. הבאה התחנה

 עוסק אינו כי הודיע הוא אף נאור. אריה
 ואינו לכך, מוסמך אינו זה, בעניין כלל

לכך. מתכוון
 השר את לאתר מאמצים נעשו בינתיים

 הסבריו. את לקבל כדי עצמו, מרידור
 עוזר־השר, :חלקי פרי נשאו המאמצים

 לפני עוד לומר, נכון היה שלום, ראובן
 השר כי תומה, עד השאלה את ששמע

ולהח להמשיך מיוחד היתר קיבל מרידוד
המצ בפיתוח העוסקת בחברה בחלקו זיק

 לגבי נשאל כאשר אך המהפכנית. אתו
 אטלנטיק בחברות־הספנות השר של חלקו

 ארכה השר עוזר ביקש הימית, והחברה
 התקיימה זו שיחה תשובה. להשיג כדי

 רשם- במישרד הראשון הביקור למחרת
החברות.

יו כעבור שניתנה, התשובה
 ביקשני ״השר זו: היתה מיים,

 הוראות אחר מילא כי להודיע
הת כאשר עד־תום.״ ועדת-אשר

 מה ולומר לפרט השר עוזר בקש
 כחברות־הספ• בחלקו השר עשה
ו המשיר הוא לפרט. סירב נות,
תום.״ ״עד כמילים דבק

 אחרי להתחקות בניסיון הנוספת התחנה
 מרידור של הפרטיים העסקים מיסתורי

 היה הדבר מבקר־המדינה. במישרד היתד.
 החדש, המבקר של מינויו שלפני בתקופה

 שיף, יעקב המישרד, דובר טוניק. יצחק
 מבקר- של מפורשת הוראה על־פי כי אמר

 הוא נבנצאל, יצחק הד״ר היוצא, המדינה
 הוראות בעניין הודעה כל מלמסור מנוע

ויישומן. ועדת־אשר
 כי במפורש עולה ועדת־אשר מהוראות

 ליישום האחראי הוא מבקר־המדינה מישרד
 שיף. יעקב גם הסכים לכך הללו. ההמלצות

 לומר יכול שאינו בעמדתו דבק הוא אך
 שמישרד רק לגלות מוכן היה הוא דבר.

 ועדה משנה יותר לפני מינה מבקר־המדינה
)72 בעמוד (המשך

ד ____________________

המנהל אישור
פרי״, להובלת ימית

 ברנד מילא ׳אישר בחתימת־ידו
ה ״החברה הנהלת הרכב את

תצלום זהו מרידור. יעקב שותפו, חבר שבה

 .1976 משנת רשס־החברות, במישרד תיק־החברה מתוך מיסמך של
 של חברותו את המבטלת הודעה כל במישרד התקבלה לא מאז

נעלם. — במישרד אטלנטיק תיק החברה. בהנהלת מרידור




