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 נפצעו האחרונים הלחימה ימי בשני
 חלק נהרגו. וכמה צה״ל, חיילי עשרות

לבתי־החולים. במסוקים פונו החיילים מן
לפי המשמש כבד, במסוק שעת־טיסה

שקלים. אלף 85כ״ מחירה נפגעים, נוי

בעופרהקוב,ומישוד־ אטד המילחמה של האמיתי מחירה
שלה הנלנל״ם״ ..היתרונות את להרגיש מנסה הביטחון

 והחיילים מנות־הקרב, בהמוניהן תחות
 ם־ קופסוודהשימורים תכולת את אוכלים

 המילחמה, בעת כבר שלהם.■ בתי־החרושת
 הז־ יקבלו הם שתסתיים, אחרי מייד או

 •ונד ממישרד־הביטחון חדשות מנות־ענק
חשובים. יצרני־מזון כמה הם אלה צה״ל.
נפ צה״ל חייל כאשר מרוויחים הם י•
התרופות מייצרים, שהם התחבושות צע•

 לשר־האוצר, להניח מעדיך הוא
הפולי ם ני ק ולעס ארידור, יורם
הכנ של הכספים כוועדת־ טיים
חסרי־שחר. מיספרים לפלוט סת,

בהר עולה הלבנון מילחמת של מחירה
 עתה עד שיצאו המיספרים כל על בה

 מווע־ וחברי־הכנסח שר־האוצר של מפיהם
דת־הכספים•

 המילחמה של השני בשבוע כבר
 למישרד־הביט- ״המקורב מקור העריך

מיל יהיה המילחמה מחיר כי חון״
דול מיליוני 600 זה מתוך דולר, יארד

 הפכה זו הערכה ישירות. בהוצאות רים
במ שינוי בה חל לא ולמעשה מקובלת,

מחודש. יותר שך
 30ב־ הארץ ביומון שהתפרסמה בידיעה

גור* של הערכות ״לפי כי נאמר ביולי

 מיליארד משני פחות לא ישראל מדינת
 הסבירה ההערכה היתד, זו דולרים. וחצי

 ריש־ גורמים על־ידי שהושמעה ביותר
מיים.

 נוהלה העת, אותה בל כמשך
 לעתים שהניעה מערכת־תעמולה

 את ליפות פנסיון גיחוך, כדי עד
 המילה־ מחיר של הקודרים פניו
 שיתפו בממשלה שרים כמה מה.

 שר־הכיטחון, עם זה כעניין פעולה
ני כך כאוצר. פקידים גם וכמוהו

 המיל■ כי בעיתונים לקרוא היה תן
 סופר המשק,״ ליעול ״תרמה חמה

 כמעט ״הייצור כי ישראל לאזרחי
האבט ש״חוסלה וגם ירד,״ שלא

 מיספ־ גם פורסמו הפסוייה.״ לה
הייצוא ״מימדי על חסרי־שחר רים

הקרב בשדה־ בפצוע טיפול
התרופות תעשיית

טי רפואי. טיפול קיבלו הפצועים כל
 אינפוזיה, מנת ביותר• יקר הוא זה פול

 דם ומאבד בקרב הנפצע חייל כל שכמעט
שקלים. למאות מגיע לקבלה ״זוכה״

 לקבל מישפחתו זוכה נהרג, חייל כאשר
וחיי שקלים, אלפי מאות בסך דמי-ביטוח

 ממישרד״ מקבלים נכים ההופכים לים'
שלג קיצבות, אחרים ומגורמים הביטחון

שקל. במיליוני מסתכמות מהם אחד כל בי

הראשון הכפיר מטוס
הנשק תעשיית

36

לעי הגוזלים מייצרים, או מייבאים שהם
 רוד להם מביאים אלה כל היתר, וכל רוי.
 התרו־ מיצרני כמה הם אלה גדולים. חים
הרפואי. והציוד ,פות

 ביגדי- מתבלים כאשר מרוויחים הם •
 כי מתברר וכאשר צה״ל, חיילי של הם
 בהרי־ לשהות יהיה גדולים גייסות על

 יזמין הצבא החורף. בעונת הקרים הלבנון
מיו ואוהלים לבנים חמים, בגדים אצלם
 תעשייני־הטכס־ מבין כמה הם אלה חדים•

בארץ. ביותר החשובים טיל
שנורה, כדור כל על מרוויחים הם •

 כל על מלוע־התותח, שנפלט פגז כל על
 יצרני הם אלה המטוס. מכנף שניתק טיל

וסוכני־הנשק. סוחרי־הנשק הנשק,
 בסיד- המילחמה• מרוויחי הם אלה כל

 על לעמוד ניסיון ייערך זאת כתבות רת
 הם כמה ולבדוק זהותם, את לברר טיבם.

הלבנון. ממילחמת הרוויחו
 במיוחד, מעניינת היא האחרונה השאלה

 כדי האחרות. מן יותר אפופת־סוד וגם
לכיסי זרמו אדירים סכומים אילו לברר

 לנסות כדאי המילחמה. מרוויחי של הם
 הכולל. מחירה היה מה כל, קודם ולבדוק,
 מישרד־הביטחון״ ״ספקי שהפיקו הרווחים

הכולל. המחיר מן מסויים אחוז מהווים
 שורר המילחמה, מחיר של זה, בעניין

 דומה ביותר. מוזר קרב״ ״ערפל היום עד
 המילחמה, של ביות* השמור הסוד שזהו

לחי קשה שהוא עניין זה שאין למרות
 לגלות מוכן מישהו היה אילו — שוב
האמת• את

 כמה בדיוק יודעת מערכת־הביטחון
ה מילחמת לצורך גוייסו מילואים חיילי
 גם יודעים הזאת המערכת חשבי לבנון.

 וחייל סדיר חייל של החזקתו מחיר הם
 הלבשתו, עולה כמה בצה״ל. טילואים

 מהי בו, הרפואי הטיפול הסעותיו, הזנתו,
 מקופת משולם סכום ואיזה משכורתו,

עבורו• הלאומי הביטוח
הש דלק בכמה ידוע למערכת־הביטחון

 שאפשר בוודאי במילחמה. צה״ל תמש
 שעות־המנוע מיספר של להערכה להגיע

 יוצא גיחות לכמה שידוע — המטוסים של
 את גם להעריך אפשר מהם. אחד כל

שי בה שנעשה התחמושת של מחירה
 רב פירסום ניתן מזמן כבר קרבי• מוש

 רבות של יחידות־החירום שמחסני לעובדה
 המחשב ממוחשבות. הן צה״ל מיחידות

 משרד־הביט־ של זה בארץ, ביותר הגדול
 מה לברר כדי הרבה לסייע יכול חון,
עתה. עד המילחמה של מחירה היה

 אריאל דשר־הביטחון, אודם
זאת. לגלות עניין שום אין שרון,

הלחי ימי ששני לוודאי, קרוב
באו 12וה־ 1ה־נ — האלה, מה

 לא ישראל למדינת עלו גוסט,
שקלים. מיליארדי מעשרה פהות ־

 מוסדות וכמה אנשים כמה ומישהו,
רב. כסף יום באותו הרוויחו עיסקיים,
כ המילחמה. מרוויחי הם אלה

 ה־ המיסמכים של הנקייה לש"
 שאינה העיתונות, הטל דישמיים

 המיל־ של הזה כצד לעסוק מרכה
״ספ כדרך־כלד, מכונים, הם המה,

 ה■ מאחורי מישרד־הכיטחון״. קי
מסתת הזאת האנונימית כתוכת

מיל ממולחים, אנשי־עסקים רים
ולע ישראלי מידה כקנה יונרים

 אדירים קונצרנים עולמי, גם תים
יהסית. צנועים כתי־חרושת כצד
 מרוויחים האלה והמוסדות האנשים !•

 כמו במילחמה שעל כל ועל צעד כל על
נס־ כאשר מרוויחים הם הלבנון• מילחמת

המזון תעשיית

 המיל־ למישרד־הביטחוך המקורבים מים
 וההוצאות דולר, כמיליארד תעלה חמה
 תקציב. שנות שתי על־פני פרושות יהיו

 גיר־ קיבל לא ארידור, יורם שר־האוצר,
 כי הדגיש בכנסת שנשא בנאום זאת. סח

 יגיע הגליל׳ ,שלום מבצע ״הוצאות
ה נ ש מיל 30לכ־ ש״פ) שלי, (הדגשה ה

דו ממיליארד יותר ,שהם — שקל״ יארד
 חלק איזה לומר טרח לא שר־האוצר לר•

 תקציב על יגולגל המילחמה מהוצאות
הבאה. השנה

 ובוועדת־הכספים ימים, כמה רק חלפו
 שונות. זמירות נשמעו כבר הכנסת של
ל־ תעלה הלבנון מילחמת כי הוערך שם

ה כמויות ועל ללבנון,״ הישראלי
המשוער. ומחירם שנתפסו שלל

 הסבירה ההערכה שאת דומה,
 מוסד שד כלכלנים סיפקו כיותר
״ה תשקיף, (דף מסויים פיננסי

 ה■ כי שחישבו צ)344 הזה״ עולם
דול מיליוני 300 עולה מילחמה

מיל שלושה או שכוע, לכל רים
עתה. עד דולרים וחצי יארדים
 שבה הדרך על — בסידרה הבא בפרק

 של חלקם על המילחמה, של מחירה חושב
 העצום, בשלל מישרד־ה,ביטחון״ ״ספקי

האלה. הספקים מן כמה של זהותם ועל




