
המתעשרים והמיליונריםהמילחמה, ,מרוויח על רביעית גחנה
במילחמה שנורה פגז ומכל שנפתחת, קופסת־שימווים מכל 1■ התותחים

 זרה, בעיתונות פירסומים ל־פי *י
 זעירים מטוסים — המזל״טים מילאו /
 המהיר בחיסול חשוב תפקיד — טייס ללא
 במילחמת הסוריות סוללחת־הטילים של

 על- בישראל ׳מייצרים המזל״טים לבנון.
 עליה שהבעלות האווירית, התעשייה ידי

 קונצרן ועל־ידי הממשלה׳ בידי נמצאת
 נמצאת עליו הבעלות מן שמחצית תדיראן,

ההסתדרותי. כור קונצרן בידי
 ■תחרות מנהלית האלה החברות שתי
 ל־ מתוצרתן המזל״ט מכירת על חריפה
 שווקים גם מבטיחה לצה״ל המכירה צה״ל.

■נוספים.
 מילחמת־׳הלבנון, שהתחילה לפני חודש

 מכירת רקע על חמורה שערוריה פרצה
פור לא שזהותה זרה, למדינה המזל״ט

מתדיראן, מזל״ט רכשה מדינה אותה סמה.
 מיש־ תביעה הגישה קצר זמן אחרי אך

 התעשייה החוזה. את להתיר וביקשה פטית,
 מדינה אותה על־ידי התבקשה האווירית

נגדי,ת. הצעה להגיש
 היו לא הם מזעם. רתחו תדיראן ראשי
הרוו המרה. הגלולה את לבלוע מוכנים

 מאוד, גדולים הם בתעשיית־הנשק חים
 תעשייתי ענף בכל מאשר יותר הרבה
 החוזה, את ולהציל לנסות כדי אחר.

 קצין מדינה לאותה תדיראן חברת שיגרה
ב היה הקצין סגן־אלוף. בדרגת צה״ל

 את עבורו שיילמד. תדיראן וחברת חופשה,
נדיבים. אש״ל דמי וגם כרטיסה־,טיסה,

■> 32 ......

 עים׳ סוכמה ילא שבינתיים היתה, התוצאה
המכירה. קת

 תדי־ נגד התלוננה האווירית התעשייה
הת הנוסע, הקצין פרשת על נוסף ראן.

 נוסף שקצין על האווירית התעשייה לוננה
מקבל פרישה, לפני העומד בצבא־הקבע,

 להחזקת הוצאות תדיראן מחברת עתה כבר
התלו תדיראן, מעובדי שלושה מכוניתו.

 בקרון־ ביקרו האווירית, התעשייה ננה
האווי התעשייה של המזל״ט של הבקרה

 , סודות. משם ונטלו רית
הוועדה על־ידי נדחתה זו אחרונה טענה

 כי קבעה שזו אף התלונות, את שבדקה
 התחייבות ״הפרת הזה בביקור לראות יש

מישרד־הביטחון. מצד חוזית״
התע המיפעל היא האווירית התעשייה

 תידיראן בישראל. ■ביותר הגדול שייתי
 במקום ברשימה, אחריה בדיוק ניצבת
השני.

התע המיפעלים מאה ברשימת

 נתח יש בישראד הגדולים שייתיים
ה סיפעלים דאותם מאוד נכבך

 וקונצרן — 7צ!ה׳ למען מייצרים
 שם מיוצג ההסתדרותי ,״בורי
 עסקים קבוצת מכל יותר יפה,

אחרת.

פרנקל שלפה ״א״ —יי—
 למען — וככסף כדם — כיותר יקר מחיר תשלם ישראל מדינת
 על סומכים שאינם כלכלנים שרון. ואריאד כגין מנחם של המילחסה

 יגיע המילחסה של האמיתי מחירה כי טוענים הרישמיים המיספרים
 לכיסיהם מגיע זה מסכום ניכר חלק דולרים. וחצי מיליארד לשלושה

 הנשק סוחרי לידי האמריקאים, ושותפיהם הישראלים הנשק יצרני של
 חלקם — האמריקאי הקשר על דווח כסידרה הקודם כפרק והסוכנים.

ההסתד הקונצרן המילחמה. כריווחי מארצות־הכרית הנשק יצרני של
 מרוויחי על הוא גם נמנה — ״כור״ — כישראל כיותר הגדול רותי
חסה. המיל

ש משל, ירוחם ההסתדרות׳ מזכ״ל .
 במדינות בחו״יל, שיגרתיים מביקורים חזר

 חזר כאשר סיפר, ומרכזה, אמריקה דרום
 ראש- על בלהט שם הגן הוא כי לארץ,

 ■שר־הביטחון, ועל בגין, מנחם הממשלה,
שרון. אריאל

 ה המילה,מ
הצילה

♦ ר ך פ של י  במקו־ שלי ״המארחים : מ
י  מדוע אותי, שואלים היו השונים מות ״

 כאלה שלכם ושר־הביטחון ראש־הממשלה
 נטשתי כאלה, בהזדמנויות אני, תוקפנים.

 להגנת ויצאתי האופוזיציונית, עמדתי את
 מפולין, שואה שכפליט אמרתי, השניים.

 על להגן חייב ישראל עם כי בגין יודע
 למישפחה בן חקלאי, הוא שרון עצמו.

 יעוד הערבים את מכיר הוא חקלאית.
 על להגן חייב היהודי כי ויודע מילדותו,

התנכלויות.״ מפני עצמו
 אפשר האלה הדברים למישמע

 כתוך פעם, מדי כהיותו, כי לחשוב
 משל ירוחם נקט המדינה, גבולות
 מילחמת נגד אופוזיציוניות עמדות
 כחו״ל. רק עליה וסינגר הלבנון

 יודע !משל שחר. אין שלכך אלא
״חכ ממיפעלי גדול חלק כי היטב

קונצרן ובראשם העוכדים״, רת


