
 חרשתנים וייצג ביפאן. מערביות חברות
לים. מעבר יפאניים

 הוא במהירות. התעשר הפליט־לשעבר
 רחבי בכל נציגים של עניפה רשת פרש

 מיו־ קשרים וקשר ובאפריקה. מזרח־אסיה
בס־ המישטרים צמרות עם חדים־במינם

 דיקטטד אלה היו כלל בדרך אלה. רינות י-
 הקשרים של טיבם על מושחתות. רות

 שנקט השיטות מן ללמוד אולי ניתן האלה
 ו־ שרים שבה עצמה, בישראל אייזנברג

 ומחברותיו סאייזנברג קיבלו חברי־כנסת
המילי של לעושי־דברו והיו טובות־הנאה.

יפורט. שעוד כפי ארדר,
 חשוכים באלה פוליטיים קשרים
 בעיסקי* מדובר כאשר במיוחד
העיסקות מן רבות כאשר הנשק,

 חשובים פוליטיים קשוים
 בוויסקי כשמדובר במיוחד
 יודע וא״זעוג - הנשק
 תמיכחס את והשיג כיצד

! ביס וח״ שדים שו
 חש־ או חשאית, בצורה נקשרות

פומ מיכרזים ללא אית־למחצה,
 פיקוח של אפשרות כל ובלי ביים,

הכספים. מהלך עד ציבורי
 אריאל שר־הביטחון, גילה 1981 בסוף

 טוהר־ של הפעולה משיטות טפח שרון,
 באותה חתר שרון אייזנברג. שאול הנשק

 ישראל בין נשק עיסקות לחתימת תקופה
 נסיעתו ערב אפריקאיות. מדינות כמה ובין
 שאול במישרדו הופיע לאפריקה שרון של

 הנסיעה את לערוך לו והציע אייזנברג,
 את דחה שרון הפרטי. ובמטוסו בליווייתו,

 סן אייזנברג את לסלק וניסה ההצעה.
 לשרון הועיל. ללא אך האלה, העיסקות
הגיעו כבר אייזנברג של אנשיו כי התברר,

ה המדינות של השגרירות סגל אנשי אל
בפאריס• אמריקאיות

הפ על אייזנברג אנשי שהפיצו הגירסה
 מסויים בשלב לדבריהם, זו: היתה רשה

 האפריקאים ובין ישראל בין המו״מ של
אנ ״פנו״ ואז כספיים״, קשיים ..התעוררו

 את וביקשו אייזנברג אל מישרד־החוץ שי
 אנשי־אייזג־ טוענים זו, פניה התערבותו.

 מישרד־האוצר. על־דעת גם נעשתה ברג,
ארידור. יורם בראשו עמד כבר שאז

 שותף
בסין

ה ש שאייזנ־ אחר מעשה מזכירה ז* ד
■  כאשר היה זה בו. מעורב היה ברג י

 להברת 1979 בשנת העממית סין פנתה
 בייצור המתמחה הבריטית, פלקינגטון האחים
 הפטנט על־פי זכוכית לייצר וביקשה זכוכית,

הש בלתי־ברזרות, מסיבות לפתע, הבריטי.
 שאול זה היה שנה אחרי אך הסינים. תתקו

פלקינגטון, האחים אל שהתקשר אייזנברג

 לדון כדי לסין יוזמנו הם כי להם והודיע
זכוכית. לייצור סיפעל בבניית

 שר־הביט־ כמו בדיוק הבריטים,
 להתערבותו התנגדו הישראלי, הדן
 את לנהל ביקשו הם אייזנברג. שד

 ולא -הסינים, עם במישרין עיסקיהם
 למיל־ שמנות עמלות לשלם ששו

 בעיקרה במו בדיוק אך יארדר.
הברי במיקרה גם קרה הישראלי,

 היתה היצרנים של התנגדותם טי.
ל הגיעו !הם כאשר הועיד• ללא

 הם בפקץ, הסינים, עם פגישה
 בשותף אייזנכרג את במקום מצאו

הריווחית. בעיסקה דבר לכל
קשרים
תת־קרקעיים

 נתיבות למצוא אייזנברג מצליח יצד ^
 או האפריקאים הסינים, של ליבם אל ״

הת אחד ,במיקרו־ לפחות ? הישראלים
זה היה פעולה. וננקמה חשדות עוררו

אייזנברג מיליארדר
באפריקה עיסקה

 מכירת של בעיסקה אייזנברג תיווך כאשר
 ועדה לדרום־קוריאה. קנדי אטומי כור

 את לחקור כדי בקנדה הוקמה פרלמנטרית
 שלא המליצה הוועדה הזאת. העיסקה פירטי
 שכבר זו על נוספת עמלה לאייזנברג לשלם
הוועדה דולר. מיליון 1.52 בשיעור קיבל.

 חלמון מייחמת
 ווו שם הוציאה
 - ישראל למתת

מציאה היא או

רייסר וח״ב אלבין עסקים איש־
בלבנון טובים עסקים

 כדי הממשלה חברי על שהופעלו רים״
 כי וטען לאייזנברג, המכירה את לאשר

 אל שהובילו תת־קרקעיים״ ״קשרים היו
בממשלה. שרים

ב שר הוא שריר אברהם גם עכשיו
 פרבר, רפי הוא מישרדו ומנכ״ל ישראל,

 ברשת־ אדמיניסטרטיבי מנהל שהיה מי
 באמצעות בה, שותף שאדזנברג העיתונות

אלבין. - מיקי
רכי מהווה רייסר מיכה חרות ח״? גם

 שותפו רייסר, אייזנברג. של חשובה שה
 הליכוד, של היקב לייסוד אלבין מיקי של

המנהלים במועצת כחבר אחר־כבוד מונה

הניטח![׳ היצוא
 מסתכם א״ונבוג של

 דולרים מיליוני נ־ססז
 החברות ואתת - נשנה
 יצרני 60 מייצגת שלו
 לישראל המשווקים נשק,
!הקטלנית תוצרתם את

הע ואייזנברג אתא, הטכסטיל קונצרן של
 חבר- שכן ונהג, מכונית לרשותו מיד

 אייזנברג משכורת. לקבל יכול אינו כנסת
 הטכסטיל. עיסקי לצורך לרייסר זקוק אינו

שאנ רבים, קרקע שיטחי יש אתא לקונצרן
 לבנייה להפנותם מבקשים אייזנברג שי

 שר־ של אמונו איש הוא רייסר למגורים•
המעגל. נסגר וכאן לוי, דוד השיכון,

 אייזג־ של ביותר המכניסים העסקים אך
 שטמון עיסקי־הנשק, ספק ללא הם ברג
להשקעה. יהסית במיוחד, גבוה רווח בהם

הבינ בעסקיה פועלת אייזנברג קבוצת
חברת ליסבונו/ חברת באמצעות לאומיים

 וגובה נשק מייבא גם והוא צה״ל, למען
שמנות. עמלות

 מיוחדת יחידה
להשתלטות

מים נמצא אייזנברג קבוצת רשות ך•
 ייצורו •שעיקר אלקטרוניקה^ רפק על ■•

 קנה אייזנברג למערכת־הביטחון. מופנה
 מיליון בשני שנים כמה לפני זה מיפעל
 רפק של המאזן הסתכם אשתקד דולר.

 החודש לירות. מיליון 670ב־ אלקטרוניקה
 שמים־ טוגיק, יצחק מבקר־המדינה, הודיע

 של שורה עם נמנה אלקטרוניקה דפק על
 החוק, את העוקפים ישראליים סוכני־נשק

 הנשק מייצרני גדולות עמלות ומקבלים
 הקטלנית תוצרתם את המשווקים בחו״ל.

בישראל.
ביקו לוועדת טוגיק שד מדיווחו

 מתברר, הכגסת של המדינה רת
 לא מייצג אלקטרוניקה רפ״ק כי

 בחו״ל. וספקים יצרנים מ־סס פחות
 ההיתר את חידש מישרד־הביטחון

 עד עמלות לקכד זו לחברה שניתן
 המישרד, שאנשי כדי הייצוא,
•האסמכ את־ כחוק, כנדרש יסדקו,

 שסוכך להסטיח כדי הדרושות תות
 גס יספק עמדות המקכד הנשק

הללו. העמדות תמורת שירותים
 (שלהם הנשק סוכני של אלה עמלות

מגי זו) כתבות בסידרת נפרד פרק יוקדש
 — שנה בכל שקלים מיליוני למאות עות

אלה. בעיסקות חלקו את גובה ואייזנברג
 ויותר יותר אייזנברג מתעניין לאחרונה

 הביטחון מערכת למען המייצרים בענפים
בענף שליטתו את מרחיב והוא וצה״ל,

 :קובע המדינו! גבקו
 א״זגנרג של הסבות

 ׳החוק, עקבה:אח
גזולות! עגלות וקיבלת

 דיב־ יונייטד וחברת טריידינג טריאנדולרלנשק סוב שם
ושלוותו בגללהברת הנשק לייצוא דואגים בארץ לופנזנט.

 ושתו הישראלי,
!חוגגים הנשק

 החשד את בהביעה החלטתה את נימקה
 לא־חוקיות למטרות נועד מהכסף ״חלק כי

ולשלמונים.״
ב פוליטית תמיכה לעצמו לרכוש כדי

ה של החדש־דאז המישטר מאת ישראל,
 בבית־אסיה מישרד אייזנברג העניק ליכוד,

 שניהל שריר. אברהם לח״כ שבתל-אביב
 שלו הבחירות מערכת את זה ממישרד
 נמנה פת גדעון השר הליברלית. במיפלגה

 פת שריר. של סיעתו עם תקופה באותה
 שבה בעיסקה באייזנברג נלהב תומך היה

 של מניותיו את לרכוש המיליארדר ביקש
 הגדולה הדלק בחברת וולפסון אייזיק סיר

 סגן־ראש־הממשלה, פז. בישראל. ביותר
אדי ״לחצים היו כי אמר ידין. יגאל דאז,

 חברה אטאסקו. וחברת לייצוא, אייזנברג
 הדוק בשיתוף־פעולה פועלת זו אחרונה

 מטוסים, קונה היא האווירית. התעשיה עם
 האווירית, התעשיה במיפעלי אותם משפצת
גבוה. במחיר אותם וסוכרת

 ספיגות־ סייטדאד מייצא אייזנכרג
אופ וציוד תחמושת מטוסים, קרס,

 הוא זהירות, הערכות פי עד טי.
 מיליון 100כ* ישראלי נשק -מייצא

 מיליארד 30 אד — כשנה דולר
לידות•

 של לעסקים מועילה הלבנון מילחמת
 רע שם מוציאה אמנם המילחמה אייזנברג.

 טוב שם מוציאה היא אך ישראל, למדינת
הנ את הקונות במדינות הישראלי. לנשק

 לטינו־אמרי- דיקטטורות — הישראלי שק
חשי מייחסים לא — אפריקאיות או קאיות

 הם ישראל. שרכשה הרע לשם רבה. בות
מישטריהם. על להגן כדי לנשק זקוקים

 בעקיפין רק מרודה אינו אייזנברג אך
במי גם מרוויח הוא הלבנון. ממילחמת

ואמצעי-לחימה נשק מייצר אייזנברג שרין.

!גישוו־הביטחון של
 חומרי־ לייצור (המשמשים הכימיקלים

והמחשבים. האלקטרוניקה נפץ),
ב לשותפה אייזנברג קבוצת היתה כך

 רכש אייזנברג דקטטר־כימיקלים. חברת
 רובוטים, בייצור העוסקת שרנוע, חברת את

בניקוב־מחשבים. שליטתו את והגדיל  אייזנכרג קכוצת הודיעה החודש
 מיוחדת יחידה מקימה היא כי

 בדיקות, סריקה, כ״ייזום, שתעסוק
 פרוייקטים של וניהול מימון תיכנדן,

 התעשייה ענפי כבל עתירי־ידע
 העסקים של טיבם על והמחקר.״

שב העובדה, להעיד יכולה הללו
 הועמד -החדשה היחידה ראש

 הזל־ הד״רדדד (מיל•) אדדף־מישגה
 מהדקה בראש שעמד -מי קורן,

 מיש־ שד ולפיתוח למחקר ביחידה
הישראלי. רד-הכיטחון
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