
שלום עוזר־בכיר
מגר יועץ־בכירצמוד רכב

תוצאות אפס
סרידריד מנכ״ל

חוברות־עבודה

 בארצות־ שמעסיקו היורד גנגר, אריה
 עם אותו שידו ריקליס, משולם הברית,
 שר־הביטחון. היה כשזה שרון, אריאל
 להיפטר רצה שריקליס היא הטענה
לריקליס, הרבה חייב שהיה שרון ממנו.
 מישרד־ עובדי או ה״אוצר״, את לקח

 ל״רכישה.״ הסכימו לא הביטחון
 דרכו את מצא גנגר — התוצאה

 לא בתפקיד מרידוד, של למישרדו
בכיר. יועץ של מוגדר

 במכונית גנגר נסע וחצי שנה במשך
 לשימושו גם צמוד נהג קיבל שכורה,
 שנשכרה דו־לשונית מזכירה הפרטי,
 שירותי לו סיפקה פרטית בחברה
 אינספור פעמים נסע הוא מישרד.
— והתוצאה הון. לגייס כדי לחו״ל,

אפס.
 היו אחריו, גנגר שהשאיר מה כל

 לזרום שממשיכים וחשבונות הוצאות
 שיזם. פרוייקטים על המישרד, לחשב
 הקמת פרוייקט הוא ביניהם הבולט

 חברת על־ידי שבוצע השקעות, חברת 4
 הישראלית החברה - איקורד
 מרחוב בע״מ ולפיתוח למחקר

 סן־־כל בתל־אביב. 2 אבן־גבירול
 מחודש שירותיה עבור החברה הוצאות

 נסיעות הכוללים שעברה, שנה יוני,
 דולר! אלף 58לכ־ הגיעו לחו״ל,

אפס. — המעשית התוצאה
 את גנגר עזב ברורות לא מסיבות

לארצות״הברית. וחזר המישרד
 מעסיק מרידור של המרתק מישרדו

נוימן, חיים כמו מפתיעים אנשים עוד
 בן־ציון שר־המישפטים, של גיסו

 בר־ באוניברסיטת מרצה זילברפרב,
 במישרד־הכלכלה המועסק אילן,

 כלכלי לתיכנון הרשות כמנהל
 עם במכונית נוסע זילברפרב במישרד.

 הוא כאשר פרטי. בשימוש צמוד נהג
 לו ממתין הדתית באוניברסיטה מרצה
בכניסה. הנהג

 במישרד־ שהסתובבה אחרת דמות
 דוריאל. יוסף המהנדס היא הכלכלה
 עוזרו הוא השבוע של האחת במחציתו

הוא השניה ובמחצית השר של ל
 לייעול המטה כראש עובהללא־שכר,

הציבורי. המשק
 קלישר ברחוב ששכן ממישרדו,

 להרגיז דוריאל הספיק בתל־אביב,
 חתול עבר שכנראה עד אנשים, הרבה
 הודיע הוא מרידור. ובין בינו גם שחור
 כך בעיקבות מהמטה. פורש שהוא

 אר המטה, פעילות לחלוטין שותקה
 לא בתפקיד עדיין נשאר דוריאל
לשר. כעוזר מוגדר

 בעל הוא חרות, מרכז חבר דוריאל,
 מינהל בתחומי יוצאות־דופן ריעות

באחרונה מוזר. איש הוא שונים. ומשק -
 על להגיב מוכן ואינו למחתרת״ ״ירד

 במישרד שהתחוללו האירועים מרבית
 ומאז עשיתי, שלי ״את קשור. היה שבו

 הסכים להוסיף," מה לי אין שפרשתי
לומר. דוריאל
 בשתי גם נקשר דוריאל של שמו
המשק. לייעול במטה מרכזיות פרשיות
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התשלום. עם לכס תשלח כחוק מס חשבובית

 ששלחה המיכתב העתקדולו 57,334
 החברה - איקורד חברת

 לשעבר גנגר, לאריה בע״מ, ופיתוח למחקר הישראלית
 בעלי מפרטים במיכתב לשר״הכלכלה. בביר יועץ

 תקופת עבור מבקשים הם שאותו הסכום את החברה
 גנגר שיצר המישרד, ובין ביניהם ההתקשרות

המתקרב הענק, הסכום .1982 ויולי יוני לחודשים

 זאב של נסיעה הוצאות כולל לירות, מיליון 35ל״
 הפרטית, מהחברה - קידר ואהרון ציציק

 ימי 15 עבור תשלום שם, שהייה לארצות־הברית,
 כספי, אלקנה אחר, חברה איש של והוצאות שהייה

 קטן הסכום יעוץ. של חודשיים עבור ותשלום
 חברת תקופה שבאותה מפני דולר, 19,800ב־

מלאה. לפעילות עדיין נכנסה לא איקורד

 בין ההתקשרות חשיפת — האחרת
 סימנס וחברת התיקשורת מישרד
 הסכום טלפון. מרכזות רכישת לצורך
 ציוד עבור משולם להיות אמור שהיה
 שלא מיכשור, של ידע), (ללא בלבד
 לחצי הגיע עדיין, עצמו את הוכיח

 התפוצצה העיסקה דולר. מיליארד
 הפך ציפורי מרדכי(״מוטקה״) והשר
רוריאל. של אוייבו

 בהש־ ביזבוזים אחרת דשה ן*
ב חדשות בתחנות־כוח קעות

 חברי חלק לקחו זו בפרשה אשקלון.
החברה. הנהלת

 בכלל אם היא, המתבקשת השאלה
 פרידריך במישרד־כלכלה. צורך יש

 ממשל בכל חיוני מישרד שזהו טוען
 מישרר־ זכה בישראל ״רק מערבי.
נרחבות.״ כה לסמכויות האוצר

 אנשי ינסו שעתה חושש פרידריר
 יריביו, את רואה הוא שבהם האוצר,
 בהערצה מדבר הוא המישרד. את לחסל
שלו. השר על גלויה כמעט

 ל־ אם שגם מבין לא הוא אולי
 אובייקטיבית, הצדקד, יש כזה מישרד

 ממנו מונעים מרידור, כמו אישיות הרי
רציני. יחס כל מייד

 התנהגות היא לכך הראייה
 העולם גילויי אחרי במישרד, הבכירים

שעבר. בשבוע הזה
 ההסכם של הסודי המיסמך פירסום

 ג־נרל וחברת מרידור בין שנחתם
עובדיו. כל את הקפיץ אלקטריק,
 פרידריד של הראשונה המשימה

 מכיוון המדליף. את לאתר היתה
 שונים, ניסוחים חמישה היו זה שלחוזה
 שלב ובאיזה מי מיידית בדיקה נערכה
הסודי. למיסמך את הדליף

 שאולי דעתו, על העלה לא איש
 את חד־צדדית לבטל ההזדמנות זאת

החוזה על הישראלית החתימה

תח לחבל ניסו כולם השערורייתי.
 את מהאמריקאים למנוע איך בולות

 שלהם, חתימתם את לבטל האפשרות
פומבי. למיסמך שניתן אחרי

 היה הנוכחים את שהרגיע האיש
 שהתייצב שמאז הצעיר, שלום. ראובן
 לראות הספיק מרידור של לצידו
 אומנם נמצא העולם, כל את כמעט

 פעיל הוא אך בחופשה, רישמית עתה
במישרד. מלאה בצורה

 מישרדטודי
בהחלט

 שאין הבין, הוא ניסיון בעל ^
ט ו ק נ ל  המישרד מטעם יוזמה בשום ו

 ואת השר את הרגיע הוא להתחפר, אלא
 ינקטו שבו צעד שכל והסביר פרידריר,

 הפרוייקטים מימוש את ימנע השניים
 את שפתיו דל על העלה לא איש
 בנסיבות היחידה ההגיונית ההצעה
יתפטר. שמרידור העניין:

 פתחו המישרד אנשי להיפך,
 באור להעמיד כדי שיכנוע, בניסיונות

 אלי של הצטרפותו את יותר מחמיא
 דווח שעליו ביפאן, לסיור קרן

 ראש קרן, באוקטובר) 5(הזה בהעולם
 מרידוד, של האנרגיה תעלול פרוייקט

 לסיור ביותר תמוה באופן הצטרף
 לחקר המישלחת של הראשון

הרובוטים.
 מיסמכים שבידיו מתעקש, פרידריך

 בשליחות יצא קרן כי המוכיחים
 אד מישרד־הביטחון, של חסוייה

פניו. על טופחת המציאות
 של הגילויים שמלבד העובדה

 בכותרות גם המישרד זכה הזה העולם
 אחרים, בכלי־תיקשורת ובתחקירים

 יועציו אדום. אור מרידור אצל הדליקה
וה מאורגן, במסע שהמדובר החליטו
 בשבוע במישרדו שנשאלה שאלה
 מאחורי עומד ״מי היתה: שעבר

המזימה?״
 של רשימה הכין כבר הזועף מרידור

• בממשלה אפשריים גורמים
 מתבצר הפירסומים, לאור עתה.

 מסתגר המישרד, של הבכיר הצוות
ולהגיב. לדבר ומסרב בחדרים

 הפוליטיות ההתייעצויות בין
 של שמו לאיתור ומישחקי־הבלשים

 על שבאו הצרות לכל האחראי האיש
 ועוזריו מרידור שוקדים המישרד,

 הוועידה פרוייקט על המרץ במלוא
 מהנושא. מרפים אינם הם הכלכלית.

 לבנקים פנה כבר שלהם נציג
 אותם לעניין כדי בארץ, המיסחריים
 שר־העל. של הבא התמהוני בפרוייקט

 לצורכי בחו״ל, גוייס עצמו הנציג
 בגלוב־ להשתלב ״כדי מיבצע״הראווה,

 לאומיות,״ הרב החברות של ליצזיה
פרידריך. כדברי

 עליו שוקד שמרידור אחר פרוייקט
 אנשי של קיבוצם הוא אלה בימים

 רישיון יקבלו שאלה כדי עסקים
 למימון קטנים בנקים להקמת

 הרעיון את כלל אף פרידריך ולפיתוח.
 המישרד יוזמות הצגת במיסגרת
 מרידוד מזו, יתרה הקרובים. לחודשים

 שיפנו מועמדים מכמה ביקש כבר
לבנק. רישיון וידרשו רישמי באופן
 של הקודמים תעלוליו רקע על

 דאגה לעורר זה רעיון צריך מרידור,
 הבנקים על הפיקוח במערכת עמוקה

ובמישרד־האוצר.
 פרידריך היה השבוע סוף לקראת

 חמשת מבין איזה יודע שהוא בטוח
 האמריקאים עם ההסכם של הניסוחים

 במיוחד, גבר כעסו ממישרדו. הודלף
 לעשות היה יכול לא הוא לצערו אך

בנושא. דבר
 בעתיד למנוע כדי זאת, בכל

 מהנעשה שמץ ולוא לציבור שייוודע
 ינהל מרידור, של במישרדו בכספו

 המישרד ענייני את ואילך מעתה השר
 חסויות בפגישות מוחלטת, בסודיות

בכספות. יותר רב ובשימוש
■ ציטרין בן־ציון
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