
המיליונים? נעלמו לאן
אחד. כל מיליון 3 של צ׳קים בעה

 לאר־ ישראל שילמה הטילים עבור
 וב־ ,לחתיכה דולר .3,515 צות־הברית

 שילם חשוגי דולר. 3,515,000 סך־הכל
 מיליון ועד ריבית, עבור דולר מיליון
ועמלה. הוצאות עבור דולר

 מיליון 12 של הכנסה משמע:
 מיליון 5.515 של הוצאה דולר,
דו מיליון 6.485 היתרה: דולר.

זה? כס!? הלן־ לאן לר.
 ב־ הרוויחה עצמה ישראל כי ברור
 — דולר מיליון 2 לפחות זו עיסקה
ו מחשוגי שגבתה המחיר בין ההפרש

לאמריקאים. ששילמה המחיר בין
 ובין זה סכום בין הקשר ברור לא

 המיסתוריים, הדולארים מיליון שני
 אחד חשוגי, של עוזרו אמר שעליהם

 הסנאט(עמוד דוח לפי פורמארק, בשם
55.(

ש טען גורבאניפאר המחירים.
 אך ׳60״/״ של עמלה מקבל הוא

 שהוא ומצא חישב הסי־איי־אי
 ״לפחות״. 300״/״ של עמלה גובה

הכסף? הלך לאן
 על ניר לחץ השעה באותה

 להמשיך האמריקאיים עמיתיו
למ גורבאניפאר, עם בקשרים

להא חדלו שהאמריקאים רות
 פתח שנורת׳ בעוד לאיש. מין

 הנציג המשיך שני״, ״ערוץ
 כי לטעון הדוח, לפי הישראלי,

 עצמו את הוכיח גורבאניפאר
איתו. ולעבוד להמשיך ושיש
 מישלוח שוב נשלח אוקטובר בסוף

 בדוח נאמר לא לאיראן. טילי־טאו של
לכסף. קרה מה

 הזה הנשק כל כי לזכור יש
בארץ נחת ישראל, את עבר

נוראה. שערוריה לקום עלולה
 נשאר הכסף מן שחלק יתברר אולי
 לקוני נשק עבור לשלם כדי בישראל

לקונטראס. הגיע שלא טראס,

הניצוץ: ♦
נקהה מעשה

 את להדיח נורת׳ החליט אשר ^
הענ מכל וחשוגי ^■גורבאניפאר

 את כן לפני שנה הדיח שניר כפי יינים,
קט מישגה זה היה ושווימר, נימרודי

לני.
 עוד לו מגיעים כי טען גורבאניפאר

ל חייב נשאר חשוגי דולר. מיליון 4
ש דולר, מיליון 15 שלו משקיעים

המשקיעים בשווייץ. מוקפאים נשארו

 מיליון 2 כי הניח ״פורמארק
האי על-ידי ששולמו דולר,

ל הלכו לגורבאניפאר, ראנים
ניר...״

כך. על ידיעה כל הכחיש עצמו ניר
 היו הזאת העיסקה תמורת אגב,
אמ בני־ערובה שני להשתחרר צריכים

ריקאים.
עצמו על קיבל ניר

 50 לשחרר —
 כלואים שהיו חיזב-אללה אנשי
צד״ל, בידי

התפוצץ. העניין כל

 די עיסקה •
 שר עמדה והראה:

^3 0 0
 15 חשוגי הפקיד 15.5.86־ ^
 השווייצי בחשבון דולר מיליון ^

 רי־ לייק בשם חברה של המיסתורי
ש אחרי האגם״), (״משאבי זורסרס

דחו בהמחאות דולר מיליון 18 קיבל
יות.

 של להפרש קרה מה ברור לא
דולר. מיליון 3

 גורבאניפאר ריבית. שזו טען חשוגי
 הלך הכסף וכי נופח, החשבון כי טען

לקונטראס.
 נוספות לעסקות רמזים בדוח יש

תקופה. באותה
 מישלוח על הוסכם 1986 באוגוסט

 מערכות־ שתי טאו, טילי 1000 של
 ישראלי ונשק הוק לטילי ראדאר

 גורבאניפאר ביקש מכן לאחר נוסף.
 עוד ולקבל הישראלי, הנשק על לוותר
טאו. טילי 1000

 הביעו תקופה לאותה סמוך
לגבי דאגה הסי-איי-אי ראשי

 את לפוצץ וכר לערכאות, לפנות איימו
העניין. כל

 3ב־ העניין את שפוצץ האיש
כנ גורבאניפאר, היה 1986 בנובמבר

 ראש הציע כן לפני בו. הבגידה על קמה
מיל ארבעת את לו לשלם הסי־איי־אי

 התוצאות, מפני והזהיר הדולארים, יון
כך. ייעשה לא אם

 קיבל לא גורבאניפאר אם אך
 מ־ לו המגיעים דולר מיליון 4

 מישהו לפועל, שיצאה עיסקה
איך? מי? אותם. קיבל אחר
להת עלולות האלה השאלות כל
 לא אם גם האמריקאית, בחקירה עורר
ישראלית. חקירה תהיה

 את רק לעניין צריך זה אין אולם
 וראשונה בראש נוגע זה האמריקאים.

יש דרך כולו עבר הנשק כי לישראל,
 לסידורים כולו כפוף היה והכסף ראל,

ישראליים.
יש על מיליונים, נעלמו אם
נש אם הלכו. לאן לחקור ראל
לב יש ישראליות, בידיים ארו
ממלכ ידיים אלה היו אם רר

 אלה היו אם אחרות. או תיות
אי לברר יש ממלכתיות, ידיים

 זה אם בהם, נעשה שימוש זה
 זה ואם המדינה בתקציב עבר
 דמוקרטית לביקורת נתון היה

 ובירך הכנסת ביקורת כלשהי,
מבקר-המדינה. רת

לח כזאת שדרישה העובדה עצם
 עד כלל בישראל הועלתה לא קירה
 שלושה כבר שעברו למרות זה, רגע

 מלמדת הפיצוץ, מאז ויותר חודשים
בישראל. המצב על הרבה

 בעזרת כערכה זו חקירה
ברק דפנה

שוגי גג ח חו
השווייצי׳ בחשבון שלט מי

 לגורבאניפאר שולמו דולר מיליון
 תשלומי־שו־ עבור חצי עבורו, חצי —
 מובן האיראני. המימשל לראשי חד

 סכומים על פיקוח להיות יכול שלא
אלה.

 לתשלום יועד מיליון, 0.3 השאר,
 הן ושווימר, נימרודי של הוצאותיהם

 שלא קודמת בעיסקה הן זו, בעיסקה
הצליחה.

המ יש אך פשוט. נראה זה כאן עד
שך.

הנ את לישראל סיפקו האמריקאים
 טילי־הטאו, הגיעו כאשר החלופי. שק

 וירודה. מיושנת סחורה זוהי כי הסתבר
 וקיבלה הטילים, את החזירה ישראל
אחרים.

 את שילמה לא ישראל אולם
 לך למעשה לאמריקאים. הכסף

כ תשלום מישרד־הביטחון בל
 מן פעם מהאיראנים, פעם פול:

חד טילים האמריקאים(בצורה
שים).
הס כי נראה תחילה לכסף? קרה מה

 הכסף נמצא רב זמן אחרי נעלם. כום
נידח. בחשבון

מופי איך השאלה: נשאלת
 בחשבונות אלה כספים עים

י ■....... 8 יי

 היה היוזם הרה־האסון? מירמה
 ההר- על האחראי כרמון, חיים
 זהו במישרד-הביטחון. כשה
לענ אחראי שהיה כרמון אותו
 ה־ מיתקני של הביטחון ייני

מישרה

 שהוזהר למרות שעשה מה עשה הוא
 שמישהו אחרי זאת, יעשה שלא מראש
התרמית. רעיון את מפיו במיקרה שמע

 ברמון סולק לא זאת למרות
 למלא ממשיך והוא מתפקידו,

אותו.
בישראל. רק
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הלנו מיליונים 2

 העס־ התנהלו כבר והלאה כאן
ניר. עמירם על־ידי {■/קות

 לאיראן ישראל מכרה 17.2.86ב״
 כספית, מבחינה טאו. טילי אלף עוד

שבמוזרה. מוזרה עיסקה זאת היתה
 האיראנים שילמו הסנאט, דוח לפי

באר־ דולר, מיליון 12 חשוגי לעדנאן

ופרם רבץ בין ניר עמירם
לשני׳ מהאחד עבר האם

 גם לאיראן. הארץ מן ונשלח
 ישראל. על-ידי נקבעו הסכומים

ניר. על-ידי קרי:
 45 בעמוד בפירוש. זאת קובע הדוח

נאמר:
 12 של שהסכום אמר ״נורת

 מבוסם במיזכר, הרשום מיליון
ה על־ידי לו שנאמר מה על

הו כמה ידע ושלא ישראלים,
 הישראלי, (לקונטראם). עברו

 הסכום על שהחליט הוא ניר,
מעו בלי שניתן(לקונטראס),

ה או הסי־איי־אי מצד רבות
 לאומי.״ לביטחון מועצה

היש שעל הכסף את תיאר ״...נורת׳
 ככסף להעביר(לקונטראס) היה ראלים

 מכירות־הנשק.״ מריווחי איראני,
 איש-המם- פשוטות: במילים

 טוען נורת׳, האמריקאי, תה
 שולם במה מושג לו היה שלא

 היה הכל לקונטראם. בפועל
ניר. בידי בלעדי באופן תלוי

חש מתוך שולם) (אם שולם הכסף
 לא שלאיש סודיים, שווייציים בונות

 ניתן נורת׳ מדברי עליהם. פיקוח היה
אלה. בחשבונות שלט ניר כי להבין

 מיספרי־ את זוכר שאינו אמר ״נורת׳
ה וכי לישראלים, שניתנו החשבונות
 לגבי הסידורים את שעשו הם ישראלים

 מיז(שר־המיש־ בהם. שהופקד הכסף
 נחרץ באופן קבע נורת׳ כי העיד פטים)

 בניקראגואה, להתנגדות הלך שהכסף
 ידע שלא או לזכור, היה יכול לא אך

 4־3 של מאומדנה חוץ הסכום, את כלל,
 אחת.״ בהזדמנות דולר מיליון

 האמריקאים קיבלו בסך־הכל
 הנשק כל עבור דולר מיליון 12

 לאיראן. ישראל דרך שהעבירו
 ושם מהאיראניס, קיבל חשוגי

 מיליון 30 בשווייץ, בחשבון
דולר. מיליץ 18 ההפרש: דולר.
האמ עכשיו מחפשים הכסף את

, , ריקאיים.
 שמשהו חלילה, יתברר, אם
ישראליות, בידיים נשאר מזה

בד רק דובר הסנאט של דוח ך*
הפ של הכספי הצד על אגב רך *■

סכומים. מוזכרים ושם פה רשה.
 מגלה האלה הסכומים ניתוח

ומע — מאוד מעניינת תמונה
ש ביותר, חמורות שאלות לה

לישר במישרין. נוגעות חלקן
אל.

והתמיהות. השאלות מן כמה הנה
 — העסקות רצף לכל נוגעות הן
 על־ שבוצעו הראשונות העסקות שתי
 נימרודי־שווימר-חשוגי, המשולש ידי

 בתקופת כבר שבוצעו העסקות. ושאר
בעניין. ניר של הבלעדי שילטונו
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ר תשלום ס נ

 נימי של הראשונה העיסקה והי ץ
 גורבאני־ עם רודי־שווימר־חשוגי (

בעיות. שום יצרה שלא פאר,
 500 לאיראנים מכרו הישראלים

בהת דולר. מיליון 5 במחיר טאו, טילי
 היו רגן, הנשיא של להתחייבותו אם

 לישראל לספק אמורים האמריקאים
יותר. טובים אחרים, טילי־טאו 500

כך: חולק הכסף
 למישרד-ה- שילמו הסוחרים

 כל עבור דולר 6000 ביטחון
 דולר, מיליון 3 ובסך־הכל טיל,
 הוצאות עבור מיליון 0.7 וכן

מישרד־הביטחון.
דולר. מיליון 1.3 של יתרה נותרה

 נכלל זה האם מישרד-הביטחון?
 בכלל כך על יש האם בתקציב?

 שמא או המדינה? של פיקוח
כא בכספים המישרד משתמש

פי שום בלי נפשו, כאוות לה
קוח?
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הרמאות

 באמצ־ ,ישראל היתה זו עיסקה ^
לס אמורה נימרודי״שווימר, עות ₪1
 המחיר כל הוק. טילי 80 לאיראנים פק

 לנימ־ מראש האיראנים על־ידי שולם
 של בסיס על ערובות, שום בלי רודי,
אמון.

 תחילה נשלחו טכניות, סיבות בגלל
 כי לאיראנים התברר אז טילים. 18 רק

 שהזמינו, המשופרים הטילים במקום
 וי־ מיושנים טילים ישראל להם שלחה
פשוטה. רמאות זאת היתה רודים.

לא כמעט גרמה זו מדהימה מירמה
 המטוס את לעצור עמדו האיראנים סון.

 נינד הזדרז כאשר פוייסו הם והצוות.
 עבור הכסף כל את להם להחזיר רודי

 שנשארו הטילים, 18 הטילים(פחות 62
 הוחזרו מכן לאחר באיראן), שעה לפי
 ,18 (ולא לישראל מאיראן טילים 17

הסנאט). בדוח בטעות שנאמר כפי
 אלה טילים על ההתחשבנות את
 עם ניר עמירם דבר של בסופו עשה

האמריקאים. או גורבאניפאר
למעשה־ה־ אחראי היה מי


