
לשטיחים בית־מיסחר יפתחו או מהארץ. ״רדו הם בבניין?
משו מתנאים ישראל נהנתה בעולם גם
 בשיתוף־ ישראל עבדה רבים במקומות פרים.

אמרי ממלכתיים מוסדות עם הדוק פעולה
 לא שבהם במיוחד, רגישים במקומות קאיים.

לס פוליטיים מטעמים ארצות־הברית העזה
 לפעול לישראל הניחה היא נשק, בעצמה פק

 עורר זה מוסרית, מבחינה במקומה. כאילו
 פתח זה כלכלית, מבחינה אך חמורות. שאלות

 היצרנים בין אפשרויות. הרבה ישראל לפני
 להתווכח מקובל לא הזה, בתחום והייצואנים

מוסר. על
 החדשה, הבינלאומית האווירה בעיקבות

 יצטמצמו האזוריים, הסיכסוכים וצימצום
המצומ בשוק לנשק. הבינלאומיים השווקים

 אמריקאיים, מיפעלים התחרות. תגבר צם
 יחפשו יקטן, האמריקאי בתקציב חלקם אשר

 יוריד והדבר העולם, ברחבי אפשרויות־ייצוא
 יצטרכו ישראליים מיפעלים המחירים. את

 שלא וייתכן מוקטנים, במחירים להתחרות
בכך. לעמוד יוכלו

 על בליבם רוגזים מערכת־הביטחון ראשי
 כוונותיהם בטוהר ומפקפקים האמריקאים,

 האמריקאיים יצרני־הנשק לדעתם, זה. בתחום
 השוק מן לצאת נאלצו שהם כך על רוגזים

מדי כמה נכנסו הזה לחלל הדרום־אפריקאי.
 אין וישראל. בריטניה וביניהן אחרות, נות

 מרגרט לגברת מוסר להטיף מעזה וושינגטון
 לדרום- גדולות כמויות המייצאת תאצ׳ר,

 כל של המאוחדת לדעתן (בניגוד אפריקה
 חלק של וגם הבריטי, חבר־העמים מדינות

מצפ תאציר הבריטית). דעת־הקהל של נכבד
 להטיף יותר קל לאמריקאים כולם. על צפת

לישראל.

 פחות תהיה ישראל התוצאות: אחת̂ 
 שלה. הייצוא יעד לגבי בררנית ופחות

נשי, ישראל מייצאת עכשיו כבר

 המאיים המשבר של התוצאות חת ^
 של חמורה סכנה היא תעשיית־הנשק על

מהארץ. מעולים מיקצועיים כוחות ירידת

בנר הנשק לתעשיית חג. זהו כולה לאנושות
!ביטחונית 1 זעשייה ח 1 גג ן. אש זהו הארצות

מצטמצמים תקציבי־הביטחון אשו כ הישראלית.
הנשק את יקנה מי נעלמים, והסיכסוכים
לדאוג ז צויכינ ] עובדיו ז ־בבח 1 הישראלי?

 כה עד היו אם מכריחים. למישטרים
להי עלולים הם כלשהם, פיקפוקים

עלם.
ביט מקורות אומרים התנצלות של בנימה

 אף לדעת יכולים לא אנחנו ״במילא כי חוניים
 יכולים אנחנו מייצאים. אנחנו למי פעם

 דמוקרטית ממשלה עם חוזה על לחתום
 — מתבצעת שההזמנה ועד ולעילא, לעילא

 שם היתה — שנים חמש עד לקחת יכול זה
 שונה הנשק את המקבל והמישטר הפיכה,

איתו." שחתמנו מזה מאוד
לכך מישרד־הביטחון דואג ביטחון, ליתר

ה פרוייקט ביטול אחרי קרה כבר הדבר
 ירדו ואנשי־מיקצוע בעלי־ידע מאות לביא.

בת מישרות להם שהבטיחו שונות, לארצות
 יושבים הם כיום ורמתם. התמחותם חום

 ובארצות באיטליה בקנדה, בדרום־אפריקה,
אחרות.
 ישראל. על כועסים מהם חלק
 כיקש ישראלי מפיץ־עיתונים כאשר

יור של קכוצה להחתים לא־מככר
 ישראלי, עיתון על בקנדה אלה דים
 ״לא ואמת: כגסות אותו דחו הם

רוצים לא ישראל! על לשמוע רוצים

 קשה זה אבל קל, כדבר נשמע זה
מאוד.

 בעולם מופיע ישראלי איש־שיווק כאשר
 כל מאחוריו עומדת ביטחונית, סחורה ומציע

 על סומכים צה״ל. של רבת־השנים היוקרה
 אבל לדבריו. מישקל יש שלו. המומחיות

 הוא אזרחית, סחורה יציע האיש אותו כאשר
 רק יקבע בעולם. אחר משווק לכל שווה יהיה

 המיפעל של והיכולת הלקוח, שרוצה מה
הדרושים. ובאיכות במחיר הסחורה את לספק

לחלוטין, שונה תהיה מערכת־השיווק כל
 להשתנות. תצטרך הישראלית הגישה וכל

 ייעלמו, ישראל של הטיבעיים״ ה״יתרונות
 אחרת מדינה כל עם להתחרות תצטרך והיא

אמבטיות. בייצור למשל, בעולם.

 לעבור צריכים שאנחנו ״ברור
המערכת, מראשי אחד אמר לזה,״

מיו אמצעי־לחימה למערכת־הביטחון: שרין
 מחנות- החזקת באינתיפאדה, למילחמה חדים

ועוד. ועוד המעצר,
פעו של אחרים להיבטים נוגע הכסף שאר

האינתיפאדה. בתקופת צה״ל לת
 במשא- כמובן, עולות, האלה הבעיות כל
האוצר. לבין מישרד־הביטחון בין ומתן

 משא־ומתן יהיה הקרובות בשנים
 ויעמוד יותר, הרבה עוד קשה זה

 בתעשייה החמור המשבר בסימן
ויילך. שיחריף הביטחונית,

 מהותי שינוי חל האחרונות בשנים אולם
הזה. במצב

הכ בישראל הכלכליים האילוצים
 כאופן לצמצם הממשלה את ריחו

ה הצבאית התיצרוכת את דראסטי
 ב־ ,1983 בשנת מיספרים: מקומית.
 הוציאה מילחמת-הלבנון, עיקבות
הג־ מתקציב־הביטחון 44״״ ישראל
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״רפאל״ של מודעה
אמבטיות לייצר

 אופטימיות על העיד שלא בקול
איך.״ יודעים לא אנחנו ״אבל רבה,

 בעיית קיימת האלה הצרות כל על נוסף
התקציב על היא גם הלוחצת האינתיפאדה,

הביט התעשייה מוצרי על שלה דול
יש מוציאה הנוכחית בשנה חונית.

הבי מתקציב 26״/״ רק זה על ראל
מקודמיו. קטן הוא שגם טחון,

ם ל שלו מ׳׳. עו
 באחריות לשתף מבלי ייחתם לא חוזה ששום

 בדבר. הנוגעים מישרדי־הממשלה כל את
 מישרד־ראש־ שותפים כזאת החלטה לכל

ועוד. ועוד מישרד־החוץ הממשלה,
 עם מערכת־היחסים היא קיצונית דוגמה

דרום־אפריקה.
עצו רגישות יש האמריקאית בדעת־הקהל

לוו שמיר יצחק הגיע כאשר זה. לנושא מה
 ששיתוף־הפעולה מארחיו לו הבהירו שינגטון

 מביא הנשק בתחום הישראלי־דרום־אפריקאי
ישראל־ארצות־הברית. ליחסי ביותר קשה נזק

עלו שיתוף־הפעולה, יימשך אם
 לדרוש האמריקאית דעת־הקהל לה
 קיצוץ על־ידי ישראל הענשת את

לס במילא המגיע לישראל, הסיוע
 סיגנון־ להצדיקו. מאוד שקשה כום

 כמעט היה לשמיר שנאמרו הדברים
אולטימטיבי.

ישראלי!״ עיתון לקרוא
 מי עברי, דויד מישרד״הביטחון, מגכ״ל

המסי באחת סיפר חיל־האוויר, מפקד שהיה
 שהיה באדם נתקל ביפו, טייל שכאשר בות
 בוא ״המפקד, הלביא. בפרוייקט בכיר איש

השת שהאיש מסתבר אמר. שלי!" למיסעדה
 מיס״ לפתוח כדי שלו בכספי־הפיצויים מש

לשטיחים. בית־מיסחר פתח אחר עדה.
 לעבוד יילכו לא ״הם ירדו. רבים אולם
 גבוהה מיקצועית בדרגה שזכו אחרי בבניין,
 איש אמר מתאימה,״ חברתית לרמה והגיעו

 של סכנה ומכאן: במערכת־הביטחון. בכיר
 תצטמצם אם נוספים, כוחות הרבה ירידת

הצבאית. התעשייה
 הפיתרון דבר, של בסופו כי מבינים הכל

 אזרחי, לייצור צבאי מייצור המעבר הוא
אזרחי. לייצוא צבאי ומייצוא

הביטחוני.
 האינתיפאדה של הישיר המחיר

 על־ידי מוערך למערכת־הביטחון
 מיליון 400ב־ הביטחוניים המקורות

לשנה. ש״ח
 ימי-המי- את מכסה מיליון 150 של סכום

 אלמלא מנוצלים היו שלא הנוספים, לואים
 משלם שהאוצר מפני כסף, זהו האינתיפאדה.

 הבל־ ימי־המילואים עבור למישרד־הביטחון
 הלאומי לביטוח לשלם תחת תי־מנוצלים.

 למעביד מחזיר (הביטוח ימי־המילואים עבור
 לאיש־המילואים), ששולמה המשכורת את

 למיש־ הזה הסכום את לשלם האוצר הסכים
 אנשי־מילו־ לאי־גיוס כתמריץ רד״הביטחון,

לצורר. שלא אים
הבי לתקציב הולך הכסף צורך, יש עכשיו

חור. נפער ובתקציב־הביטחון הלאומי, טוח
במי־ האינתיפאדה עולה ש״ח מיליון 50

הוצ היתה המילחמה, לפני ,1981 (בשנת
 תקציב־הבי־ אך מתקציב־הביטחון, 25* זו אה

יותר.) גבוה היה טחון
 התיצרו־ של זו דראסטית ירידה

התמו כל את שינתה המקומית כת
 הייצור של 70״/״ הולכים השנה נה.

 מיועדים 30״/״ ורק לייצוא, הביטחוני
 מעטות שנים לפני המקומי. לשוק

הפוך. היחס היה
ב פגיעה שכל מלמדים אלה מיספרים

 של הבסיס על מאיימת הישראלי הנשק ייצוא
 — כולה הישראלית הביטחונית התעשייה

 וכלה ורפאל, חעש האתירית, בתעשיה החל
וקטנים. גדולים פרטיים במיפעלים
אל של פרנסתם על מאיים הדבר

הסוגים. מכל עובדים •טל רבים פים
)54 ד1בעמ (המשך
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