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מכבי ביוה האוהבים־אוהבים
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החדש הווו של השמפניה

במדינה
המשק

החשמלי הטירוף
 שגים לפגי רד! מסכן שכיד

 יום3 גהייה מעטות,
— למיליוגר דכ3 טוביה

שתקן? לשיגעון הודות
ישראלים רבבות

 נדב טוביה עדיין היה שנים, שש לפני
 איך שהתחבט באל־מל, אלמוני שכיר

 אל בדרכו הוא כיום, החודש. את לגמור
 השני. אל לא אם — הראשון המיליון

 עד מבוקר בפרך עמל הוא וייגע, מיוזע
הטי גל נוכח להשתומם חדל אינו ערב,
 השנה זו ישראלים ברבבות המכה רוף

 ממנו שעשה הגל — ברציפות הרביעית
עשיר. איש

 בחנותו, טוביה ניצב ערב, עד מבוקר
 אל־על בבית הממוקמת המרכזי, הסלון

 תאוותם את מספק כשהוא בתל־אביב,
 לטלוויזיות, הישראלים של הבלתי־נדלית

ולאחרו תנורים, שואבי־אבק, מקררים,
חשמליים. מדיחי־כלים גם נה

 הסוחרים ושאר הוא, ערב, עד מבוקר
 לקהל מדהימות כמויות מוכרים בארץ,
 משווה, אינו שואל, שאינו קהל :מדהים

 על מתווכח אינו- גם ולרוב בודק, אינו
טי כאחוז וקונה קונה אלא — המחיר

הלי מחבילת להיפטר — העיקר רוף.
יותר. רציני למשהו להחליפה שביד, רות

 את הסביר אחרון. צחק המשוגע
 במימון המתמחה ידוע, בנקאי הטירוף
פע ״ארבע :חשמל מוצרי של יבואנים

 בהלה ליצור הממשלה דואגת בשנה מים
חש מוצרי לקנות ממהר וזה — בציבור

המלאי. מן היבואנים את ולשחרר מל
 הכל חששו השנה, בינואר למשל ״כך

הכרי שעליהם הצפויים, המיסים משינויי
אל להזמין מיהרו היבואנים הממשלה. זה
ב ונתקעו וטלוויזיות, כביסה מכונות פי

מ החשש בהם — אלו ימים עד מלאי
המלאי. כל לקניית הביא המטבע שינויי

 5,000 בינואר הזמין היבואנים ״אחד
למשו אותו חשבו הכל כביסה. מכונות

 במחיר הכל את שמכר אחרי עתה, גע.
 את העלו שבאירופה כיוון — החדש

כולם.״ על צוחק הוא — המחירים
 גם הוא. רק לא רווח. מיליון 120
 — למשל וקסלמן, אריה כמו אחרים,

 של והטלוויזיות הכביסה מכונות יבואן
 מיספר לפני חיפש, עדיין וקסלמן סונווקם.
למ שיוכל כדי מימון מקורות חודשים,

 למכור וכך בתשלומים, סחורתו את כור
 — המימון את קיבל כאשר המלאי. את

 עוד מוכר הוא כיום, לו. נזקק לא כבר
 ובמזומן. — בחנות נפרקת שהסחורה לפני

הסחו אפילו הגיעה בטרם עוד לפעמים,
 הרוויחו, לענף וחבריו הוא לחנות. רה

מיל 120כ־ האחרונות, השנים בארבע
צנועה. הערכה לפי — לירות יון

 יותר שהצליח מי כי מסכימים, בענף
 הוא החשמלי, הגל על לעלות מכולם
אריה. ואחיו נדב טוביה

ב התחנך תל־אביב, יליד )40( טוביה
 שעלה )43( אריה העמק. מישמר קיבוץ
 בכפר התחנך הולדתו, עם מתימן ארצה

 ה־ של להכשרה עבר טוביה גילעדי.
ה לגדוד גוייס קדמה, בקיבוץ פלמ״ח
 כשהיה הפורצים, — הפלמ״ח של רביעי

העצ מילחמת סיום לאחר בלבד. 16 בן
 שם, נשאר באל־על, לעבודה נכנס מאות,

.1967 עד
 עסק בפלמ״ח, היה הוא אף אריה, אחיו

 ואחרי לישראל, מסוריה עולים בהעברת
 לקבלן־מישנה הפך העצמאות מילחמת

מרכזי. בסלון לאחיו שהצטרף עד —
 הסלון, של תחילתו משוגע. שיגשוג

 מטר. 40 של שטח על היתד, ,1967ב־
 .32 סלון בשם משגשג עסק פעל מולו
 הרגל, את אחד יום פשט זה משגשג עסק

היטב. הלקחים את למדו נדב והאחים
נש הגדול, מתחרם התמוטטות לאחר

 שמכרו בתל־אביב, כמעט היחידים ארו
 והיצרנים היבואנים כל של תוצרתם את

במרוכז. אחד, במקום
לי מיליון חצי של המכירות מחזור

 ,1971ב־ מיליון 12ל־ גדל ,1967ב־ רות
 הסלון משתרע כיום .1972ב־ מיליון 20ול־
 בבאר- סניפים פתח ואף מטר, 120 על

כשו נדב האחים נכנסו כן וחולון. שבע
בארץ. אחרים סלונים בכמה תפים

למו- השיגעון חסר־תקדים. שיגעון

1851 הזה העולם


