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 טוביה כשנולד שנה, ארבעים פני ^
 שיער לא בתל־אביב, ביד-אליהו נדב /
 המגדים הוא יהיה שנה 15 כעבור כי

 שנה 40 וכעבור בהגנה, ביותר מצעיר
 בישראל, הצעירים המצליחנים בין יהיה

 מיליון 2כ־ של מחזור חודש מדי העושה
המוע בכספיו שהתחיל לאחר וזאת ל״י,
לרע תודות המדינה, עזרת ללא שלו, טים
בעיתו. לו שבא נכון יון

 ויוזמה הכללי מנהלה הוא נדב טוביה
 סלון־ מוצרי-החשמל חנויות רשת של

 מיליון 20ב־ מוצרי־חשמל המוכרת מרכזי,
קו מם־ההבנסה שגם ענף — לשנה לירות

 אחוזים עשרות היא בו הריווחיות כי בע
המוצר. ממחיר
הטל בישראל, החדש הלהיט למשל, כך,
 אלפים 10ב־ לצרכן ■נמכר הצבעונית, וויזיה

 צריך למעשר. לצרכן שמחירה בעוד לירות,
 הוא ההפרש בלבד. לירות 5000 להיות
למיניהם. הסוכנים ריווחי
בהכ והתחנך ילד, היה כשטוביה אבל

 מישמר־ בקיבוץ הצמיר השומר של שרה
 עתידו. יהיה מה ידע לא עדיין הוא העמק,

 יונה אדם, הסרט מפיק כי מספר הוא כיום
 סיום עם בקיבוץ. בהכשרה עימו היה דאי,

לקי להשלמה ההכשרה עברה הלימודים
 מילחמת־השיח־ פרצה וכאשר קדמה, בוץ
למ עימה וטוביה ההכשרה, גוייסה רור
שנה. 15 בן רק אז שהיה רות

הרבי בגדוד עבר השיחרור מילחמת את
 שמפקדו הפורצים, גדוד הפלמ״ח, של עי

אלעזר. (״דדו״) דויד היה
 על הימור

אחד קלף
והת־ ׳1950ב־ השתחרר נדם וכיה

שהיתר, אל־על, בחברת לעבודה קבל
 שנת עד שנה, 15 משך בחיתוליה. אז

 על, באל־ המיסחרית במחלקה עבד ,1965
 שני רק עליו עברו זו בתקופה כאשר

 1958ב־ האחד, לציון. הראויים מאורעות
 ל־ בחברה פקידה עבודתו, במהלך הכיר,

 מ- הפכו הקשרים יעל. בשם יצוא־ויבוא
שנ וכעבור לקישרי־אהבה, עבודה קישרי

 מאירוע התוצאות חתונה. נערכה תיים
 טוביה על שהביא דבר בנות, ארבע הן זה

 ודורית ענת אל־בנאת: אבו הכינוי את
 ואורנה 9 בת מירית ,12 בנות התאומות

.3 בת
 אל־על עברה כאשר השני: המאורע
 בן־יד,ודה ברחוב אל־על בבית למישרדיה
וחסכו מחסכונותיו טוביה רכש בתל־אביב,

 בשטח חנות ממנו, הגדול אחיו אריה, נות
הש הבניין, של בקומת־הכניסד, מטר 60

שונים. ללקוחות כירה
 למכירת עסק אל־על בבית פעל 1964ב־

 היד, ובעליו ,32 סלון שנקרא מוצרי־חשמל
 חלוץ היה זה נוביק. מאיר הפירסומאי

 החשמליים המוצרים כל ריכוז של השיטה
 מהם לבחור הלקוח יוכל שם אחד, במקום
לחנות. מחנות להתרוצץ במקום כרצונו

 כל בה השיטה היום עד פועלת בישראל
 מוצרים רק מוכרת למוצרי-חשמל חנות

מו מלקנות נמנעת מסויימות, חברות של
רע בעל ככל מיתחרות. חברות של צרים

רעיו את לממש נוביק גם ידע חלוצי׳ יון
בהו הסתבך אך ומקיפה, יעילה בצורה נו

הרגל. את ופשט מופרזות צאות
 באמצע ,32 סלון סגירת לפני כשנה

 על להמר נדב טוביה החליט ,1965 שנת
 שנות 15 אחרי אל־על את עזב הוא :קלף

 שקיבל הפיצויים כל את השקיע עבודה,
 פתח ,32 סלון ׳מול בשעתו שרכש בחנות

 של מיבחר הציג בו סלון־מרכזי, את שם
ביש להשגה הניתנים מוצרי־החשמל כל

ראל.
 כבר שאז מאחר גם מסוכן היה המעשה

 כי חשבו ורבים ,1965 של המיתון החל
למש גם יגרמו בבנייה, והמשבר המיתון,

 טוביה אך מוצרי־החשמל. במכירות בר
 כי האמין אלו, דיעות קיבל לא נדב

 ובכל במיתון, גם יימכרו מוצרי־חשמל
צדק. כי הוכיח והזמן משבר,

 סלון־ את שפתח לאחר הראשונה בשנה
 לירות. בחצי־מיליון מוצרים מכר מרכזי,
 במכירו- קפיצה חלה 32 סלון נסגר כאשר

 מיליון 3ב־ כבר מכר 1967 ובשנת תיו,
 20ב־ מכר הוא אשתקד, וכן השנה, לירות.
 שנה. כל לירות מיליון
אריה אחיו גם נכנס העסקים הרחבת עם

והתעשו מעבודתו התפטר נוב, טוביה לעצמו אמו עמוד כתות ־ חשמל יותר

בפלמי־ח 4ה־ ובגדוד במשמר־העמק טוביה להגנה: לקיבוץ, להנשוה, לעבודה, |


