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 מקומו את ממלא מחופשתו, לביב, יגאל המדור, עורן של לשובו עד

אדמוני. דב זה במדור

פלד בני של הכללי״ ״המטה
 מפקד שניהל הרבות המילחמות אחת

 פלד, בני האלוף לשעבר, חיל־האוויר
 מטה הקמת על המילחמה היתה בצה״ל

 הוא זו במילחמה לחיל־האוויר. נפרד הללי
ה לשוק שעבר מאז אבל כישלון. נחל

 ״אל- חברת כמנכ״ל מכהן והחל אזרחי
 התוכנית את פלד מיישם מחשבים״, ביט

לחיל״האוויר. שהועיד
 פלד החל לתפקידו כניסתו עם מייד

 ראשון כשלב החברה. במיבנה בשינויים
 שינער, יהודה את מתפקידם הטיס
 נחושתן, ואת החברה, של השיווק מנהל
 אנשי־ הכניס במקומם כוח־האדם. מנהל

אלוף־מישנה ביניהם במילואים, צבא

פרד <מיל.) אלון!
המופלאים 12

מין פצצת
בלוד

שבו מיספר מזה משמש הבא, הסיפור
 נמל- עובדי בין מרכזי שיחה נושא עות

בן־גוריון: התעופה
 בחודש לארץ שהגיעו התיירים בין
מאי צלייניות קבוצת גם היתה שעבר,
 מנזירות. כולה מורכבת שהיתה טליה,
 לעבור נאלצו הן — נזירות לא נזירות

 את בצאתם הביטחונית הביקורת את
 כל כמו בלוד, מנמל־התעופה הארץ
 שבעבר משום דווקא אחר. נוסע

ב ״כלי-קודש״ כמה כבר נתפסו
ל מיטעני־חבלה של הברחה ניסיונות
ו כמרים של בכליהם בודקים ישראל,
הקפדה. ביתר נזירות

 מנערות־הביקורת שאחת בעת והנח,
 אחת של במיזוודתה חיפוש ערכה בלוד

 מוזר, חפץ שם גילתה היא הנזירות,
 לרדת יכלה לא שהיא משונה מראה בעל

 החפץ את הבודקת שלפה כאשר לפשרו.
 כל נבוכו בידה, בו ונופפה מהמיזוודה

בסביבה. שהיו הנזירות
 מאשר יותר ולא פחות לא זה היה

 חומר עשוי מלאכותי, גברי אבר־מין
 ההופך חשמלי מנוע ובעל מוקשה פלסטי

 זה היה שלא אלא לוויברטור. גם אותו
 מהסוג היה הוא הרגיל. מהסוג ויברטור

אמיתי. לאבר מושלם חיקוי שהוא
 להוציא יכלה לא בלוד בודקת־החפצים

 החפץ של למהותו הסבר הנזירות מפי
 רצה בידה, בו אחזה היא ואז המוזר.

 עליה, הממונה אל האולם כל לאורך עמו
 ושלום, חס מדובר, אין אם שיבדוק כדי

 נוסעים עשרות מסוכן. חבלה במכשיר
התגל למחזה עדים שהיו ואנשי־מכס

למראהו. מצחוק גלו
 על הממונה התנצל דבר של בסופו
ל החדירה על הנזירות, בפני המבקרת

 לא מהן. אחת של האינטימי תחום
 נזירה, אותה של בגורלה עלה מה ידוע

ל המלאכותי אבר־המין נמצא שבכליה
שלה. הממזר אם עיני

 לשעבר הלוי-סגל, רוממיה (מיל.)
 המיפעל את חילק הוא ממר״ם. מפקד

 ״מטה הציב ובראשן חטיבות, לשלוש
 שרובם מופלאים״, 12״ המונה כללי״

 שניצב למי כיאות לשעבר. אנשי־צבא
 מכונית פלד בני קיבל המטה, בראש

ודירת״שרד. ׳78 ״אולדסמוביל״
 מישרד״הביטחון אנשי שערכו סיור בעת

 חברתו כי פלד, להם סיפר ב״אלביט״
 למחשב מקביל מחשב בניית על עובדת

 הדרך על סיפר כאשר .138 איי״בי״אם
 המחשב, את לייצר החברה חושבת שבה

 במקום ששהו אנשי־המיקצוע האמינו לא
אוזניהם. למשמע

הממ החברה את רכשה ״אלביט״
 חוזי־ כל עם יחד ״אילתם״, שלתית

 תמורת הממשלה, עם לה שהיו העבודה
 רבים עובד. שום לפטר שלא התחייבות

 חסרונה שכן זו, רכישה על תמהים בענף
 במיס- נעוץ היה הממשלתית החברה של
 בעיות ל״אלביט״ יש בינתיים עובדיה. פר
 כעשרים מתוצרתה. ״פאקט״ המחשב עם

 בישראל, נמכרו זה מחשב של יחידות
 רוכשי ״רופפ״. לחברת בצרפת, כמאה ועוד

בסי ליקויים כמה על מתלוננים המחשב
 לא כי ונראה — לקוי ושירות בו, סיים

 מלהיבה, מיסחרית הצלחה לו צפוייה
המעטה. בלשון לנקוט אם

של מסל
משקאות

מ אחד של סיסמת־הפירסום כי נראה
הקו במדינה, הקלים המשקאות יצרני
 החיים״ ״טעם הוא לו4< המשקה כי בעת

 שמרבים ככל לסמוך. מה על לה יש —
ה טעם נעשה לשתות, ישראל אזרחי
 כן לא שאם יותר. מתוק היצרן של חיים
 קייץ בשלהי המתרחש את להבין קשה

ה במדינה. הקלים המשקאות בשוק זה
 ולפי הגומע, לישראלי הפך הזולל ישראלי

 הקלים המשקאות שוק התרחבות ממדי
או פשוט הצמא שהישראלי לחשוב אפשר

תבוא. כי יובש, לתקופת משקאות גר
 את גם המשווקת ״קוקה-קולה״, חברת

ב להתחיל עומדת ״קינלי״, משקאות
!״,118״ :חדש משקה-קל ייצור  משקה '

 חברת מלהיטי אחד תוסס, דיאטטי
בארצות־הברית. ״קוקה-קולה״

 עומדות הישראליות הבירה תעשיות
ש חדש, משקה״קל לשוק בקרוב להכניס
 של תערובת המהווה ״שנדי", ייקרא
 לפי המיוצר זה, משקה ולמון־ליים. בירה

הבריטים. על מאד מקובל אנגלי, ידע
מיג״ בארץ המייצרת ״יפאורה״, חברת

 ביותר סבלה ואשר ״שוופס״, משקאות וון
 ״קינלי״, על-ידי משווקיה חלק מנגיסת

החלי היא הבירה. לשוק לפלוש החליטה
מתו בירה חביות לארץ לייבא לנסות טה

 יפה עלה לא הנסיון אבל ״קרוננברג״. צרת
ניכרים. הפסדים לחברה וגרם בינתיים

 חברת מסיימת בבאר־שבע מיפעלה ליד
 הקמתו את אלה בימים ״קריסטל-תבורי״

ה מיץ את שיספק חדש, קו-ייצור של
 על המיוצר ״אפלטייזר״, הטבעי תפוחים

דרום־אפריקאי. ידע פי
מאו עצמם לבין בינם התחרות למרות

 הקלים המשקאות ויצרני משווקי חדים
שאותו במאבק אחד: בנושא בישראל

 אפ״ 7״ המשקה חדירת נוכח מנהלים הם
 שהועלו הרעיונות אחד בעזה. המיוצר

מש יצרן שכל היה, זה מאבק במיסגרת
 מודעת- למימון חלקו את יתרום קאות

 וב־ טיימס״ ב״ניו־יורק שתפורסם ענק
 7״ חברת תבורך בה ״ניוזוויק״, שבועון

 הישראלי. לשוק לחדור שהצליחה על ״אפ
 לעורר :שקופה היתה זו הצעה מטרת

 על לחצים להפעיל מדינות-ערב נציגי את
 משקאותיה את לשווק להפסיק החברה

 החרם ברשימת שתוכלל לפני בישראל,
 זו מודעה כי שהבינו אחרי רק הערבי.
 היזמים ויתרו לישראל לאומי נזק תגרום

פירסומה. על

■ נו־דרפר מקרר בד
 האוצר, הודעות פי על לשפוט אם

 לפיתוי יותר נוח אדם במדינה שאין הרי
 על הממונה נוידרפר, משה מאשר

 מאז במישרד־האוצר. המדינה הכנסות
 הציבור מתבשר הליכוד ממשלת כוננה

ל מחליף מחפשים כי לבקרים, חדשות
 מישרד- של מאבני-המסד אחד שהיה איש

 נראה אבל המפא״יית. במתכונתו האוצר
עוב תחליף. לו שאין איש הוא שנוידרפר

 את שימלא מי נמצא לא כה עד — דה
 פעם בכל נמסר כן על לכשיפרוש. מקומו

 עד בתפקידו להמשיך נאות שנוידרפר
ממלא״מקום. לו שיימצא

הו שבהן הפעמים שבכל היא, האמת
ב להמשיך הסכמתו על נוידרפר דיע

 התפוצצות לכך קדמה המדינה שירות
 כך חדש. מקוט״עבודה עם בהתקשרות

ל עומד נוידרפר כי נמסר כאשר אירע

.נוידרפר ממונה
נזמלא־מקוס באין

 מנהלים ביטוח
עצמית תוצרת

ה במשק המקובלות הדרכים אחת
 בכירים לעובדים הערכה להביע ישראלי
רכי היא — נאות לשכר פרט — במיפעל

 עובדים עבור ביטוח-מנהלים תוכנית שת
 ביטוח-המנהלים החברה. על-ידי אלה
 סכום על תוכנית״ביטוח של צירוף הוא

מתשלו המורכב חיסכון בתוספת גבוה,
 של וקרן־הפנסיה לקרן״הפיצויים מים

 העובד או למנהל מבטיח הוא העובד.
 סכום מהעבודה, פרישתו לעת הבכיר,

 מקרו״ מקבל שהיה מכפי בהרבה, גבוה
רגילה. פיצויים
תוכ לרכוש מבקשת כשחברה אולם

עוב של רב למיספר ביטוח״מנהלים ניות
 הבעייה בפני ניצבת היא הבכירים, דיה
 לסוכן־הביטוח. גבוה קומיסיון תשלום של

עוב 40 בפני גם עמדה זו מעין בעייה
 — ״סאייטקס" חברת של הבכירים דיה

 תוב- בפיתוח העוסקת עתירת־ידע חברה
הדפוס. בענף ניות־מחשב

אר (״אפי״) אפרים המיפעל, מנכ״ל
 מנהליו עם יחד ארוכות התלבט זי,

 ערכו מהמנהלים כמה הנדונה. בשאלה
 כל אוספים כשהם בנושא, מקיף סקר
 וחברות-הביטוח. מסוכני אפשרי מידע

 רצונם אם כי למסקנה, הגיעו לבסוף
 להם כדאי האופטימליות, בהטבות לזכות
 ביטוח• של פרטית תוכנית לעצמם לארגן

הבנקים. אחד באמצעות מנהלים
 עמדו הבכירים וחבריו המיפעל מנכ״ל

 סוכני-ביטוח, של עצומים לחצים בפני
חב ליצור שעלולה התקדים מן שחששו

 ״מה נכנעו. לא אולם ״סאייטקס״, רת
ועוב המיפעל טובת הוא אותנו שמעניין

וחבריו. ארזי אומרים דיו,״
 אובייק- בצורה שבדקו מומחי-ביטוח

 של צוות-הביטוח מסקנות את שיווית
 אכן שאלה למסקנה הגיעו ״סאייטקס״,

 התגמולים את המבטיחה בתוכנית בחרו
 שהבנקים למרות לעובדים. המכסימליים

 ביטוח־מנה- של תוכניות מציעים אינם
 תוכניות באמצעות להרכיב אפשר לים,

 ביטוח״ תוכנית שלהם והביטוח החיסכון
 חברות־ שמציעות לזו דומה מנהלים
יותר. טובים בתנאים אבל הביטוח,

 וכך היהלומים, בורסת כמנהל התמנות
נוספות. פעמים אירע גם

יע נוידרפר כי סופית נמסר לאחרונה
 כ־ יתמנה שם ״דיסקונט״, לקונצרן בור

ב גורמים ברקליס״דיסקונט. בנק מנכ״ל
 שלמרות כך, על תמיהה מביעים אוצר

 בתפקידו. נוידרפר ממשיך הצפוי המינוי
 נוידרפר מעורב האלה הימים בעצם שכן

כא בתפקידו קשור להיות העשוי בעניין
 — המיתרס של השני לצד יעבור שר

ה יש למשלם־מס. מגובה־מס ויהפוך
 השפעתו את מפעיל אף שהוא טוענים

 להגיע כדי במינהל־המסים, גורמים בקרב
 החלת בנושא הבנקים עם הסדר לידי
 רווחים— אינפלציוניים ריווחי-הון על מס

ה על החלים חובה ממילוות הנובעים
 מאבק זה בנושא מנהלים הבנקים בנקים.

 הפרשה כי ונראה האוצר נגד מישפטי
העליון. לבית״הדין עד תתגלגל
 נוי- כמו אדם היה תקין מינהל בכל
 שיעבור לפני למקרר להיכנס חייב דרפר

 אבל מעט. להצטנן כדי חדש, לתפקיד
 :השאלה על בכלל שישיב מי אין באוצר

 תקופת ללא לעבור נוידרפר יוכל כיצד
ן ברקליס-דיסקונט לבנק מהאוצר צינון

ו שחו חשל
לדוברת ציוה בין

 מנכ״ל בין לאחרונה חלף שחור חתול
 לביו דוברת, אהרון ״כלל״, קונצרן

 רב-אלוף בקונצרן, התעשייה חטיבת ראש
 הסיבה צור. (״צ׳רה״) צבי (מיל.)

 השניים, בין מהותית מחלוקת היא לכך
 חטיבת לדיווחי הקונצרן התייחסות בדבר

התעשייה.
 הקונצרן, של שנתי החצי הדו״ח פי על

עצו רווחים התעשייה חטיבת עשתה
 רווחים להשקיע מבקש צור מים.
 של התעשייתית התשתית בהרחבת אלה

 להשתמש מבקש דוברת בעוד הקונצרן,
 פינאנ- נושאים למימון מהרווחים בחלק

בקונצרן. אחרים סיס
 של הצלחתו מידת את היודע דוברת,

 משום עמו. סופי בקרע רוצה אינו צ׳רה,
 למנכ״ל למישנה ימונה צ׳רה כי הציע כך

במ יבוא טוליפמן יוסף ואילו ״כלל״
 כשמאיר התעשייה, חטיבת כראש קומו,
סחר". ב״כלל טוליפמן את יחליף שני

צור <מיל.) רב־אדון!
למעידה בהמתנה

 ״כלל״ של המנהלים מועצת אנשי אבל
 כי בטענה המוצעת, לתוכנית מתנגדים

 של ממידותיו גדולה התעשייה חטיבת
ממידו גדול סחר״ ״כלל ואילו טוליפמן

שני. מאיר של תיו
 יהיה אם לראות עתה מצפים ב״כלל״

 ולהשאיר נוספת צפרדע לבלוע נכון דוברת
ההת תחריף שמא או כנו, על צ׳רה את

 לנטוש ייאלץ שצ׳רה עד ביניהם מודדות
להז הראוי מן זה בהקשר הקונצרן. את

ה צצה כאשר שעבר, בשבוע כי כיר,
 מרדכי ״אל-על״ שמנכ״ל אפשרות

 מתפקידו, לפרוש ייאלץ הוד (״מוטי״)
 שפירסם החריף הגינוי מיכתב בעיקבות

 הוזכר ארליך, שימחה שר־האוצר נגדו
 לרשת המועמדים כאחד צ׳רה של שטו
״אל-על״. כמנכ״ל הוד של מקומו את
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