
ל האלקטרוניקד, מיפעל ה״ חמת למיל זקוקים היו ״כור׳/ א ־ אי ־  שניים פי הגדול סכום דולרים. מיליוני 1981ב* אי
ה־ של וההון הקרנות סכום מכלל וחצי מוצריו ממחצית יותר כ״דלה״. הוגדרה לנשימה. כאוויר לכגון

לסוגי* והפלדה מהברזל נכבד יחלק חברה. עד־ צה״ל. על־ידי נקנים זה מיפעל ישל בקע־ הדברים פני נראו 1982 בתחילת

 נגד התבטא לא מההסתדרות ווסקן אך
מיקצועי איגוד לנהל תחת כי ■לחמה,

 ה״צוו גן שריש נגעם
 פונה גיפעל*..מר״ של

 ול״צזא לגווונס־הביסתוו
 והגכירה - צבאי

 גאפשרת לצ׳הזל
לחז״ל! השיעק את

 מיס־ על־ידי ניתנו ביטאון כאותו
שונים. עלי־נשק

ב וחבריו גור עוד צריכים לא עתה
 של החדש המנכ״ל לדאוג. כור קונצרן

 מיל- של בעיצומה לתפקידו שנכנס כור,
 ישעיהו .(מיל׳) האלוף הוא חמת־הלבנון,

 לתפקידו כניסתו עם הצהיר הוא גביש.
 שינויים. בקונצרן לבצע מתכוון שהוא

 חדש, בתחום כור השתלבות מהם: אחד
אח במילים שמו. אוויריות״ ״טכנולוגיות

 השלל מן נתח לו לכבוש יבקש כור : רות
ה הישראלי מטוס־הקרב ליצרני שיחולק

■הלביא. חדש,
הטל מובהק. נץ הוא גביש ישעיהו

 צבאי פרשן לשמש אותו הזמינה וויזיה
 מפני לא סולק הוא מילחמת־הלבנון. בעת

 שעירער מפני אלא המילחמה. נגד שדיבר
ארי שר־הביטחון, של משיקוליו כמה על
 בכור, גביש של קודמו גם אך שרון. אל

 לא בלומנטל, נפתלי כיונה, הידוע הח״כ
מילחמת־הלבנון. נגד התבטא

ה העסק היא הזאת המילחמה
 ״כור״ קונצרן שעשה כיותר טוב
 הזאת הסילחמה רכות. שנים ׳מזה

 של כיותר הטוכ העסק היתה גם
להש החכרה של ״כלל״, קונצרן
 שורה ושד כנק־דיסקונט, של קעות

 סוחרי־נשק תעשיינים, של ארוכה
 דא אלה סכל איש •וסוכני־נשק.

ההרפת הסילחסה. נגד לדכר יעז
 כגין ■מנחם של הצבאית קנות

 שממנה הכאר היא שרון ואריאל
 יורק אינו נכון ואיש שותים, הם

סמנה. שותה שהוא הכאר לתוך
 מדינת של האדירה תעשיית־הנשק אך

 חילופי מפני לחשוש צריכה אינה ישראל
)72 בעמוד (המשך בישראל. שילטון
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 מגיעים הפלדה, במיפעלי המיוצרים הם.
כש עכשיו, וצה״ל. מערכת־הביטחון אל

 בעיקבות מערכת־הביטחון הוצאות יגדלו
ה מיפעל אולי יוכל מילחמת־הלבנון,

מהפסדיו. חלק לעצמו להחזיר פלדה

גביש מנכ״ל
הלביא של השלל

 מייצרים בפתח־תיקווה, טלכור במלפעל
 ומר־ מרגמות אלקטרו־מגנטיים, חיישנים

 כולו הייצור ולתותחים. למרגמות עיומים
 האחרונות בשנים למערכת־הביטחון. פונה
ל חשש הזה,,יהיה במיפעל משבר היה

 ההזמנות צימצום בגלל הכל סגירתו.
מערכת־הביטחון. מטעם

ענייו
מיוחד

 ברבים היו להן ודומות כאלה ופעות ^
 עומד שבראשם כור־מתכת, ממיפעלי ■ י

 העבודה מיפלגת ועסקן לשעבר הרמטכ״ל
גור. (״מוטה״) מרדכי ד,ח״כ בהווה.

בראשה, עומד שגור המתכת, בחטיבת
 מכירותיה מיפעלים. 15מ־ פחות לא יש

 928ב־ הסתכמו 1981 בשנת הקבוצה של
 ממכירות ניכבד חלק שקלים. מיליוני

כור־ מיפעלי למערכת־הביטחון. היה אלה

 של הצבאית ההוכתבנות
 הבאר הוא ושחן בגין

 שמיס שגמה
 והס - תעש״נ״הנשק

נגוה! לונו געיזים אינם

 איחסון מיבני צה״ל למען מייצרים מתכת,
 מיכלי להחסנה, מיבנים למטוסים, ואחזקה
וחל רכיבים קשר, תיבות לדלק, איחסון

האווירית. לתעשייה שונים קים
 רכים לקצינים כמד גור, למרדכי

 סיד עניין יש ״ל, מצה שהשתחררו
 התכרד !השנה הצכאי. כייצור חד
 כתחום פרטיים עסקים גם לו יש כי

 מזור אדם האדריכל עם כיחד ז,ה.
 הוא אדון, עודד איש־העסקים ועם

טיב על ״סראל״. כשם הכהה הקים

 אפשר חכרה אותה שד עסקיה
 שאיש־עסקים העוכדה ימן ללמוד
 דכצע כדי לישראל שהגיע אנגלי,
 נלקח גור, של החכרה עם עיסקה
מ לאחד הרסטכ״ל־לשעכר על־ידי
 שם לחזות כדי צה״ל, מחנות

 מעורב היה גור נשק• בתערוכת
 ״פריסקופ״ כתב־העת כהוצאת גם

 עם כיחד צ)31ע הזה״ (״העולם
 הליכוד. ביטאון משותפי שניים
כאס היה ״פריסקופ״ שד עניינו

יש מדינת של הצבאית טרטגיה
 כתחום להציע לה שיש וכמה ראל,
המודעות רוב ושיווקו. הנשק ייצור

גור מנהל
פרטיים עסקים

 מערכת־הביטחון, רכישות קטנו כדי־כך
 לצמצם ינסו כי הודיעו אי־אי־אל שראשי

 הצבאי. בייצור המיפעל של תלותו את
 ה־ ממניות 2670 יש כור של לתדיראן

 שוורד מתחלקים המניות ביתר מיפעל.
 וקבוצת רייכמן, ליאון האמריקאי בשווה

אירופאים. משקיעים
 של בשותפות הנמצא אל־אופ מיפעל
שב ישראלים, משקיעים וקבוצת תדיראן

 פדרמן, יקותיאל המלונאי עומד ראשם
 שמיש־ עד ,1981ב־ קשה כה למצב נקלע

 לעזרתו, לבוא צריך היה רד־הביטחון
מפליגות. הטבות לו ולהעניק

 ש- עד מפליגות, כה היו אלה הטבות
 קבע טוניק. יצחק החדש, מבקר־המדינה

״לא־חוקות״. בדרך ניתנו הן כי
אופטיים מכשירים מייצרים באל־אופ

 כך כשל נאלצת הנשק שיית
 ״ל. כהו חדשים לקוחות לחפש

כ ישראל שד הגוכרת בדידותה
 כמשימה עליה סקלה אינה עולם

זאת.״
 שכולם מיפעלים, שלושה יש לסולתס

 מיפעל- על נוסף ותחמושת. נשק מייצרים
 סולתם ברשות ■נמצאים ביוקנעם, האב

 ו־ שבחיפה, כרמל חישולי ב״ת־החרושת
 שבזיכרודיעקב. נפץ חומרי־ בית־החרושת

 מייצר והוא עובדים, 2000 יש לסולתם
 מילימטר 60 בין שונים, בקטרים מרגמות

מילי 155 הוביצר תותחי מילימטר, 160ו־
 1981 שנת את רבים. מסוגים ופגזים מטר
 הפסדים, ללא רב בקושי סולתם סיים

 היו 1982ב־ מעובדיו. רבים שפיטר אחרי
כבדים. הפסדים צפויים

 ככל המצב. את הצילה הלבנון מילחמת
 ברווחים השנה את סולתם יסיים הנראה,

נאים.
כספי יו״ר

האמריקאית השיטה

פרס זיו״ר משל ״ל מזב
והמשק הנשק אנשי

 שאינן אלה — סולתם ממניות רבע
 של ברשותו מצויות — כור ברשות
 זבלדוביץ, שלמה מפינלנד, יהודי תעשיין

 זבלדוביץ, בקיסריה. מפוארת וילה בעל
 לישראל הגיע כי מספר שואה, פליט שהוא

 יסייע יינצל, אם שנדר: נדר בעיקבות
 עוד כל ישראל. עם של לצורכי־הביטחון

 10 בכל מיילחמה התיכון במיזרח פורצת
 זבלדוביץ שמגיש העזרה בערך, שנים
יפה. מרודה הוא :פילנטרופיה בגדר אינה

 במיפעלים יותר טוב היה לא המצב
של ריווחיותו ׳ותידיראן. כור של אחרים

 צבאי. הוא העיקרי ששימושם שונים,
 הלוואות למיפעל העניק מישרד־הביטוזון

 הוענקו שלמעשה כך והצמדה, ריבית ללא
 בשיעור המדינה, מטעם מתנות לאל־אופ

 גם מישרד־הביטוזון שקל. מיליון 30 של
 שנחתמו בחוזים המחירים את ״תיקן״

 זו בדרך לה העניק החברה׳ ובין בינו
שקלים. מיליוני 90 בסך נוספת מתנה

 באל־ גם לחייך להתחיל יכולים עכשיו
המצב. את שיפרה המילחמה אופ.

 גם השייכים בעכו, הפלדה במיפעלי
44 של בהפסדים 1981 הסתיימה לכור הם

 של רבים בענפים למדי. ■קודרים כור צרן
ב ביותר הגדול ההסתדרותי הקונצרן
 אחת ונסיגה. קיפאון הסתמנו ישראל,
מוב ירידה הייתה לכך העיקריות הסיבות

 מישרד־הביטחון. של ההזמנות בהיקף הקת
 של התוצרת מכלל משליש פחות לא

 אל בדרך־זו־או־אחרת מגיעה כור מיפעלי
הביטחונית. המערכת

 השנה, אפריל בתחילת שהופיעה בכתבה
נאמד סולתם, מיפעל־הנישק היה ■שנושאה

 אינו ישראל בגכולות ״השקטכי
 ישראל. של הנשק לייצרני מסייע

תע אכל נמשך, זה ששקט טוב

 חמונצון ממפעלי 0יב ר
 בקשיים היו תחסתדוות׳

 ומילוומת־ -1981 בעונת
מאוד! לזום תועיל רזדבנון

□ ה□ לי ה ם מנ לי ע פ ר מי צו נשק ליי


