בוק  5בסידדה ער האנשים והחבווח המתעשרים  111המיוחמת .מנכ ר..אלביס ׳
הסיד דמילתמה יהמה וחבות ..דיסקתט השקעות״ היתה מן המרוויחות הגדולות

ף מה הרוגים היו לישראל מאז -
■ • / /וכולל — 47׳ י קצת פחות מעשרת
אלפים .זה הרבה ז זה מעט־מזעיר! כמה
ימים מקובצים נלחמנו? שלושים שנה־ו
שקר וכזב ! הימים שבהם כל העם נקרא
לרגל — זו מילחמה ...אנחנו עשירים.
לא נלחמנו קשה אף פעם .הלך לנו
בקלות ,ולא איבדנו כמעט אנשים .אז
שיפסיקו את היללות האלה !״
את הדברים האלה אמר האלוף )מיל?
בנימין )״בני״( פלד ,כאשר פשט את מדיו
כמפקד חיל־האוויר הישראלי ,באביב .1978
הוא דיבר נגד סיסמותיה של תנועת
שלום עכשיו ,שקראה לחתימת הסכם שלום
עם מצריים.
למחרת שיחרורו התמנה בני פלד כמג־
כ״ל חברת אלביט .חברה זו נמנית עם
קונצרן האלקטרוניקה אלרון .שמה של
החברה ,אלביט ,הוא שילוב של שתי
מילים :אלרון וביטחון .את המיפעל
ייסדו ביחד מישרד־הביטחון וחברת אלרון
בשנת  .1962מאוחר יותר מכר מישרד־
הביטחון את מניותיו לשותפיו באלוון.
אלביט הוא מיפעל גדול .היום עובדים
בו  1700עובדים ,ויש תוכניות הרחבה,
הכוללות הקמת מיפעל נוסף בכרמיאל
והקמת מיפעל ליד חיפה .עיקר הייצור של
אלביט מופנה לצה״ל.
במיפעל מייצרים מערכות לוחמה אלק
מוצרי
טרונית
כינון ,חימוש וניווט למטוסי־קרב ,מכשיר*
בקרת־אש לטנקים ומערכות שליטה ובקרה
לחילות השונים .אלביט גם מייצא אמצעי-
לחימה .ב־ 1980מכר המיפעל ציוד ב־20
מיליוני דולרים לחברת הנשק האמרי
קאית ג׳נרל דיינמיקס ,עבור מטוסי אף־6ו.
בשנת הכספים  1981/2מכרה אלביט בסכום
של מיליארד שקלים.
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בני פלד .האלוף בעל העיניים הבור
קות ,הוא היום נשיא־החברה .פלד הוא
נץ קיצוני הדוגל ב״מרחב מחייה״ ליש
ראל ,שלו הוא קורא ״גודל הדירה שבה
אנו רוצים לחיות.״ פלד דוגל במילחמות
יזומות ומתוכננות־היטב ,בעלות מטרות
מוגדרות.

מילחמת הלבנון בוצעה כדיוק
עד־פי הדגם התיאורטי שהציב
כני פלד),, :ישראל( תצטרך לק

 350אבידות — אולי ״מעט מזעיר״ לדעת
פלד .ואילו חברת אלביט ,ככל הנראה,
מרוויחה היטב מן המילחמה המתוכננת
של אריאל שרון.
בשנת  1980/1היו לחברת אדביט הפ
סדים בסד  12.6מיליון שקלים .בשנת
הכספים  1981/2הגיעו רווחיה •של אלביט
לפני מס ,ל; 41מיליוני שקלים .עניין
המס אינו מטריד ביותר את בני פלד
ושותפיו .בשנה שעברה ,שבה הרוויחה

*........אח ש ל מ ה פ ר נ ק ל יי

—

מילחמת הלבנון ,הנמשכת עדיין ,תעלה למשדם־המיסים
הישראלי שלושה מיליארדי דולרים וחצי לפחות• חדק גדול מן
הכסף הזה זורם לכיסיהם שד האנשים וההכרות שעיסקם הוא
המילחמה.־ אלה הם יצרני־הנשק ,סוחריו וסוכני חכרות־הנשק.
בפרקים הקודמים כסידרה נסקרו העסקים הטוכים של תעשייני-
הנשק האמריקאים ,המספקים חדק גדול מתיצרוכת־הניטק של
צה״ל ונותחו עיסקי קונצרן ״כור ,,ההסתדרותי ,המייצר תותחים,
תחמושת ,ואמצעי־לחימה אחרים.
בוע כעצמה מטרות שאותן היא
יכולה להשיג רק כדרך המיל־
חמה ...אם יש לה יעד מדיני,
שלדעתה היא יבולה להשיג אותו
כזמן מסויים ותוך שימוש ככוח
— עליה לעשות זאת.־׳
וזה כדיוק מה שניסה לעשות
שר־הכיטחון ,אריאל שרון; ארכע
שנים אחרי שאמר כני פלד את
הדכרים האלה.
בינתיים יש ספיקות חמורים ,אם אומנם
השיגה ישראל את ״היעד המדיני״ שביק
שה להשיג .״תוד שימוש בכוח״ .אך יש
דברים שאינם מוטלים בספק .לצה״ל נגרמו

החברה ,היא העבירה  93.4מיליון שקלים
מהכנסותיה לסעיף הוצאות ששמו ״הפר
שה לייצוב ההון״ ,וכך התאפשר לה להציג
הפסדים ,ולהימנע כמעט לחלוטין מתשלום
מיסים.

החוק מאפשר תרגילים מסוג
זה להכרות שיש כהן שליטה אך
כעדות שד משקיעים זרים ,ו־
כ״אלכיט״ מקפידים שחלק מן ה
בעלות יהיה כידי זרים, .הפטריו
טיזם הלוהט שד־ פלד ושותפיו
אינו מגיע לכיסיהם.
חברת אלביט היא אחד המיפעלים ה
גדולים והריווחיים ביותר ■של

חברת

ההשקעות של בנק ריסקונט .בראש חברת
השקעות זאת ,שהיא מהגדולות בישראל,
עומד אלוף אחר במילואים — הנראה
כאחיו הבכור של בני פלד — זהו דן
טולקובסקי .גם הוא בהיר שיער ומשופם,
גם הוא היה מפקד חיל־האוויר .גם הוא
בעל דיעות ניציות קיצוניות.

בן א צול ת
ה מ מון,.

^ הת ניצוחו של טולקובסקי היחה .
י • החברה להשקעות של בנק דיסקונט
)המכונה בקיצור דיסקונט השקעות( לאחד

הספקים העיקריים של מערכת־הביטחון
הישראלית וצה״ל .בתור שכזו .דיסקונט־
השקעות היא מן המרוויחות העיקריות ^
מן המילחמה בלבנון.
היה זה ב־ ,1961כאשר שונה שמה של
החברה הישראלית למימון ולהשקעות ,והיא
הפכה לחברה להשקעות של בנק דיסקונט.
בראשה עמד אז הד״ר אוגוסטו לוי .מייד
עם הקמתה ,של החברה החדשה הצטרף
אליה כסמנכ״ל גבר צעיר ,בן  ,40דן
טולקובסקי .הוא נקרא לחברה על־ידי
מנכ״ל בנק דיסקונט ,דני רקנטי ,שעשה
חשבון נכון  :דן טולקובסקי היה בן
האצולה האשכנזית של ישראל ,ואיש קשר ,
מצויין אל המימסד הפוליטי של מפא״י
והציונים הכלליים ,ובמיוחד אל מישרד
הביטחון ,שהוא הקניין החשוב ביותר של
התעשייה הישראלית.
סבו של טולקובסקי מצד אמו היה יצחק-
לייב גולדברג ,עסקן ציוני ממוצא פולני,
שהיה בנקאי ,סוחר־קרקעות ,מוציא-לאור*.
ופרדסן .גולדברג נשא לאשה יהודיה
פולניה עשירה ,ממישפחת פינס .אביו
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