
 קונצרן הלבנון. ממוחמת המהויחים והחנהת האנשים ער נסיווה שביעית נתנה
היטב ומרוויח הביטחון מערבת דמעו מ״צד הגדולים הבנקים בשליטת הנמצא

פוט למילחמת־הלבנון השלישי יום ף•
 האלקטרוניקה במיפעל מעבודתה רה ■■

 רוני .30ה־ בת בן־אפרת רוני איי־סי־אי
 באיי־סי־אי קבועה עובדת היתה בן־אפרת

 היתה שלה הטעות ישראל). (אלקטרוניקה
 נגד דיעותיה את הסתירה לא שהיא

 ססנכ״ל לה אמר לדבריה מילחמודהלבנון.
יו הפוליטיות דיעותיה בגלל כי המיפעל,

עובדת. היא שבה במחלקה התפוקה רדת
 מעבודתה פוטרה שבועות כמה בעבור

 פרוימוביץ אירמה לישראל באלקטרוניקה
 במיפעל. זמנית עובדת שהיתר■ ,24 בת

 חודש ובסוף נוספים, שבועות שלושה עבדו
 ,32ה־ בת זוהר חנה גם פוטרה השנה יולי
 אלקטרוניקה בחברת זמנית עובדת היא גם

 לזו דומה טעות עשו השתיים לישראל.
 התבטאו הן :הראשונה המפוטרת שעשתה

בלבנון. המילחמד. בגנות
 טורגל, חיים המיפעל, של הייצור מנהל

 אי- של ״מסיבות פוטרו הנשים כי אמר
 וסישמעתית.״ מיקצועית מבחינה התאמה

 החליטו אוגוסט חודש באמצע
 להפגין המפוטרות הנשים שלוש

 בתל־ השוכן המיפעל, שערי מול
 מול שהציבו השלטים אחד אביב.
מרווי ״בלל :היה המיפעד שערי

 סשל־ הפועלים — סהמילחמה חה
מים.״

 ההשקפה נקודת את להבין אולי אפשר
 שלוש את שפיטרו איי־סי־אי, מנהלי של

 הסתם, מן סבורים, היו המנהלים הפועלות.
 עצמן שהן הבאר לתוך יורקות הפועלות כי

פרי הביאה מילחמת־הלבנון ממנה. שותות
 לישראל, אלקטרוניקה למיפעל גדולה חה

קונצרן של אחרים רבים למיפעלים כמו

 את תגייס זאת חברה בתעשייה. השקעות
העשי היהודים בין לו תזדקק שהיא ההון
הישרא־ לחברות דרום־אמריקה. של רים

ה ממניות חמישית לרכוש יותר ליות
חברה.

 החקלאות בנק על-ידי הוקם הקונצרן
ממ את שייצגו התעשייה לפיתוח והבנק
 הפועלים בנק כור, קונצרן ישראל, שלת

ה של מקומה את שהבטיחו יסולל־בונה,
את שייצג לאומי בנק בעיסקה, הסתדרות

ה מאוז ■■■י■■״■ ל ג ד ל ש ק ג ־ י י״ פ
ביותר. יקר הוא הישראלי דמשק מילחמת־הלבנון של מחירה

 של וסופו — ויותר דולרים מיליארדי וחצי שלושה תעלה היא
 המשק כאשר אך באופק. נראה אינו עדיין האדיר ההוצאות זרם
 בריאותם, ואת חייהם את .מאבדים חיילים ומאות מפסיד, בודו

 צרכיהם את המייצרים וההכרות האנשים שמרוויח: סי גם יש
 ממלאה סידחסתחהלבנון וצה״ל. הישראלית הביטחון מערכת של
 עד דווח זאת כתבות כסידרת הקודמים בפרקים כיסיהם. את

 ההסתדרותי הקונצרן על היטב, שהרוויחו האמריקאיות ההכרות
 המיליארדר ועד דיסקונט״, בנק של להשקעות ״החכרה על ״כור׳׳,
אייזנכרג. שאול

 הביטחון מערכת למען המייצרים כלל,
וצה׳ל.

 הגיגיו
ספיר של

 .1962 בשנת נוסד כלל ונצרן־הענק ר*
 כלכלי מיתון אז התחיל בישראל •\

שביתות היו התגברה, האבטלה חמור.

 באותה רחבה. ציבורית התמרמרות והיתה
הישרא הכלכלה של קברניטה כינס שנה
 מיליונרים של ועידה ספיר, פנחס לית,

 היתד■ שם שבפלורידה. במיאמי יהודיים
ב ששררה מזו לחלוטין שונה האווירה

 סעודות מפוארים, בתי-מלון היו שם ארץ.
ה על נמלצים ונאומים משתתפים רבות
 המתפתחת. ישראל למדינת לסייע צורך
חב עשר הרעיון: את העלה ספיר פנחס
ל־ חברה יקימו גדולות ישראליות רות

להש המרכזית החברה היהודית, הסוכנות
שלי לה, השייך חוץ לסחר והבנק קעות
ו דיסקונט בנק בקונצרן, נבלעו מים

 עמד שבראשו ומשכנתאות לפיתוח הבנק
גיטר. משה־בנו

 הוא ספיר. של מחביביו אחד היה גיטר
 ייצג כאשר 1958 ב־ כבר לישראל הגיע

ו דרים־אמריקאים, משקיעים של קבוצה
 :מכל היקר את מייד כמעט מספיר קיבל

היה דיסקונט בנק בנק. להקמת רישיון

 של לשותפו והיה בעיסקה, להשתתף מוכן
שלו. המשכנתאות בבנק גיטר

 החיים של גדול חובב זה, איש־עסקים
 סיגרים לעשן הנוהג רחב־גוף, הטובים,

 לעמוד ספיר פנחס על־ידי נבחר יקרים,
 את עשה גיטר החדש. הקונצרן של בראשו

 דולר של בשכר בחינם, כמעט המלאכה
 את גיטר ניהל שבהן בשנתיים לשנה. אחד

 שתה היה לא שהוא גם התברר הקונצרן,
 לא האלה בשנתיים הפסידה כלל יותר.
 שנות באמצע לירות. מילתן 50מ־ פחות

ענק. כסף סכום היה זד■ השישים
 ההפסדים את לראווה להציג שלא כדי

 הפסדיה אה כלל מכרה האלה, המבישים
 במיוחד הקימה שהיא חברות־בת לשלוש
ה שהיהודים רצה לא ספיר זה• לצורך

 אירע מה יבינו דרום־אמריקה של עשירים
השקעותיהם. לכספי

 ופינה כלל, בראש מתפקידו הסתלק גיטר
 פנחס מחביבי אחר למישהו מקומו את

 בראש העומד דוברת, אהרון זה היד■ ספיר.
 גם דוברת, הזה. היום עצם עד הקונצרן

להינ היטיב מדרום־אמריקה, יהודי הוא
 מי צור, יעקב של פתו היא אשתו שא:

 בשנות בארגנטינה ישראל שגריר שהיה
מפא״י. של הצמרת וממקורבי החמישים,
 זה היה הוא כי לרמוז אוהב דוברת

 היתד■ שהיא הבוץ מן כלל את שחילץ
 התפנית חלה למעשה אך בו. שקועה

 מיל- אחרי רק כלל של לגידולה שהביאה
 שבא הכלכלי והבום הימים, ששת חמת

בעיקבותיה.
 המקוריות הכוונות גם נשכחו בינתיים

לגיוס כלל את שייעד ספיר, פנחס של
)70 בעמוד (המשך
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