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 העשירים. דדום־אמריקה יהודי של כספם
ה בין השליטה על עז קרב נערך בכלל

 זכה ובינתיים הגדולים. הישראלים בנקים
 המחזיק ההסתדרותי, הפוטלים בנק במאבק

 כלל. של המניות ממחצית כמעט בידו
 מחזיקים האחרים הגדולים הבנקים שני
 של חלקם מהמניות. גדול בחלק הם אף

מורגש. שאינו כמעט מחו״ל היהודים
 משום — לקונצרן שניתנו ההטבות אך
 אליו משכו — מחו״ל שותפים בו שהיו

 והלך תפח וכלל הישראלים, המשקיעים את
 לא שבשליטתו ענק, לקונצרן שהיה עד

חבי ועוד ישראליות, חברות 170פד פחות
אחרות. רבות בחברות מניות של לות

בורסה
חריפים ומשקאות

ה אחת :דבר בכל עופר, קונצרן ך משק לארץ מייבאת שלו חברות י י
 ברוקרים חברת לכלל יש חריפים. אות

ב נפלאות המחוללת בטוחה, — משלו
 כלל של הנאמנות מקרנות אחת בורסה.

 רווחים העושה סביון, הנאמנות קרן היא
 סגורה היא זו קרן ורע• אח להם שאין

 ממקד וכמה הקונצרן שבצמרת לאנשים
 בדרד להסביר יכול אינו ואיש רביהם,
 לשיעורי סביון מגיעה כיצד סבירה
אליהם. פגיעה שהיא הרווח

 וביצוא, ביבוא בביטוח, עוסק הקונצרן
 אלף 12 מעסיק כלל בתעשייה. גם וכמובן

 בשנת החברה מאזן של הכל וסו עובדים,
שק מיליארד 8.6 היה 1981/82 הכספים

 הקונצרן של הנקי הרווח הכל סך לים.
 שקלים. מיליוני 702ל־ הגיע שנה באותה

ב מס-הכנסה כלל שילם הזה הרווח על
השכי מאחרון פחות הרבה ,670 שיעור

 זה מסוג לקונצרנים הישראלי. במשק רים
 תרגילים לעשות שיוכלו כך החוק, דואג

 המניות מחזיקי את לאכזב ולא מחוכמים,
שלהם.

 וזה — הקונצרן של ביותר החשוב הענף
ה ענף הוא מרווחיו, מחצית לו שהביא

 עומד כלל של התעשיות בראש תעשייה.
 רב-אלוף לשעבר, רמטכ״ל רבות שנים מזה

צור. (צ׳רה) צבי (מיל׳)
שלו שבראש מיקרה זה אין

הג התעשייתיים התאגידים שת
ההסתד ״כור״ — כישראל דולים
 ו״כלל השקעות״ וגט ק ״דיס רותי,

לש צבא אנשי עומדים תעשיות״
 גביש, ישעיהו (מיל׳) האלוף עבר.

 טולקוב־ דן (טיל׳) האלוף מ״כור״,
 ורב־ ס״דיסקונט־השקעות״ סקי

לנתב דאגו צור, צבי (מיל׳) אלוף

 שיספקו כך שלהם הקונצרנים את
 מערכת־חכיטחון. של צרכיה את

ה המערכת אל מהלכים יש להם
 והם צרכיה, את יודעים הם זאת,

 וכמחיר אותם, לספק כיצד יודעים
טוב.

 לצה״ל מספקות כלל של התעשיות
 ביגוד, תחבורה, תרופות, מזון, מכל־טוב:

 וכמובן, ממוחשבים, ובקרה שליטה אמצעי
אמצעי-לחימה. גם

כ היו האלה התעשיות מן חלק
 אף ולעתים גרוע, עיסקי מצב

וכתחי 1981 ,1980 כשנים חמור
ה מחסני כאשר •1982 שנת לת

 כאשר מלאים, הצכא של חירום
המי כשירות קיצוץ על מודיעים

 גבולות ככל השקט ונשמר לואים
כלכ־ הגבול זה וככלל — המדינה

צור תעשיות״ ״כלל מנכי״ל
במערכת חבדיס

 שנועדו התעשיות נמצאות — נץ
כקשיים. חמה המי? את לפרנס

זה. מכלל יצאו לא כלל של התעשיות
 מישרד־הביטחון בתקציב קיצוצים מחמת

 מיפעל סגירת על להודיע כלל על היה
 260 שהעסיק זה, מיפעל חיפה. ליד מיתס״ר
 לצורכי ריו משאיות בהרכבת עסק עובדים,

 המיועדים החלקים ג׳יפים. ובהרכבת צה״ל
 אחר באגף מארצות־הברית. יובאו להרכבה

שולח מיטות, בייצור עסקו מיתמ׳׳ר של
 כאשר — אחרים ואביזרים ארגזי־קשר נות,

לצה״ל. מיועדת התוצרת כל
 המיפעל פועלי שכתו כאשר
כיקשו הם סגירתו, נגד והפגינו

 שלהם הנימוק מוגדלים. פיצויים
 גם ימית, אנשי כמו שבדיוק היה,

 מצריים, עם השלום קורבנות הם
 צרכיו פחתו סיני החזרת עם שכן
ככלי־רכב. ״ל צח של

 המיפעלים לקבוצת נגרמו הקשיים עיקר
 פיפעל אורדן. השם תחת המאוגדת כלל של
הפ הזאת, לחברת־האם השייך כרמל, רום
וגו שקלים, מיליוני 27.3 1981 בשנת סיד
מכו עתה עד ייצר זה מיפעל נחרץ. רלו
ובינונ זוטרים קצינים של לשימושם ניות
בצה׳׳ל. יים

 המייצרים אורדן של אחרים מפעלים
מע המספק אורדן־רקס, הם צה׳׳ל לצורכי

 צה׳׳ל של המשוריין הקרבי לרכב רכות
 שבבי, ואורדן־עיבוד וטנקים) (נגמ׳׳שים

בנתניה. הנמצא
 העיקרי המרוויח הוא זה אחרון מיפעל

הנ וייצור אורדן־פיתוח המרכבה. מייצור
תעו למוצרי רכיבים בפיתוח עוסקת דסי
קרבי. ולרכב פה

 היו כלל תעשיות של אחרים בענפים גם
 מזון המייצר סנפרוסט, במיפעל קשיים.
 ב- בריווחיות. חדה ירידה נרשמה מוקפא,
בע היו כיתן, כלל, של הטכסטיל סיפעלי

 לפני עמד בית־שאן כית חמורות. יות
 שרים של והתערבות הפגנות ורק סגירה,

 דימונה בכיתן להצלתו. הביאה בממשלה
המוניים. פיטורים האחרונות בשנים היו

ה את שינתה הלכנץ מילחמת
הרא כמחצית הכר. לכלי תמונה
 נרשמו ככר 1982 שנת של שונה

 41.7 של כשיעור רווחים כ״אורדן״
 של הפסד לעומת שקלים, מיליוני

 המק־ כתקופה שקלים מיליוני 9.0
מנ של ערכן .1981 כשנת כילה

 התל־אכיבית בכורסה ״אורדן״ יות
 אוקטוכר סוף וכץ ינואר בין עלה

 אחוזים. מ־סהה פחות כלא השנה
 אלה רווחים לייחס יבולה ״אורדן״

 הזמץ צה״ל — המרככה לטנק
 ו״אורדן״ זה מטנק גדולות כמויות

החד ■הדגמים בייצור משתתפת
אחריה. הטנק של שים
 ברווחיה צה״ל של בחלקו ספק כל אין

 קבוצת- של הייצור מן 5070 אורדן: של
 207־ למערכת־הביטחון. מופנה זאת חברות
 מופנים 307< האזרחי. לשוק פונים בלבד

צב מוצרים הוא הייצוא מן 807־ לייצוא.
איים.

בטנ העוסק היחיד המיפעל אינו אורדן
 את המתאים נוסף, מיפעל יש לכלל קים.

 לצרכיו 47מ־ מסוג האמריקאיים הטנקים
צה״ל. של

 מיפעלי מספקים האלקטרוניקה בענף גם
 וצה״ל. מערכת־הביטחון צרכי את כלל

שהוזכרה לישראל, אלקטרוניקה חברת

דוברת ״כלל״ מנכ״ל
מישפחה קירבת

 מיגדלי- תיקשורת, מערכות מייצרת כבר,
 שדות- לצורכי רכב על הנישאים פיקוח

 שוב הוא העיקרי הקונה ניידים. תעופה
 עד 200 יש זאת בחברה מישרד־הביטחון.

 הסתכם 1981 בשנת שלה והמחזור בדים,
דולרים. מיליוני 10נד ביותר

 שותפים כלל לקונצרן יש ביטא בחברת
 ביטא סיינטיפיק. גובר חברת :אמריקאים

 אלקטרד התראה ומערכות גדרות מייצרת
 השנה עד מערכת־הביטחון. לצורכי ניות
 הללו והמערכות הגדרות של חלקן היה

חל כי מתכננים עתה הייצור. מכלל 2070
.407ל־< יגיע המיפעל בתפוקת קן

 צפריר. כלל של הטכסטיל למיפעלי גם
 ממילחפת ישירה כתוצאה מחודשת, פריחה

 צה׳׳ל של החיילים אלפי עשרות הלבנון.
לבי יזדקקו הקשה, בחורף בלבנון שישהו

 הישראלי המיסים למשלם ויקר. חם גוד
 חסר־תועלת שיהיה — הזה הביגוד יעלה
 שקלים. מיליארדי — מלבנון הנסיגה אחרי

 נכבד חלק יספקו כלל של כיתן מיפעלי
ירווי הקונצרן של המניות ובעלי ממנו,

היטב. חו
 כמילחמת הפסיד כישראל העם
 מכניו, מאות של חייהם את הלבנץ
 כעיקכדתיה יהיו אחרים ואלפים

ה הכלכלה ימי-חייהם. לכל נכים
 ההוצאות מן תיחלץ לא ישראלית
 כמשך המילחמה של הנוראות

 ־•שכלדדוי־ כאדה גם יש אך שנים.
 עימם רכ. כסף חמה ־המיל מן חים

 של המאושרים בעדיו גם נמנים
 דיס• ״כנק אדוני ״כלל״: קונצרן
לאו -כנק /,הפועלים ״בנק ר,וגט״,

 וקכוצת המרכזית״, מי׳/-החכרה
ש הדרום״אמריקאים המשקיעים

 ישראל ■התעשיין עומר בראשם
פולק.
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