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וייצמן: עזר
 שאני יגידו .עוד
לעשות!״ גה לפואד מנתיב

גנני: דבורה
חולה מיטה יש ,אם

כוונית!״ המחלה א!

גאון בני
 את לקרוא ,,צוין־

״ ,,תנובה ! ו 1 לסו

 - לעשות מה אבל נלתי־רגיל, סקופ להיות היה יגול זה
אותו. פיטפסתי
 במיסעדה ישנו שענד בשבוע החמישי יום בצהרי
 בנימין ) (מיל ותת־אלוף וייצמן עזר ״סוקיאקי' היפאנית

 פואד - מאוד פשוט שסו דווקא מדוע נן־אליער. .פואד־
 שוחחו מה על לדעת ביקשתי המקום. מנעלי אחד הוא

 במתאם החדש לתפקידו פואד של בניסתו ערב השניים,
 נשניקשתי משמעי. חד נ״נייט' ונענתי בשטחים, הפעולות

עזר: אמר השניים, לצלם רשות
 רק לעשות. מה לפואד מכתיב שאני תגיר ממילא כהן גאולה

בתמונה. הוכחה לה שתהיה חסר

 בשנה ארידור יורם שר־האוצר שעשה העיסקות מכל
 דוברת של בחירתה היא ביותר הטובה העיסקה האחרונה,

 שגונב כפי שלו. לדוברת גנני, דבורה הבריאות, מישרד
 ושל מישרד״הנריאות של הדינאמית שהדוברת לאוזניי,

 של האישית הדוברת בתפקיד תסתפק לא שוסטק השר
 של הדוברות את גס עצמה על תקח אלא שר״האוצר,

הממשלה. שבמישרדי הקשה ספק ללא שהוא המישרד,
 שבדוברי הטובה ולדעתי קורקטית, חרוצה, - גנני

 על לקבל כשעמדה פעם, לי אמרה - הממשלה מישרדי
 והתעשייה, המיסחר מישרד של הדוברת תפקיד את עצמה

 מישרד״הבריאות את לעזוב רוצה שהיא לפן שהסיבה
 מישרד רוצה היא בבעיות. לעסוק לה שנמאס בכך נעוצה
 בחופשה. שהיא לי אמרה אליה כשצילצלתי בעייתי. פחות

 החדש, לתפקידה להיכנס עומדת היא באוגוסט 1נ־
 שאותם וכרמל עמוס ילדיה, שני את לקחה היא ובינתיים

די כרמל״, במלון.דן לחופשה לבדה, מגדלת היא  לצבור נ
 שאלתי לה. המצפה הקשה לתפקיד מחודשים כוחות
אותה:
 למיטה בריא ראש להכניס לך למה דבורה, •

חולה?
 הוא נכון, חולה. מיטה הוא שמישרד־האוצר חושבת לא אני
 לכל ארידור. בגלל לא זה אבל קשה, מישרד היה תמיד

 בעיות היו תמיד הציבור. עם מאבקים היו הקודמים שרי־האוצר
 אומרת, שאת כמו חולה, המיטה אמנם אם הזאת. במדינה כסף של
 עוברת הזו המחלה אותה, המציא לא ארידור כרונית. המחלה אז

בירושה.
ארידור? לבין בינך הקשר נוצר איך •

 הדוברת להיות לי והציעו מלישכתו אלי פנו השביתה במהלך
 במהלך העניין על לדבר בחשבון בא שלא להם אמרתי שלו.

 מהלישכה אלי התקשרו השביתה אחרי שבועות כמה השביתה.
 הניירות את סגרנו ממש אלה ובימים השר, ובין ביני פגישה ויזמו

סופית. סוכם והעניין
שוסטק? אומר מה •
 אני אבל אותו, אוהבת אפילו לשוסטק, קשורה מאוד מאוד אני
 מקווה אני עצום. קידום מבחינתי שתהווה חדשה, בדרך הולכת
ברכתו. את לי יתן שהוא

 בין האחרון המאבק אן בכלכלה, גדולה מבינה לא אני
 להרמת לי גדם אופ' הסופרמרקטים.קו רשת ובין .תנובה'

 - אמא לאותה שייכות החברות שתי הכל, אחרי גבות.
 רק ביניהןו מתחרות שהן זה איך אז - העובדים חברת

 אופ', ו.קו שבין.תנובה' הסיכסוך לכותרות עלה לאחרונה
 חברת של הבקלה דגי שיתק את הפסיקה האחרונה כאשר

 טילה ולשותפו מרידוד יעקב לשר השייכת .אטלנטיק',
אופ': ה.קו מנכ׳ל גאון, בני את שאלתי ברנד.
הדג? מסריח מאיסה גאון, מר •

 היא אטלנטיק, של הבלעדית המשווקת היא שתנובה מכיון
 של הבקלה דגי את שלה הסופר־שוק ברשת לשווק התחילה

 להתמודד יכולתי לא לי. אותם מכרה שבו מחיר באותו אטלנטיק
 יתכן לא הבקלה. דגי שיווק את הפסקתי אז הזו, התחרות עם

 ותתחרה קמעונאית רשת תפתח סיטונאית, כמערכת שתנובה,
 קורה מה מבינה את מזון. מוצרי משווקת היא שלהן ברשתות

 אקים אני סופרמרקט מקימים הם אם אומר: והשק׳ם כעת?
מחלבה.
במיסחר הוגן עניין היא תחרות •
 תנובה המיסחרי. המישחק כללי את עירערה תנובה אך כן,

 קימעונאיות. רשתות הם והסופרמרקטים סיטונאית, רשת היא
קימעונאית. הופכת היא סופרמרקט פותחת שתנובה ברגע

 להסוך מהסוסרמרקטים כך אם מונע מה •
לסיטונאים?

לזה. בנויים לא אנחנו
ש  ״תנובה״ אותה. מבינה שאיני נקודה כאן •י
 איד העובדים. לחברת שייכות אום״ ה״קו ורשתות

בזו? זו מתחרות שהן קורה
 במה סדר להכניס תצטרך העובדים חברת להסביר. לי קשה
 סיטונאית היא תנובה אם להחליט תצטרך היא תנובה עם שקורה

בבית. סדר לעשות ויש לקיטוב הגיע הנושא קימעונאית. או
הסדר? את יעשה מי •

רוזליו. דני העובדים, חברת מזכיר
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