
 הידועות המישפחות אחת שטורמן,
 המדינה. קום שלפני היהודי ביישוב

 והתקדם לחיל־האוויר, התגייס פקר
 מועמדו שהיה עד במדרגות־הפיקוד,

 החיל. מפקד לתפקיד וייצמן עזר של
השבוי. פרשת צצה ואז

_ מידצה
שבוייסי

 שהופץ המעשה, סיפור ¥¥ל־םי
 במו פקר רן הרג בחיל־האוויר,

 אחרי קצר זמן ירדני שבוי ידיו
טען, פקר הימים. ששת מילחמת

הגואל

נתיב

 ניסה ארידור, יורם ר־האוצר, ¥¥¥
ל ה לנ •  נגד חזיתות בשלוש מאבק /
 — הכלכלית־ביטחונית התישלובת

 ביקש הוא הדרו. כל לאורך ונכשל
 בתקציב־הביטחון, לקיצוץ להביא
 396ב־ המסתכמים פירורי־קיצוץ, וקיבל

 ניסה הוא הצבא. תקציב של מהיקפו
 עיסקוד על החתימה את לעכב

 — הברית ארצות עם היקרה המטוסים
 מטוסי 75 אספקת על העיסקה ונכשל.

 השבוע. נחתמה לישראל 16אף־
 בפנסיות לקצץ ניסה ארידור

 — הקבע צבא גימלאי שמקבלים
בכך. גם לחלוטין ונכשל

 הכלכלית־ביטחונית התישלובת
 כוחה, את הוכיחה )2398 הזה (העולם

 מאמצים להפעיל עליה שיהיה בלי
מאיימים. רמזים בכמה היה די רבים.

אחוזים רק לקצץ ניסה ארידור

דור סה ארי ני

 יסופקו המטוסים 75 ישראל. על־ידי
 שניים של סכום־עתק תמורת לישראל

 יש זה סכום על דולר. מיליארד וחצי
 נוספים דולר מיליארד חצי להוסיף

 אספקת תמורת ישראל, שתשלם
למטוסים. ושירות חלפים
 מייצרת 16אף־ מדגם המטוסים את
 האמריקאית. ג׳נראל־דיינמיקס חברת
 על־ירי בישראל מיוצגת זו חברה

 היה בעבר אלול. הנשק סוכני מישרד
 וייצמן, עזר לשעבר, שר־הביטחון

 שייך הוא עכשיו זה. במישרד שותף
 של בנו קוליץ, דוד לאיש־העסקים

 ולתת־אלוף בירושלים, חרות עסקן
 איש יאלובסקי, אהרון(״יאלו״) (מיל׳)

לשעבר. חיל־האוויר
 חשוב: שותף יש אלול לחברת

 אלול עם ביחד ההסתדרותי. כור קונצרן
הנשק חברת את כור קונצרן הקים

 כדי לירושלים אל־סאדאת אנוור
 ניבא ישראל, עם שלום לכרות

 כאן, לנו יהיה שלום .לא טולקובסקי:
חמורות.׳׳ מתוחות, קשות, שנים אלא

 אדגס משה ^
תיויד ^

 בגימנסיה למד בסקי ולקו *ץ
 למי כראוי שבתל״אביב, הרצליה

 היה אביו טובה. ממישפחה שבא
 שסיים טולקובסקי, שמואל האגרונום

 שלו הכלכלית־פוליטית הקריירה את
 היתה אמו בשווייץ. ישראל כקונסול

 מליטא, העשיר הציוני העסקן של בתו
גולדברג. לייב יצחק

 הרצליה בגימנסיה לימודיו אחרי
בני כמו ללונדון, טולקובסקי נסע

 תיווך ארנס, משה הנוכחי, שר״הביטחון
 גליל. עוזיה ד׳׳ר ובין טולקובסקי בין

 קונצרן הקמת היתה התוצאה
 עם ביחד אלרון, האלקטרוניקה

האמריקאית. רוקפלר מישפחת
 אלביט, — אלרון של הבת חברות

 כולן עוסקות אופטרוקט, אלסק,
הנשק. בתעשיית

 שותף גם היא השקעות דיסקונט
 ישקר, ולהבי ישקר במיפעלי חשוב

 בחכרה הנשק; תעשיית למען העובדים
 סיגמה במסילות לקופסות־פח, הישראלית

 גבוה שאחוז אלבר, ובבית־החרושת
למערכת־הביטחון. מופנה מתוצרתם

 לקונצרן שהביא טולקובסקי זה היה
 בפיקוד מיורשיו אחד את אלרון

 לעמוד כדי פלד, בני אלוף חיל־האוויר,
 פחות לא פלד, אלביט. חברת .^ראש

 ונוקשה, קפדן אדם הוא מטולקובסקי,
 ימניות־ פוליטיות ריעות בעל

 במישפטים דבריו את המנסח קיצוניות,
 בתחזיות אותם ומתבל מסובכים

אפוקליפטיות.
 חיל־האוויר של אחר חשוב נציג

 תת־אלוף הוא הביטחונית בתישלובת
 שהיה פקר, רונן(פקר). רן במילואים

 של ביותר הטוב כטייס־הניסוי יודע
 אחרי הקים הישראלי, חיל־האוויר

את מצה׳׳ל השערורייתי שיחרורו

ק ב א ה ד ל ג ת נ ב לו ש תי ה
זפסיד ו שלוש ו - ח תו י חו ב [ית1הבלכלית:ביטח

ם. \ רי הבכי ;קציני[ ו ד ת ו נ עו מ ו ו בכל

 בהקולג׳ שם למד הוא אחרים. עשירים
 לימודיו את כשסיים האימפריאלי.

 לחיל־האוויר הצטרף הוא ,1942ב־
 הוא סרן. בדרגת והשתחרר הבריטי,

 מאי ובחודש כמהנדס, באנגליה עבד
 המדינה, הקמת על כשהוכרז ,1948
 והתגייס לישראל חזר הוא

 כמפקד מונה הוא לחיל־האוויר.
 עידן את והתחיל ,1953ב־ חיל־האוויר

 שסיים אחרי צה׳׳ל. של מטוסי־הסילון
 קצרה תקופה עבד כהונתו, תקופת את

 הצטרף ואחר״כך במישרד״הביטחון,
דיסקונט. לקבוצת

 בעלי כמוהו. לאדם זקוקים היו שם
 הימין, חסידי כולם היו דיסקונט בנק

 רצו הם החרות. לתנועת ומקורבים
 אל קלה גישה לו שתהיה במישהו
והפוליטי. הביטחוני המימסד

 טולקובסקי של המישפחתי הרקע
 לתפקיד אותו הכשירו שלו והקריירה

 למנכ׳׳ל הפך והוא בדיסקונט, לו שיועד
 שריכזה הבנק, של חברודההשקעות

הלא־בנקאיים. עסקיו את
 הוא ברור. בקו נקט טולקובסקי

 הצרכנים שאחד לתעשיית־הנשק, פנה
חיל־האוויר. הוא שלה החשובים

ן, חו ט בי ב רי ע מז ץ צו בקי א ק הו פ ת ס ה
ם! סי מטו ו 1 את 1־ קנו ־! ו ע לא \ ו נ סי פנ ב

 לאלופים המשולמת פנסיה מן מעטים
 מצה׳׳ל, שפרשו ולתתי־האלופים

 שפרשו. החשאיים השרותים ולראשי
 מישרה לו שיש במילואים, תת־אלוף

 40 שבין סכום מקבל פרישתו, אחרי
 אלוף בחודש. שקלים אלף 45ר

 מקבל מישרה, לו שיש במילואים,
 שקלים אלף 47 ובין 43 שבין סכום

בחודש.
 גבוהים והם נטו, הם הסכומים

 מישפחה של הממוצעת מהכנסתה
בישראל.

 המועסקים ואלופים, תתי־אלופים
 סכומים משתכרים בכירות, במישרות

 שקלים) אלף 140( דולר 2500 שבין
 שקלים) אלף 840( דולר אלף 15 ובין

 נוספות קרובות לעיתים כאשר בחודש,
 המתקרבות שונות, הטבות השכר על

עצמו. השכר לגובה בגובהן
 אלה קצינים שמקבלים הפנסיה

 אך בהכנסתם. קטן מרכיב היא מצה׳׳ל
 די מעטים, אחוזים בה לקצץ הניסיון

 כת חמתם. את להבעיר כדי בו היה
יעבור! לא זה הבהירה; הקצינים

המפקד
ה**ד דווי ע-וי מ כ ה

כת של הפירמידה ראש ף
 שלושה: עומדים הקצינים

 צור, (.צ׳רה׳׳) צבי (מיל׳) רב־אלוף
 קונצרן של התעשיות בראש העומד
 גביש, ישעיהו אלוף(מיל׳) כלל; הענק
 כור, ההסתדרותי הקונצרן מנכ׳׳ל
 שהיה טולקובסקי, דן (מיל׳) ואלוף
 בראש העומד חיל־האוויר, מפקד
דיסקונט. בנק של להשקעות החברה

 כור כלל, — אלה חברות שלוש
 של המסד הן השקעות, ודיסקונט

 של הכלכלית־ביטחונית התישלובת
 של הקונצרנים הם אלה ישראל.

 תעשיית של גבה על הנשק. תעשיית
 סוכנים של שלם בניין נבנה הנשק

 יצואנים יבואנים, וסוכני־מישנה,
 ביניהם שגם שונים, שירותים ומספקי

 הבכירים הקצינים של חלקם גדול
במילואים.
השבוע, שנחתמה המטוסים עיסקת

אי־פעם שנחתמה מסוגה הגדולה היא

 האלוף הועמד החברה בראש ארית.
 מפקד שהיה פלד, משה(״סוסה׳׳) (מיל׳)

 אלול צה׳׳ל. של גייסות״השיריון
 דולרים של רבים מיליונים תרוויח

הענק. מעיסקת
 יאלובסקי (מיל׳) תת־אלוף אך
 הנהנים יהיו לא פלד (מיל׳) ואלוף

העיסקה. מן היחידים
 היה העיסקה לחתימת התנאים אחד

 מוצרים בישראל ירכשו שהאמריקאים
 חצי של כולל בסכום הנשק, בתחום

 מן העיקרית הנהנית דולר. מיליארד
 האלקטרוניקה חברת היא הזה התנאי
 (מיל׳) אלוף הוא אלביט נשיא אלביט.

חיל־האוויר. מפקד שהיה פלד, בני
 מפקד זה היה מעניין: פרט

 כי שהחליט פלד, בני חיל־האוויר,
 לשימושו ירכוש הישראלי חיל״האוויר

 ג׳נראל חברת של 16אף־ מטוסי את
 שהוצעו אחרים מטוסים ולא דיינסיקס,
לישראל.
 מקונצרן חלק היא אלביט חברת

 שייך זה קונצרן אלרון. האלקטרוניקה
 דיסקונט, בנק של ההשקעות לחברת
 דיסקונט־השקעות. בקיצור הקרויה
 עומד טולקובסקי דן (מיל׳) האלוף
 20מ־ יותר כבר השקעות דיסקונט בראש
 טולקובסקי היה רבים, במובנים שנה.

 רבים בכירים לקצינים מורה־דרך
אחריו. מצה״ל שפרשו

 לחיקוי מושא היה טולקובסקי דן
 חיל־האוויר של וקצינים למפקדים

 אחרי העיסקית בדרכו רק לא אחריו
 החיצוני במראהו אפילו אלא פרישתו,

 דק הוא טולקובסקי ובהתנהגותו.
 בהיר שפם בעל ומקריח, גיזרה

 עברי ודויד פלד בני האלופים ומטופח.
 הצעירים. כאחיו נראים אחריו, שבאו

 סימן הקפדנית. בהתנהגותו נודע הוא
 מפקד היה הוא כאשר שלו, ההיכר

 מש שלא קטן סרגל היה חיל־האוויר,
מידו.

 בעניינים מתבטא הוא כאשר
 שאינם כללים, פוליטיים או כלכליים

 אחרת, או זו כלכלית לעיסקה נוגעים
 קצרים, במישפטים מדבר הוא

 אך מאור, הגיוניים לכאורה הנשמעים
 למדי. מוזרות קביעות לעתים, כוללים,

המצרי הנשיא שבא לפני שנים שלוש

 בסחר העוסקת אוויאיישן, מורן חברת
 בעלי הם זאת בחברה שותפיו נשק.

 ואיש־העסקים אררט חברת־הביטוח
 חברת רכשה לאחרונה אוונגר. רמי

 2696 החדשה טכנולוגיה מאגרי
 100 תמורת אוויאיישן, מורן מחברת

דולר. אלף
 הוותיק המושב יליד הוא רונן

למישפחת נצר היא אמו כפר־ויתקין.

טולקובסקי
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