
ף ט ר, ס מ היי ט ר  מיבערי־ עם המשולבת עיו שייסד תעש״ךמהפכן ו
 ילדותו, ער מסכו ,,אמנות ומוסיאון לתעש״נ■□ בית־סכו בה ושיש תעשיה,
ביפאן שתתחרה אחות, ישראל על וחזונו הכושליס הפוליטיים נסיונותיו

 מגרמניה, עלו ,כשהורי׳
 איתו הביא אנא

טחנת־קמח,
 מומחה היה הוא

וטחנות־נומח״

 די היה .,בנהויה
 הסוכנות, שר צריף־עץ
א נ■  רציתי י

 ערב■ לבית להיכנס
בחיפה״

 לנהריה ..כשבאנו
 ליד אות׳ שמו

 העיר, של המיזבלה
 במשך חייתי וכר

סוגו ענת ו■שנה״ 20

 נו כסף ..בשבילי
 מטרה. לא
 לדאות היא המטרה

 הדברים את .
מתבצעים״

 לא ואשתי ..הגיזנר
 שאחתום מסכימים
צ־קים. על

 לא שאני אומדים הם
בזה״ מבין

 שפת״הים, על שוכן בגהריה ישקר מיפעל
 ורט- סטף של חדרו מחלון לעיר. צפונית
 ל- הכניסה וחוף. ים של נוף נשקף היימר
ירו מישטחי״דשאים משובבת־נפש. מיפעל

 מזכירים ציבעוניים, פרחים וערוגות קים
 שלטים, מוצבים בשבילים קיבוץ. בצורתם

המיפעל. של השונות למחלקות המכוונים
לעוב מסודר מיגרש־חנייה יש הבניין מול

ההנ למכוניות קטן מיגרש־חנייה לידו דים,
 יש בפתח נוסף. ממרש־חנייה ובחוץ הלה,

 הכל חשמלי. ושער״ברזל שומר, ובה בודקה,
 לביקור הבא אורח להפליא. ומאורגן מסודר
 הוא שאותה תווית-מבקר, בכניסה מקבל
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בצאתו. ולהחזירה ביגדו דש על לענוד חייב
של מרווח, בחדר יושב עצמו ורטהיימר

 לכיוון הפונים חלונות שלו שלם קיר אורך
 עץ בריהוט בפשטות, מרוהט החדר הים.
 תלויים הקירות על נקיים. קווים בעל טבעי

ישקר. של לוחות־שנה
 ורט־ סטף היה שבמהלכו הראיון, אחרי

או לקח הוא לסיימו, קצר-רוח קצת היימר
 שלו והממוזגת הכחולה הוולוו במכונית תי

יוז פרי במשולש ודי־מעמיק נרחב לסיור
 גן- ישקר, ממיפעל המורכב ויישומו, מתו

וכפר־הוורדים. התעשייה
ב שהתחלנו לפני עוד היום, בהתחלת

עו לשעבר קירשנבאום, מוטי לי נתן ראיון,
 עובד וכיום הישראלית בטלוויזיה בכיר בד

 התיק־ על שאחראי ומי ורטהיימר אצל בכיר
 ועניינית קצרה הרצאה ויחסי״הציבור, שורת

ורטהיימר. של יצירותיו על
מיי האחד עיקריים. מיפעלים שני לו יש

 כלי- מייצר והשני למנוע״מטוסים להבים צר
נמצ המיפעלים לתעשיית״המתכת. חיתוך

ש תפן ובגוש מעלות שלומי, בנהריה, אים
בגליל.

מ 907־ בעולם. סניפי־שיווק 15 לישקר
 100מ״ ביותר המסתכם לייצוא, הולך הייצור
לשנה. דולר מיליון

איש. 1500 מעסיקים ישקר מיפעלי
 עושים בחו״ל בארץ. נעשה מהייצור 987־
למוצרים. הכרחיות השלמות רק

 וכי עקרוני, שבאופן הדגיש קירשנבאום
יש ורטהיימר שולח לא בל-תעבור, החלשה
 הוא בחו״ל, שלו בסניפים לעבוד ראלים

מקומיים. באזרחים שם משתמש
וע דבריו את סיים קירשנבאום כשמוטי

 מסטף לבקש לי אמר הוא החדר, את זב
 ישקר של החדש למיפעל גם אותי שיקח

 היה אכן זה אלה. בימים שנפתח במעלות,
הראשון. הביקור אתר

ב- מסוגו החדיש ביותר, חדיש המיפעל


