
במדינה
)6 מעמוד זשן1וה

 ל־ רצו לא השנה מנדלבוים למעבר נבואי
 רי־ של שבעלה לאחר ורק זאת, לי אפשר
 סכום על לי ערב אל־רוויל, דאוד בתי, סונדה
 בתנאי זאת וגם לעבור. לי הרשו — רציני
 בתי אצל הייתי לרגע. הבית את אעזוב שלא

 הבנק מנהל הוא דאוד בעלה הזמן• כל
 לעבור לי הציעה היא באירביד. הפותומאני

 והסכמתי.׳* לצמיתות אצלה לגור
 פתרון יהיה ״זה חודא: השבוע התלונן

 תספר בני, עם לגור תיסע היא מאד• נוח
 לראות ירצו שלא עלי כאלה דברים להם
 כאן. וערירי בודד אשאר ואני יותר, פני את

 ווינני שלי, הניירות להעלמת שדאגה אחרי
ה למשרד ששלח ובמכתב להתגונן.״ יכול
ל נוגע אינו בעצם, זה, ״כל הוסיף: פנים

 נעלמו לאן — לפתור עליכם אשר שאלה,
ניירותי?״

תל־אביב
שחיטה על ה

דרא הר-אה —בא!״ הוא תיראה, ״עמירם,
 השמינה, בו יוסי של מפיו נשמעה זו סטית

 שחור. זקן מגודל איש לעבר שהצביע
 בדם. כולו מגואל לבו, סינור לבש האיש

 הס אף חומים, מגפיים האיש נעל רגליו על
 מטבח סכין החזיק בידיו בדם. מגואלים

ומאימת. גדולה
 שהצטופפו הילדים וקבוצת ע״ירם לגבי

 יום מאד. שיגרתית התמונה היתד, לידו,
 זינ- ממנו, ובחזרה לבית־הספר בהלכם יום,
 גבוהה, גדר ליד ילקוטיהם את הם חים

 הם עוקבים אימים מלתת ילדותית יבסקרנות
 הם הגדר. של השני מהעבר הנעשה אחר•
 ולדעת להציץ מוכרחים להתאפק, יכולים אינם

 העירוני, .בבית־המטבחיים בפנים, נשמע מה
 מפתח אחת פסיעה של מרחק רק השוכן

בתיהם.
 93 מם׳ בבית ברחוב. השתולל שור
 מנו, הגברת התייפחה בן־גון, יהושע ברחוב

 ה־ בקומה הענפה משפחתה עם המתגורית
 אפשר אי פה, ״גיהנום יאוש• בזעקות שניזז,

 כבר בהמות. לשוק את.המקום הפכו לחיות!
 בהמות סוחרי להגיע מתחילים השבת בצאת

 שהרחוב מספיק ולא לשחיטה, הבקי עם
 את קושרים עוד אלא הרכב, מכלי נסתם

המע הנוי ולעצי החשמל לעמודי הבהמית
 החערית. של הגדרות לעמודי אפילו — טים

 וגורמות עצבניות הן משתוללות. הבהמות
 רועדת ביד הצביעה היא לרכוש.' נזקים
 לדבריה אשר ההרוסה, ביתה גדר לעבר

מש שור על־ידי מספר ימים לפני נחרבה
לשחיטה. מועמד תולל

 הוסיפה אימים,״ של באוירה חיים ״אנו
 ״ילדינו ילדים. לשמונה אם אבישי, הגברת
 של וגדופים צעקות דם, של באוירה גדלים

 יום־יום המתרכז העי־ב־רב וכל הקצבים,
 ביום לא מנוחה לנו אין המטבחיים. בבית

 ביום הבקר, את מביאים בלילה בלילה. ולא
אותו.״ שוחטים
 הסמוכים הבתים דיירי של מצבם גרוע

אלכסנ רחוב מצד העירוני המטבחיים לבית
 המתגוררים אלה של ובמיוחד ינאי, דר

 ו־ חלונות .9־19 מספרים הנושאים בבתים
 חצר בתיד ממש הם דירותיהם מרפסית

 אותו. המקיפה לחומה ימעל המטבחיים, בית
 תהליכי אחרי הדיירים עוקבים נקלה על

הזע במאיתיו. המובא הבקר של השחיטה
סי הנשחטות, הבהמית של המבהילות קות
 הבשר גלשי התעלית, בתוך ה־תז הדם לוני

יומיומי. מחזה הם — בעגלות המובל
 מוגפים התריסים את להחזיק נאלצת ״אני
 הגברת התלוננה השנה,״ חודשי בכל כמעט
 ינאי אלכסנדר מרחוב רך לתינוק אם קרני,

 טרי, דם של חריף ריח ספוג ״האויר .13
 הולכים הקיץ ימי אך חורף, עוד עכשיו

 להקות המלווה המחניק, החום ואז וקרבים.
 הדיירים חיי את הופך המינים, מכל זבובים
נסבל.״ בלתי לסיוט

 עשרות הצטרפו קרניי גברת־ של לדבריה
 היא היום־יומית חלקן מנת אשר משפחות,

מ המתרחשים ה־חי״ד, למחן־ת .עדים להיות
 ב־ התלוננו המטבחיים, בבית לאסם תחת

עיריה.
 ה־ בית מנהל לויט. ד״ר תוכנית. יש

 אי־הנעימית את מבטל אינו העיריני, מטבחים
 של מציאותו על־ידי הסביבה לתישבי הנגרמת

 לעשותז מה ״אבל במקום. השחיטה בית
 מם־ בית להקים ורוקח דיזנגוף כשהחליטו

 המקום היה הראשונה, העברית בעיר בחיים
 60 שירת 1931ב־ העולם. סוף אז שנבחר
משר אנו כיום תושבים. אלף 60ו־ קצבים

 של תושבים אלף 450ו״ קצבים 300 תים
 ה־ בית מקיים לזה נוסף רבתי. תליאביב

)12 בפנווד (חנושך

גס עסקה הצח״ בבקבוק הזן ״המשקה את שייצרה החבוה

הסערה
 החל המרענן המשקה העברית. בשפה מושג מזט* הפד ״טמפו״ שם ף*

 תקופות של והתסס הפלאפל מאשר פחות לא הארץ הווי את מסמל י י
 סנסציונית, פרשה על־ידי בישראל המשק עולם זועזע השבוע קודמות.

 שהתרחבה ככל והאשמות־נגד. האשמות משפטים, של בשרשרת מלווה
ו השם כי נראה היה כן זו, שערוריה פ מ  המציאות :משהו עוד מסמל ט
 לא אנשים מרוויחים בה הישראלית, הכלכלה של במינה המיוחדת

 השחור כשוק פעולות מטבע, של מעסקות בעיקר אלא סחורות, מייצור
הון. וגילגול
 ועגלגל, נמוך גבר עמד השערוריה במרכז

 .1951 בשנת לישראל שהגיע סולד, אף בעל
ה באחת לשעבר שותף בורנשטיין, משה

 דריית שדיבר בפוליי, ביותר הגדולות טחנות
 הארץ, אדמת על שדרך ברגע כבר שוטפת

כס את להשקיע רצה הוא לענין. ישר דיבר
המקסימלי. הרווח את להרוויח פו,

ב בורנשטיין הסתתר מלחמת־העולם בימי
 שוייצי. בב־ק לדבריו, כספו, את החזיק וורשה,
 הון להודיל ידע ומעמדו, ארצו מבני כרבים

 עת המלחמה, אחרי הראשונות בשנים זה
 השחור. השוק של גן־עדן אירופה היתה
 מתכון גם עמו הביא ארצה, בבואו עתה,

 לשם המשקה זכה באמריקה חדש• משקה של
 נופפו• השש לו נמצא בישראל סוון־אפ.

 שותף. למצוא 'לבורנשטיין קשה היה לא
 למשקאות בית־חרושת בעל תבורי, יעקוב

 מפעלו את להעמיד מורן היה כסרדם־חנה,
 כסף, של מסויים סכום עם יחד מסיתו,
 השקעת תמורת החדשה, השותפות לרשות

 האמריקאי. והמתכון בורנשטיין של כספו
בפרדס־חנה. טמפו מפעל נולד כך

 היה הספקתה שאת המוחשית לכמות בהתאם
 אספקת היתד, כך פעם. מדי דורש השק״ם
 השנה במשך יותר או פחות מתחלקת הסוכר
כולה.

ל שק״ם פקידי סיפקו מה משום אולם
 כמות כל את כמעט מראש בורנשטיין

 לייצור דרושה שהיתר, — טון 35 — הסוכר
ב מונחת היתה זו כמות השנה. במשך
 למלחמה. ההכנות מן כחלק שק״ם׳ מחסני

 סוכר לשים צורך כל ראה לא בורנשטיין
 מיבצע־סיני, ימי היו הימים במקרר. זה

לטון. ל״י 1800 השחור בשוק עלה והסוכר
 טוען מיד. הסוכר את הוציא בורנשטיין

 שהלך הייצור לצורך בו ״השתמשתי הוא:
 הרתיח הרי הדבר, נכון אם החופשי.״ לשוק

 כי ריבית• של גדול סכום שוב בורנשטיין
 ואילו תשלום, ללא קיבל משק״ם הסוכר את
 צריך היה הרשמי במחיר הסוכר את קנה

לירות. אלף 21 להוציא
בורנ הסתפק לא במשפט׳ מאשימיו לדברי

הסוכר את הוציא אלא זה, ברתח גם שטיין

■■■ ■ ^ ■0?

 ופקיד החברה את עזב אחר שפקיד בשעה
אחרת. למחלקה הועבר שלישי

 עיסקותיו עם בקשר אחד פקיד ״פיטרנו
 של המשפטי היועץ אישר בורנשטיין,״ של

 הסוכר ״הוצאת הזה, העולם לכתב שק״ם
 לטהלי בניגוד היתה כך כל גדולה בכפית

 1* ה־ על עברו זאת שעשו הפקידים השק״ם.
חולו•״

פנה־ לדין. הפקידים הועמדו לא בכל־זאת,
 כולה, הפרשה את לטשטש העדיפו שק״ם לי

היום. לסדר עליה לעבור
★ ★ ★

עלי:״ הלשין ״נוימן

 תוכניתו את סיכלה אחת תקלה לן ךיי
 בדמות הופיעה היא בורנשטיין. של 1

 מחלקת מחוקרי אחד מרשנד, פליכס ד״ר
 שהחליט והתעשיה, המסחר במשרד הפיקוח

 במחסני פתע ביקור לערוך ׳1957 במרס
 גילה מרשנד בע״נז. סנזפו חברת של הסוכר

 חסרים משק״ם שנתקבלו הטון 35 כי מיד
 עליו, לממונים כך על הודיע הוא במחסנים.

בורנשטיין. נגד פלילי תיק שפתחו
 המשפטי חיועץ ,5400/37 הפלילי התיק

 משה בע״מ, למשקאות חברה טמפו, נגד
 מנהל נוימן, ושמואל בורנשטיין צבי בן

 גיל- וכמה כמה עבר החברה, של החשבונות
 ליום ועד השופט, בפני הובא מאז גולים

 החברה ובשש בשמו בורנשטיין הודה בו
 בורנשטיין הואשם בתחילה, הסוכר. במכירת
 טמפו ליצור מיועד שהיה הסוכר בגניבת
במחיר ובמכירתו סיני, מבצע בימי לצבא,

 החוזה תוקף פג בדיוק שנים שלוש כעבור
 ביום בו בחברה. לעבוד תבורי את שחייב
 דקות חמש תיו לפרוש. רצונו על הודיע
 היה הוא המחיר. על בורנשטיין עם הסכים
 טמפו. מפעל של העצום לגידולו אופייני

 תבורי קיבל המפעל מחצית על בעלותו כעד
לירות. אלף 200 במזומנים

★ ★ ★
הפסיד החייל רק

*  של תעשיין לקחת היה יכול ניין *
 אלף 200 ,של סכום קלים משקאות (■*ז

 שילמו עת וחצי, שנה לפני במזומן, לירות
 כמה על לשנה 36,־/״ של ריבית קיבוצים

 ועת השחור, בשוק שלקחו הלירות אלפי
 ביותר הגדולים המפעלים בעלי גם התקשו

הייצור? למימון כספים לגייס
 המסחרי, כשרונו את בורנשטיין הוכיח כאן

 של הכלכלי בנוף המהירה התמצאותו יאת
 לפקידיו הציע לשק״ם, ניגש הוא ־,ארץ.
 השק״ם היה אז עד מאד. מושכת עיסקה

 מוקדמת, התחייבות ללא כרצונו, טמפו קונה
 פרוטה. 60 עד 48מ־ בקבוק כל עבור משלם

 המחיר את להוריד בורנשטיין הציע עתה
 מראש ן יזמ 'שהשק״ם בתנאי פרוטה, 40ל־

 ישלם לשנה, בקבוקים מיליון וחצי שלושה
 לירות. אלף 140 המחיר: כל את מראש
 לספק השק״ם התחייב זה מחיר על ;וסף

 ללא לייצור׳ הדרוש הסוכר את לבורנשטיין
תשלום.

הצדדיים: שני הרנדחו זו מעיסקה
 לירות, אלף 140 מיד קיבל בורנשטיין •
 לווה אילו שהיא. כל ריבית תשלום ללא

תמו משלם היה השחור, בשוק כזה סכום
 את לירות. אלף 50כ־ של ריבית רתו

 בצורת — לאוצר לשלם חייב שהיה -,סכום
 כעבור רק שילם — ומס־קניות יהב־מגן
רבים. חודשים

 על המנוהל ממשלתי איגוד שק״ם, •
 40ב־ קיבל המחיר, את הוריד עסקי, בסיס

 לחייליו מכר שהוא המשקה את פרוסה
 שמבקר־המדינה (עד פרוטה 95 של במחיר

המחיר). את להוריד ציווה
 חייל היה העיסקה בכל היחיד המפסיד

 אך ,המחיר מהוזלת נהנה שלא צה״ל,
 טמפו, את רק בשק״ם מצא רבים במקרים

אחר. במשקה לבחור היה יכול לא
★ ★ ★

שחור לשוק סוכר ה
 לכסף זקוק היה בורב״״&יין ולס

ו  את לתבוו־י. חובו את לשלם כדי נוסף, ו
 פחות לא פשוטה בצורה מצא הדרוש העודף

מקידמתה.
 מוסד היה שק״ם, לבין בינו הד,שכם לסי

לייצור, הדרוש הסוכר את לו לספק צריך זה

1 ח4ך 0*0  לשע־ ,נוימן ושמואל טמפו, מפעל מחצית בעל לשעבר תבורי, יעקוב 1
1511  במשפט הפרקליטןס לדברי מקשיבים טמפו, של הפנקסים מנהל בר 0 י 111/

 אותם תאשים בורנשטיין, העיקרי, הנאשם השחור. לשוק סוכר הברחת על טמפו נגד שהוגש
סוכר. חבריחו טמפו, מלבד בארץ, רבים מפעלים •מסחרית. התחרות לצורכי נגדו, בקנוניה

 הודה אף פורמלי באופן השחור. לשוק
 פרטיות בשיחות אולם זה. באישום בורנשטיין

 היותר לכל ״עברתי הוא: טען איתו. הכחיש
 הסוכר את אמנם הוצאתי מכנית• עבירה
 סיפקתי אולם לה, מיועד היה שלא למטרה
 דרש ששק״ם במועד המשקאות את לצה״ל

הדרוש.״ הסוכר את בהם והכנסתי תם, א;

 במחיר השחור, לשוק הסוכר הלך אם
 אחר־ בורנשטיין אותו החזיר ואם ל״י, 1800

 בשוק הנוכחי (המחיר ל״י 1200 במחיר כך
 אלף 21 זו בעיסקה הרוויח הרי השחור),

 לא שבורנשטיין לוזדאי קרוב אולם ל״י.
 חוב־הסוכר את הגדיל פשוט הוא זאת• עשה

ממ והתעשיה, המסחר למשרד חייב שהוא
 ההון את הגדיל כך זו. כמות לגלגל שיך

לירות. אלף 63ב־ שלו החוזר
 הכל, בסך בורנשטיין זכה זו בצורה

 חופשי חוזר, להון שק״ם, עם להסכם הודות
 כשנתברר לירות• אלף 203 בסך מריבית,

 הסכימו מדוע פשוטה: שאלה נתעוררה הדבר,
ל ובמיוחד כולה, לעיסקה שק״ם פקידי

מראש! הסוכר אספקת
 שנעשו בורנשטיין, של עסקותיו בעקבות

ה החברה של בכירים פקידים לבין בינו
 במוסד. פנימית חקירה ׳נערכה ממשלתית,

הפקידים, אחד פוטר זו מחקירה כתוצאה

 היועץ טיהר המשפט, ביום אולם מופקע.
 לפיהן אלה, מהאשמות הגליון את המשפטי

 המשפט בבית לדין מובא בורנשטיין היה
 שנות שבע של החמור לעונש וצפוי המחוזי,

מאכר.
 מיגעים, דיונים של ארוכים חודשים אחרי

 בזיון/ הגניבה אשמת הוחלפה בעקבותיהם
 המש- היועץ בגליון. נוסף סעיף גם הושמט

 טמפו, בפנקסי הזיוף אשמת על וויתר פסי
 על בעבירה רק יודה שבורנשטיין הסכים
המזונות. על הפיקוח פקודת

 אליהו עורךד,דין ולפרקליטו, לבורנשסיין
 שהודו אחרי אחת, טענה היתד. גיצלטר,
 הסוכר. את מכר לא ״בורנשטיין באשמה:

 שעש* הוא נוימן, שמואל החשבונות, מנהל
בורנשטיין.״ את להכשיל כדי זאת,

 לפני שדק אדם בפי מוזרה טענה זו היתה
 באשמה הטוב מרצונו הודה אחדים, רגעים

 כמעט כמו לבורנשטיין, אולם לו. המיוחסת
 ירד שלא אחר ישראלי עסקים איש לכל

 נראתה סמפו, מפעלי של הבקבוק לעובי
 שלי השותף ״כן, וענינית: פשוטה טענתו

 יד עשו החשבונות ומנהל תבורי לשעבר
 וה• המסחר במשרד עלי הלשין נוימן אחת•

הלשנתו.״ תמורת לו שילם תבורי תעשיה,
 בסיפור בורנשטיין תומך זו. טענתו את
בטנזפו, חלקו בעד לתבורי ״כששילמתי אחר:


