
 המשטרה רבתי. שערוריה יצר הוא שגם
 אותם האשימה ארטיק, ממנהלי כמה אסרה

 הכנסות שנים שלוש במשך שהעלימו בכך
ל״י. מיליון ארבעה בסך

 להעלים יכול אינו מפעל ששום מאחר
 אנשי־ השבוע העריכו הכנסותיו, כל את

 ארטיק של האמיתיים הרודחים כי משק
 — בשנה לירות מיליון לחמשה הגיעו
 אחת שנה במשך הרוויח זה שמפעל היינו

בו. שהושקע הכסף מכל יותר כמה פי
 זה ובר היה כיצד ״ארטיק״. סיפור

 כל את בחובה נושאת התשובה אפשרי?
 על העומדת הישראלית, הכלכלה תולדות

תרנגולת. כרעי
על־ הצנע, ימי בשיא נוסד, ארטיק מפעל

 מבלגיה. יהודיים בעלי־הון של קבוצה ידי
 שיצאו מחנוודההשמדה, שרידי היו רובם

 ב־ עסקו ובחוסר־כל, בעירום המחנות מן
והתעש־ ,באירופה אז שפרח שוק־השחור,

הבזק. במהירות רו
 בשם צ׳כי יהודי עמד הקבוצה בראש

 את הוא אף שעבר פרנקל, זאב ויליאם
 ואת והפרטיזנים, המחנות של דרך־האימה

 אך אחר־המלחמה. של השחור הזהב שביל
 שאיפתו בלבו. אידיאליסט היה פרנקל
 אמיתי, יצרני מפעל בארץ להקים הייתה
 וטוב. זול מוצר מוכי־הצנע להמונים שיתן

שהת הגלידה, יצרני בזאת: הצליח ואמנם
 נאלץ היה הקהל כאשר הצנע, בימי עשרו
 מופרז, במחיר קלוקלת סחורה כל לקנות
 הטוב החדש, המוצר כי לפתע מצאו

ירך. על שוק אותם מכה והזול,
 מיצרני־הגלידה כמה התאגדו ברירה בלית
 אך קרטיב. בשם מתחרה מפעל והקימו

 הדינאמי. פרנקל נגד לעמוד יכלו לא הם
 לפירסום, מעולים מומחים עם נועץ ארטיק

 בשיתוף והכריז הזה העולם עם התקשר
 היתד, שלא תחרות־ענק, על זה שבועון עם
ה מן כתוצאה בארץ. כדוגמתה אז עד

 חסרי־תק- בממדים המכירה קפצה תחרות
הדרישה. את לספק יכלו לא והמכונות דים,

צע הקימו יצרני־הגלידה ככוח. קרטל
 על לחץ מסתוריות בדרכים הפעילו קה,

 של שורה פרנקל על ירדה ואז הממשלה.
עבר. מכל מכות

 היומית, העתונות כל נגדו קמה לפתע
ה ״היגיינית״. אינה התחרות כי בטענה

 כי בטענה המפעל, את פקדה משטרה
 חומר־ את החרימה חוקית, אינה התחרות

ל הפסיקה למשפט, כמוצגים שלו הגלם
 נרמז שעה אותה הייצור. כל את מעשה

 להיכנס לו שכדאי הממשלה מחוגי לפרנקל
 המתחרה, קרטיב חברת עם יחד לקרטל

יצרני־הגלידה. על־ידי קמה שת
 כי פרנקל הרגיש כאשר הלחץ, בגבור
 לטמיון, יורדות שותפיו והשקעת השקעתו

קרטיב. עם לקרטל נכנס ארטיק נכנע.
ב להעלות כמובן, היה, הראשון הצעד

 הודות השלגון. מחיר את ניכרת מידה
 ולמפעלי בשוק, תחרות כל נעלמה לקרטל

 מונופוליסטית. עמדה ניתנה ארטיק־קרטיב
 והמפעלים גבוה, יותר מחיר שילם הצרכן
 תעלמו, שבחלקם אדירים, רודחים צברו

מס־ההכנסה. מעיני המשטרה, כדברי
 היה העניין. כל הכאיב אחד לאיש רק

ב חלקו את מכר הוא עצמו. פרנקל זה
עוד. חזר ולא הארץ מן ירד ארטיק,

 והשלגון הסוכר הנייר, כים. גרגירים
 של האדיר הבזבוז בים גרגירים רק היו

האח השנים בתריסר שקם החמסני המשק
עצ שהיא הממשלה בחסות בארץ, רונות

 וחמסה האזרח לכיסי ידיה את שלחה מה
 ״בטחו!״ למען אגורותיו את בושה ללא

ו״קליטה״.
 הסמל הוא השמש, לעיני הנמס השלגון,
זו. לכלכלה האידיאלי

הקואליציה
ניזק מ או מ־נשק

 והובטח התפרק, שמועדון־הארבע ברגע
 וחבורתו, ראש־הממשלה של שלטון־היחיד

בישי למערכה. במרץ בן־גוריון דויד נכנס
 להקים דרש לפתע, קם מפא״י צמרת בת

השמאל. עם קואליציה
 ידעו הם בצחוק. כמעט פרצו הנוכחים

 בקואליציה הפעם רוצה בן־גוריון כי היסב
 שתי היו להכרזתו הליברלים. עם דתקא

שקופות: מזנות
 להוריד כדי הליברלים, את להבהיל •

מחירם! את
 האגף כלפי אליבי לעצמו להכין •

 ב־ הרוצה ובהסתדרות, במפלגתו השמאלי
פועלית״. ״קואליציה

ה על לבדיחה התמרון דמה בסך־הכל
 לפינסק, נוסע היא כי לחברו שאמר יהודי

 למינסק, נוסע שהוא יחשוב שהלה בדי
 אלא לפינסק. באמת נוסע שהוא בעוד

המדינה בצמרת השוררת שאווירת־הגסות

 בגור- אלה בימים מתעניין אינו י 4*
 יחיה הבינלאומי, התנ״ך חתן של לו י

 ראש של תנ״ך ללימוד החוג מן אלשיך?
 הראשית, הרבנות למועצת ועד הממשלה

 ועד העתונים למערכות המכתבים מכותבי
השו הציבוריים במנגנונים לנותני־העבודה

 החתן את לסדר דרך מחפשים כולם — נים
טובה. במישרה המלומד
 עד כמעט הספר, עם הדבר. יפה כמה

 מצבו את לליבו לקח האחרון, האיש
 אל־ יחיה התנ״ך. חתן של הקשה הכלכלי

וב באשה המטופל סוציאלי מיקרה שייך,
 הגורל על־ידי נבחר כאילו נראה ילדים,

 יעזור החדש שמעמדו כדי הרם, לתוארו
בחיים. להסתדר לו

 לכך. חיה דוגמה כבר שקיימת עוד, מה
 חכם, עמום הראשון, התנ״ך חתן גם שהרי

 להכתרו הודות המצוקה מתהומות נימשה
 אל הראשון החתן הגיע ואם התנ״ך. כחתן

 כך ייעשה לא מדוע הנחלה, ואל המנוחה
החדש? לחתן גם

 האזרח עצמו את שאל פנים, כל על כך,
 באשליה, חי שהוא ידע לא הוא הרגיל.

 עמוס שרוי ארוכים חודשים מזה וכי
 פרסומת, בתרועות בעבודה שסודר חכם,

עבודה. חוסר של במצב
ערצההה ריפ★ ★ ★

•  שנים במפתיע. דרך עמוס של וכבו ך
 ליד קטן עץ בצריף התגורר רבות ^

 תמורת לשכנים מסר אותה הוריו, דירת
 סיפוקו את חייו. ימי לכל ארוחות־שבת

תנ״כיות, בהרצאות מצא העיקרי הנפשי

שניג״  תמונה חמי. עמוס סביב הארץ נל רקדהביקרן וצה נ
 והיא וחצי נשנתייס לפני צולמה זו

חתונתם. בטכס דייזי, ואשתו חנם עמום של בחברתם (ימין) בן־גוריון דויד את מראה

 במתן הסתפק לא הציבור אך שלו. כשרונו
 בצורה יטעם שגיבורו רצה הוא הכבוד.

 של אורח־חייו ההערצה. מפרי מוחשית
 לדירה עבר הוא לחלוטין. נשתנה עמוס

 מוסדות עשרות ההסתדרות. לו שהעניקה
 את ריהטו במתנות, הציפור,ו ומפעלים

 זומנה עוזרת טוב. מכל לו ונתנו דירתו
הירו מזמיל בבית החדשה לדירה במיוחד
החדרים. את לנקות כדי שלמי,

 עבודה חכם עמום קיבל בחייו לראשונה
 ההסתדרות מזכיר וכשרונו. עצמו בזכות
 דאגו הירושלמי יצחק ודוברה לבון פנחס

לתר במרכז תנ״ך לענייני כיועץ למינויו
 150 בשכר זו, עבודה ההסתדרות. של בות

 להתקיים לחכם איפשרה לחודש, לירות
ששיח־ ,באוניברסיטה בלימודיו ולהתחיל

 ועובד המיקרא למדעי ירושלמי סטודנט
 בשיכון המתגורר מישרה, בחצי הסתדרות

בעיר. עממי
 עם לגור דייזי של אביה עבר בינתיים

 והנאמן המסור טיפולה בירושלים. הזוג
 לבית עמוס של דירתו את הפך אשתו של

ה את מלהכיל צר היה הבית אך אמיתי.
 בלימודיו שעסק עמוס את וגם אביה אשד,

 מכר דייזי של אביה רבים. אורחים וקיבל
 לדירה לעבור החליטו והם שיכונו את

הכרם. בבית מרווחת
★ ★ ★

וןלב סילוק חריא
 השנה איש חכם, עמוס של ורלו ך

גור עם מפליאה בצורה קשור תשי״ח,

וטרהחת
כ חלקית בעבודה הצנועה פרנסתו ואת

לעיוורים. בבית־ספר פקיד
 השקט האיש עצמו, את מצא שלפתע עד

ה הפירסומת במרכז הכלים, אל והנחבא
ישראל. של והרועשת מודרנית
חיי כל את לו הקדישו שהוריו הנער,

 שעה — שנה בגיל נכה שהפך לאחר הם
 ימיו כל התחנך — הגבוהה ממיטתו שנפל
 בחברת ופירסומו. הציבור מרעש הרחק
 בבית לבקר מבלי עולמו את בנה אביו
 השכלה ידע, קנה הוא המניין. מן ספר

 אביו מלבד אחר שמורה מבלי ותרבות
ה בחינות את עבר הוא אותם. לו יורה

מבפ בית־ספר כיתת שיראה מבלי בגרות
ובמ בתנ״ך מפליאה ידיעה לו וקנה נים,

 ידריכו שאיש מבלי כמעט אחרים, דעים
בלימודיו.

 על לבדו להתקיים למד אביו מות לאחר
 וחסר הדל בצריף ודג־מלוח, לחם כיכר

 חימם והקרות הקשות בשעותיו התנאים.
התנ״ך. לימוד אותו

ההמו ההערצה גלי על נישא חכם עמוס
על לכבוד האיש זכה בחייו לראשונה נית.

המקובל. שכר־הלימוד מתשלום אותו ררה
̂י ־

שינחה התהילה; אחרי
 לברבור שהפך המכוער כדווזון ך*

 הראשונים. ימיו את שכח לא יפהפה | 1
 שכניו כשהיה. צנוע אדם נשאר התנ״ך חתן

 מלבד — כמעט בו הרגישו לא לבית
 בימי ממנו התרחקו שילדים האיש הילדים.
 הילדים של לחביבם להיות הפך נעוריו,

 כדי בבישנות אליו שנדחקו המעריצים,
מפיו. שלום בברכת לזכות

 מכתבי רבים. ימים בודד נשאר לא עמום
 עשו התל־אביבית אטיאם דייזי של ההערצה

 לאשר, דייזי את נשא ועמוס שלהם, את
 שלקח הממשלה, ראש מפוארת. בחתונה

 את ראה האישית, חסותו תחת עמום את
הפ הכלולות מסיבת ראשי. כמחותן עצמו

 בירושלים, העונה של החברתי למאורע כה
 עצמו ראה הזמנה קיבל שלא מי וכל

העיר. מנכבדי יותר אינו כאילו
 חתן ניבחר השיכחה. באה הימים עם אך
הכל בסך כבר היה ועמוס נוסף תנ״ך

 התנ׳׳ך בחידון מימין) (שני היועצים בין יושב הנראההחתן דמדומי
 בהסתדרות למעבידיו שנראה אחרי זה היה האחרון.

בשקט. לפטרו אפשר ולכן הציבור, בעיני חנם עמוס של תהילתו דהתה כי הכללית

 לבון. פנחס תשכ״א, השנה איש של לו
 בן־גוריון שדויד בימים לכתרו זכה הוא

 לכן, רעהו. עם איש דיברו לבון ופנחס
 התנ׳׳ו אלוף את בן־גוריון לקח כאשר
 יסודר חכם כי מישאלה והביע חסותו תחת

 שכן ברצון. לבון נענה מתאימה, בעבודה
 גורעת יאינד, מוסיפה אינה חצי־מישרה

ההסתדרות. של המיליונים בתקציב
 לבון של סילוקו עם מיד השתנה המצב

 ההסתדרות. של הכללי המזכיר ממישרת
 בן־ דויד הוא שפטרונו חכם, עמוס דוזקא

בן־גוריון. של יריבו מסילוק סבל גוריון,
 חיפשו הפועל בועד החדשים השליטים

 ת לעש, ניתן שינויים אילו בחנו סביבם,
כמיו להם שנראו האנשים אחד במנגנון.

 אחרי ימים חודש התנ״ך. חתן היה תרים
 עמום של עבודתו הופסקה לכן, שסולק

בעבו סודר חכם כי היה ידוע אמנם חכם.
 ביקרו, חפץ הממשלה שראש מאחר זו דה

מסו לראותו שאף הרחב שהציבור ומאחר
 סבר, לפטרו שהחליט מי אך דה. בעב, דר
 החתן של הזוהר שעת עברה כי הסתם, מן

להעסיקו. ההתחייבות פגה כן ועל
 יותר הרבה וצנוע עניו עצמו חכם עמוס

 או זו, מעין החלטה על שיערער מכדי
 כלשהיא. ציכרית במה מעל תרעומת יביע

 הוא מצליח כיצד השבוע, נשאל, כאשר
 באמת ״זה קצר: במשפט השיב להתפרנס,

מאך.״ קשה
 אבדה ההסתדרותית מישרתו רק לא כי

 שהזמין במעריב, ד לעב חדל גם הוא לו.
 תהילתו. בשיא היד, כאשר מאמרים אצלו

חרב. להכנסות זה מישני מקור שגם כך
 גם ללחם. רעב התנ״ך חתן אין אמנם
 להם נודעה המבישה שהפקרתו ידידיו,

לעבו להחזירו נרתמו חדשים, של באיחור
 א.לם חדשה. עבודה לו למצוא או דתו
ש התחייבויות כי חשוב החשוב. זה לא

 בקול בשקט, הופרו ועדה עם קבל ניתנו
דקה. דממה

 רבים כה מאמצים שנעשים בשעה דווקא
 התנ״ך חתן ראש על וכבוד יוקרה להעטיר
 נעשה לתוארו, חשיבות לשוות כדי החדש,

 ההתלהבות כל את פלסתר ההופך ציני צעד
 חידון את הסובבת והרשמית הציבורית

וחתנו. התנ״ך

 שהוא אומר היהודי נוסף: לסיבוך גרמה
 שהוא יחשוב שחברו כדי לפינסק, נוטע
 בעוד לפינסק, באמת ונוסע לרמותו רוצה

למינסק. נוסע הוא שלמעשה
ם ר ם ״כו רי כו  — מינסק או פינסק ״ !מ

קואליציה איזו בדיוק השבוע ידע לא איש

 איכפת. היה לא לאיש מזה: גרוע תקום.
 יקר מחיר שילמו כבר מועדון־הארבע חברי
 שהציבו בעקרונות ובגידתם חדלונם עבור

 בתנועת־יד אותם פטר הציבור לעצמם.
 מכורים!״ ״כולם פסקני: ובפסוק בוז, של

מי כיותר איכפת היד, לא למפא״י גם

 אשכול לוי שלה. הבא הגרור יהיה בדיוק
 את מראש להשתיק כדי השמאל, את העדיף

 האנטי־ למדיניות השמאלית האופוזיציה
 הימין, את מעדיף בן־גוריון שלו. מועלית

 שהש- לאנשי־השמאל, אישית שינאה מתוך
)10 בעמוד נחטשד
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