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חמץ בעור מבצע
 לא כסף, לעשות איך לדעת שרוצה מי
 רוקפלר. את ולשאול לאמריקה לנסוע צריך

 שיהיו ל״י, אלפי כמה של ביזבוז רק לא זה
 בעיקר אלא התחלה, בתור בודאי דרושות
 גדול הכי שהמומחה מפני ומן, של ביזבוז

 אילנשיל־ ושמו: אצלנו יושב כסף לעשיית
 היא: התל־אביבי הסניף של והכתובת פוליו,
תל־אביב. ,69 פרישמן רחוב

 או פרטי איש האילנשיל־פוליו היה אילו
 ואי־אפשר יתכן אז מוגבל, בערבון חברה

 הוא, המזל הידע. את ממנו להוציא היה
 ואין ציבורית חברה היא שאילנשיל־פוליו

 ריבלין, גדעון את שתפסתי ברגע סודות. לה
 איך, לדעת ורציתי התל־אביבי, המזכיר

 ואמר בצד, העניינים שאר כל את הניח מיד
 מכיסי כסף להוצאת ששייך שמה בגאווה,
חלו מפעל היא פוליו אילנשיל אז הציבור,

 הוא ואין חדשה שיטה ממציא יום שכל צי,
שהול הממשלה, או האחרות האגודות כמו
ה את שמוציאות או סלולות, בדרכים כים

 פסקי- ,צווים חוקים, בעזרת בכוח תרומות
נוטריוניות. והתראות דין

 חלוצית, דרך המפלסים הנחשונים כל
 כל שתחשוב ועדה, להקים כל קודם צריכים

 היא טובה הכי הועדה רעיונות. על היום
 ה־ אצל שיש כמו אנשים, שמונה של ועדה

 היום כל וחושבת יושבת הועדה אילנשיל.
המז בא רעיונות, מספיק לה שיש ואחרי

 הוצאת מפעלי לשניים: אותם ומחלק כיר
 לא־כל־כך־כסף־ הוצאת ומפעלי טהור כסף

ל המפעל עם זה את לערבב לא (נא טהור.
 שייך שאינו טהור, כן כל לא כסף הוצאת

לאילנשיל־פוליו).
 פשוט דבר זה טהור כסף הוצאת מפעל

הכבוד מגילות מפעל למשל, כמו, מאוד.
ל כבוד. מגילת ונותנים כסף לוקחים —

 זאת הסתבכויות, שיש אמנם קורה פעמים
 כבוד מגילת לקחת מוכן לא שהמפעל אומרת

 שינאם קליבר איזה לו מביאים שלא עד
 מפני בעיות מזה עושים לא אבל לפניו,

המח אנשי־ציבור עומדים האגודה שלרשות
בהתלהבות. כזו להזדמנות כים

 תוי־ מפעל הוא אחר טהור כסף מפעל
 הרבה כך כל נכנס לא כבר כאין מפתן.

 חוליות, שולחים כאן אחת. במכה כסף
בדל ודופקות האיזורים פני על הפושטות

ו כסף לוקחים נפתחת הדלת וכאשר תות
 את מעודד גם זה המפתן. על תו משאירים
 שהמתרימים מונע וגם לתרום, האנשים

 כל־ שלא מה אחד למקום פעמיים יבואו
 גם יש האלה המפעלים משני חוץ נעים. כך

 זה, את תוי־דלק. ומכירת סיכות מכירת
 שמניחים מארבים על־ידי עושים האחרון,
בנזין לקחת נהג בא וכאשר הדלק בתחנות

 תו לו ומוכרים מהצד עליו קופצים —
הפ זו בנקודה אחת. בלירה לירה שמחירו

הבנתי שלא מפני ריבלין, גדעון את סקתי

חפרוסווו למגעי זזזנמרף

 ארבע עם לשבת חשבונות ברטים
 מודפס פינה בל על לקיפול. פינות
 צרופים לעשות ואפשר אחר מחיר

התורם. של לכו בנדבת שונים,

 שמחירו תו מוכרים אם הרווח: כאן איפה
 על להרוויח. ממה נשאר לא בלירה, לירה

 אבל טובה, שהחכמה ואמר ריבלין צחק זה
מילימים. כמה הכל בסך להם עולה התו

מתרי שבו אחד מבצע גם יש זו במסגרת
 בבתי־ האדוקים היהודים את בשבת מים

 הרב של המלצה מכתב בעזרת הכנסת.
 מתרימים והגבאים, השמשים אל אונטרמן

 אמנם לתורה. העליה בזמן לאימשיל-פוליו,
ולע לכתוב ואסור בשבת כסף לתת אסור
 החושבת ועדה יש למה אבל חשבונות, שות

 מין המציאה זו ועדה רעיונות? על היום כל
 מודפסים כבר המחירים שכל כזאת, פתקה
 צריך אדוק שיהודי מה וכל בפינות עליה

 שתיים או אחת פינה לקפל רק זה לעשות,
 זו שהמצאה כמובן בסדר. החשבון וכל

 ברבנות החליטו לא עוד כל מעמד תחזיק
 להניח יש אבל בשבת, פינות לקפל שאסור

 רב יבחרו שלא עד תתקבל לא כזו שהחלטה
הקרוב. בעתיד יהיה לא בודאי וזה ראשי

 הכסף הוצאת מפעלי את שגמרנו אחרי
 לא־כל־כך־ שהם למפעלים עברנו הטהור,

 ש־ מזה שתבינו רוצה לא אני כסף־טהור.
 אני אלא כסף. מחזיחים לא האלה במפעלים

עבו גם להשקיע צריך שכאן שתבינו רוצה
 שלא מי הפרוטות. מצעד למשל, הנה, דה.

 ומה מי־יודע־מה, לחשוב יכול זה, מה יודע
 כסף. המשרד כל מלא היום שבסוף עוד,
 הרים כסף, של ערימות אלא כסף, סתם לא
 כסף, מרוב לזוז פשוט אי־אפשר כסף. של

 הכסף, הרי את שסופרים אחרי מה? אבל
 מפני מכמה־אלפי־לירות, יותר מוצאים לא

 מגרושים בסך־הכל מורכב הזה הכסף שכל
 הכמה־ שבשביל לעצמכם ותארו ואגורות.

תהלו לעשות צריך האלה העלובים אלפים
 תנועות־ עם דיזנגוף רחוב את ולחסום כה

אפי ולפעמים, ותזמורת העיר וראש נוער
העלו הכמה הבשביל גדולים. סדינים לו

 הצעירה הלשכה את לגייס כדאי האלה בים
 ולשים המידרכה לאורך לבנים פסים ולצבוע

 וקופות־ענק כסף לתוכם שזורקים סלים
 זה, את עושים זאת בכל אם דיזנגוף? בככר

כמו אז המייגע, והעמל הטורח כל למרות
ש הכסף, בגלל זה את עושים שלא בן

 הצד בגלל אלא קצת, רק מזה יש ממילא
 למשל, הנה, מאוד. החשוב שהוא החינוכי

 שרשרת במפעל שבועות כמה בעוד מתחילים
 למסיבה תזמין הנשיא אשת הבית: מסיבות

 המקומיות והמועצות העיריות ראשי נשי את
קבו לביתה אחת כל יזמינו מצידן, ואלה,

 תזמין מהן אחת שכל מארחות, של צה
 אחר־הצהרים, חמש בשעה למאי 6ה־ ביום
 הפעולה כל תה. לכוס נשים 20ל־ 10 בין
ה אשת כמובן. בהתנדבות, תיעשה הזו

 לא העיריות ראשי נשי כסף, תקח לא נשיא
תש תקבלנה לא המארחות וגם כסף תקחנה

 את ואחרת התה את תתן אחת חברה לום.
 נשים אלפי כעשרת יהיו ובסוף העוגות
 עבודה יום וגם תרומות מהן שיוציאו
 יותר ימים כמה שיתקיים הפרוטות למצעד
למאי. 12ב־ מאוחר,
 לי תיארתי לא לענף, שייך שאינו כאדם
 כרוכה הציבור מכיסי כסף שהוצאת מעולם

 הייתי תמיד חינוכיות. בעיות הרבה כך בכל
 אבל לשני, אחד מנוגדים אלה ששניים סבור

 והדוגמה לסמוך, אפשר אילנשיל־פוליו על
 בעייה היתד, הנה תוכיח: הסיכות מפעל של
 אינו סרט יום כלל בדרך סרט. יום של

 בתי־הספר ילדי את שולחים בבעיות: כרוך
 החליט אילנשיל, כשבא אבל זה. את לעשות

ל להוציא כדאי יותר חינוכיות שמסיבות
ול מתנדבות נשים וחמישים מאתיים רחוב

 בסוף? יצא מה בבית. הילדים את השאיר
הש זה פיננסית מבחינה שגם התברר בסוף
שי היותר לכל נתנו שלילדים מפני תלם,
 שילמו מהודרת שלגברת בזמן בו לינג,
 תמורת דבר שום ממנה דרשו ולא לירה

זה.
 צריך עכשיו, עד שאמרתי מה לכל נוסף

 כסף לעשות שרוצה מי שכל נוסף חוש גם
 האקטואליות. חוש וזה לו, שיהיה מוכרח

 בטח היה חוש לו שאין מי הפסח. בא הנה
 אבל מצות. אכילת על החג כל את מבזבז

 שגוטמן ברגע כך. עשו לא באילנשיל־פוליו
ה ממציאי ועדת מחברי (אחד רבינוביץ׳

ביעור החג לפני שעושים נזכר רעיונות)

 וגדעון באוזן ריבלין לגדעון לחש מיד חמץ,
 מיוחד למיבצע נוער תנועת וגייס מיהר

יש ועתונים ריקים בקבוקים איסוף במינו:
תל־אביב. בצפון נים

 מוכנה היתה נוער תנועת שכל למרות
ה פנה כזה, מעניין מבצע לפועל להוציא
 כל לא דוזקא, דתית נוער לתנועת מזכיר

 פצוי, בתור כמו שלהם, הדתיות בגלל כך
צרפו ולא שנה לפני אותם שקיפחו מפני

 העתונים ואת הריקים הבקבוקים את ותבעו
 לא אפילו דבר, משום נרתעו ולא הישנים

 יוסל׳ה איפה אותם שאלו אחד שבבית מזה
 יומיים במשך לאסוף הצליחו ככד, שוחמכר.

 אלפים וחמשת ישנים עתונים וחצי טון
 שהכניסו בקבוקים, וחמישים מאות וחמש

 הוצאות מינוס נקיות, לירות 820 של סך
 זה לירות. וחמישים מאתים של מינימליות

מזה ללמוד קשה וגם גדול רווח לא אמנם

האיסוף. נפסק לא שוחמבר, יוסלה איפה שאלה אחת שאשה למרות
 שהתקיימה הפרוטות מצעד לתהלוכת אותם

במוצאי־שבת.
 הכיפות חובשי של החמץ בעור מבצע

 להעמיד מהכלל יוצאת הזדמנות לי נתן
ה מכיסי כסף הוצאת של התיאוריה את

 הכזיב: לא וזה הפרקטיקה, לעומת ציבור
ה צפון את חילקו ממש פרוסית בדייקנות

 לשניים פעם עוד חילקו חלק וכל לשניים עיר
 רוחב, בקוי האורך קווי את חתכו ואחר־כך

 מסומן. היה שלא אחד בית נשאר שלא עד
 ילדים עשרות פלשו לסמן, שגמרו אחרי
הדלתות על התדפקו השטח, לתוך דתיים

 לקחת צריך אבל כסף, הרבה לעשות איך
 לקטי־ שייך חמץ בעור שמבצע בחשבון

 אומרת זאת החינוכיות, הפעולות של גוריה
 העסק הרחוק, או הקרוב בעתיד שהוא, שאיך

ישתלם. עוד

גווסבראהינדי אמר כה

היהירות. העיקר החיים לעזאזל


