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 המוכר גול, חנוך החל האחרון ׳.זמן
 כרטיסי־ לחלק ״ראש״, בכינוי יותר ■4

 הסיבה אולי זאת חבריו. בין ביקור
ופוחת. הולך ״ראש״ של חבריו שמספר

\ 9
ת, תונו ^בעי פרחי ב

הלויות סידורי בל.

ם, טובוסי ת או עו ד ת להדבקה, אבל מו עו ד ת, מו ו נ תו עי ^ ב  מצבות, מוניות, פרחים א
ם העבדת ע הארע• חלקי לכל נפטרי ס ח  העברת לחו״ל ^פטדים הקברת נפטרים, אי
ת סידור לארץ. מחו״ל, נפטרים שיונו  המוניות. אכל עצרות אזכרות. עריכת שונים ר
אי שרות הארץ, חלקי לכל לויות עריכת חר ם ומחירים א  נא פטירה מקרה בבל הוגני
ש לחברת מיד לפנות 9 טל. בע*מ לויות לשרותי קדי 0 6 חידה החברה 5 0 בארע הי

ח בהלויות. לטפול תו ביממה שעות 24 פ

ם י ת מ ־ י ק ס ע ל ד ר ש מ ז ד ת ־ ומעתה פ
 אותו כמו לא פיקס. פועל שהכל שידעו
 היה שם מודעת־אבל, שפירסמו מקרה
 אפילו אצלי, במוות• אשם שהרופא כתוב

קורה. היה לא זה לירות במיליון
 יצטרכו שלא כולם את מברך ״אני

 יתביישו, שלא יצטרכו, אם אבל לעזרתי,
לפנות״.
 מהודר משרד גול שכר חברתו לצרכי

 מקושט המשרד בתל־אביב. אל־על בבית
דוג חרוטות ובו הקיר על שחור בשיש
 מחיר, ובכל מין מכל מצבות של מאות

 לדוגמה, אבל מודעות כמה גם שם יש
בימ שעות 24 פתוח המשרד — והעיקר

 אומר סטודנט״, שם יושב ״בלילה מה.
 — לא אם יבוא, — משהו יבוא ״אם גול,

וילמד״. שישב

מהציות גדע שלא

מספר החכרה', אה פהחתי אז ■!
 להסתייג חברי ״התחילו ״ראש״׳ 1
 מפחיד זה ימה י למה יודע אינני ממני.

למ הנה, ן מתים עם שמתעסקים אנשים
 לחברה לפירסומת רעיון לי היה של,

 למועצה־הלאומית־למ־ לפנות רציתי שלי.
להשתתף לה ולהציע ניעת־תאונות־דרכים
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מאי אסון, של במקרה בשירותיו להיעזר חנון עתה שמפיץ הניקור כרטיס זהוהביקוו כרטיס
אבל עצרות לערוך גס מונן גול חנון להם מציע הוא ומכריו. ידיויו בין גול,

 ומחו״ל. לחו-ל להפברתס ועד נפסריס חסון
נזה. מאורע לממן שיבול מי לכל המוניות

הבי כרטיס את נוטלים הם ליום. מיום
 וחלחלה בו, מעיינים הדעת, בהיסח קור

 הכרטיס את תוקעים רובם בהם• אוחזת
 להסתלק וממהרים גול, של לידו חזרה

 לנו, ״סלח :מפליטים כשהם מהסביבה
כן...״

 מספר אחד, כרטיס גאון ליהורם ״נתתי
 ״עזוב חזרה• אותו לי זרק ״והוא גול׳

׳אותי  ,להת־ לו אמרתי לי. אמר הוא !
לה־ תעיז שלא • ׳ירי

הלקוח לבית שירות
ל ו לצ צ , ״ ״ י נ ו פ ל ״ואנו גול מבטיח ט

להרבה מהבית. המת את לקחת באים
בלילה״. מת ענו לישון נעים לא אנשים

׳כזה דבר פעם עוד לי גיד  ״ !
 גול חנוך של החדש כרטים־הביקור

ש מוסד של הקמתו על בסך־הכל מכריז
 כע״גי׳ קדיש חברת :מזמן הורגש חסרונו

והלוויות. מתים לעסקי חברה
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״בישראל להיקבר ״בואו !

ו  עיסוקי את חנוך מסביר כסה,״ ז ן
| שמ חברה ״זאת — החדשה חברתו \

 הלוויות, פטירה, עסקי מיני בכל טפלת
 הענין למשל הנה ואזכרות. מצבות הקמת

 האחרון בזמן יש נפטרים. איחסון של
 אז מניתוחי־מתים• שחוששות משפחות

פחד. לאנשים יהיה שלא פתרון, מצאתי
 נפטרים. העברת של עניו למשל, ״יש,

 מת. הוא ופתאום בארץ לבקר בא תייר
 במצב אותו להחזיר מסובכת בעיה זאת
 חניטה לעשות צריך לארץ. לחוץ הזה

 לפנות למי יודעים לא כלל בדרך ואנשים
 אלי. לפנות יוכלו הם עכשיו הזה. בענין
 שיודעים רופאים כמה מצאתי בקושי
 רפואי תהליך זה כאלה• זריקות עם לחנוט

 אותו. לעשות אחד לכל שאסור פשוט, לא
 עם פועל מעמיד הייתי מותר, היה אם

בעצמו. חונט היה והוא מזרק
באר רק לחוץ־לארץ לנסוע יכול ״מת

 צריך הארון את שסוגרים בזמן עו&רת. גז
 קציר או קצין־מכס רופא, נוכח להיות

 בארון מקום יהיה שלא כדי זה משטרה•
הברחות. מיני לכל

 שמתים ישראלים עם בעיה גם ״יש
 אפשר דרכי בחוץ־לארץ. כשהם פתאום

 אני עכשיו וטוב. מהר אותם להחזיר
אמריק חברה עם משא־ומתן גם מנהל

 רוצה אני מתים. עם שמתעסקת אית
 להיקבר שיבואו ארצה. יהודים להביא
קברות בית עם סידור כבר עשיתי בארץ.

 צריך רק אני ועכשיו זו למטרה ירושלמי
ב פירסום במסע שתצא פירסומת חברת

בישראל!״ להיקבר ״בואו אמריקה:

* * *

עדין״ נושא ״זה

המוות״. בנושא פרו?} שור, ש ן
נפ הבן־אדם ״אם גול, חנוך מתאונן ״
 שיעביר מי אין שלו, בבית דווקא טר

יכו לא אנשים הרי המתים. לחדר אותו
 עד בבית. מת עם הלילה כל לישון לים

 את עושים פרסיים אמבולנסים היו עכשיו
 80—90 לוקחים היו הם האלה• ההובלות

 מבית־ מטר שני גר המת אם אפילו ל״י,
 שחור אוטו לקבל יכולים אצלני החולים.
ל רשיון לקבל יכולתי לא זה. בשביל

 שחור. בצבע סטיישן צבענו אז אמבולנס.
 מת להעביר צריכים במה קובע לא החוק

 .אפילו אותו לקחת אפשר לבית־חולים.
בתלת־אופנוע״•

 לעסקי-מתים, חברה להקים הרעיון את
 פרטי. אמבולנס כנהג כשעבד ראש הגה
 בזוג ״נתקלתי מספר, הוא אחד״, ״יום

העירו בית־ההלויות ליד שעמדו יהודים
 הלכתי זה. עם לעשות מה ידעו ולא ני

 הדרושים, הסידורים את להם וסידרתי
 מודעות־האבל, ואת הקבורה רשיון את
 הפרחים. ואת להלויה האוטובוסים את

 שזה משתלם, שזה לי הסתבר פתאום
רע. לא עסק

 איכילוב, בית־חולים ליד מחכה ״הייתי
 אבלים, של משפחה רואה וכשהייתי

 שבני לי התברר עזרה. להם מציע הייתי
 להתעסק לא ורק לשלם מוכנים חיים אדם
האלה. הריצות כל עם

פרטי שבאופן למסקנה הגעתי ״בסוף
 ענין. לא זה מתים עם להתעסק זני
 צריכים אנשים עדין• נושא סוף סוף זה

שלהם. במת להם שמטפל לאיש אימון

שיה בדרכים• מעמידה שהיא בתמרורים
 כוזס־ת מוגש — !לאט ס?ן :שם כתוב יה

 מאמין לא אני אבל כע״מ. קדיש חברת
הזאת. ההצעה את יקבלו שהם

 שעמי לפני התעסק במה גול את שאלנו
ז לעסקי־מתים

 אמר, הוא המטבחיים״, בבית ״עבדתי
 ונפצעתי תאונת־עבודה לי היתד, ״אבל
 בשאו־ קצת גם עבדתי אחר־כך שם.

האלה...׳׳ מהצרות נדע שלא אבל ביזנס,

2־ אישי:?:;״ טיפול
 על מקגל הוא ללקוחותיו. קדיש״ ״חברת

 הכרוכות והריצות הטרדות כל את עצמו
המצבה. הקמת ועד זר מהכנת בהלויה,


