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במדינה
המלחמה

מיליונרים
23 בגיל

חול מצה״ל המשתחררים צעירים איילים
 תום עם בסערה העולם את לכבוש מים

 בהתיצבם מתאכזבים הם לרוב שירותם.
 אין בישראל. הכלכלית המציאות מול אל

במהי להתעשר לצעירים אפשרויות הרבה
 כשהוא אפילו הישראלי, המשק בתנאי רות

צעי שלושה אולם מלחמה. במצב נמצא
 יוזמה שברצון, להוכיח הצליחו 23 בני רים

 החיים תענוגות על ויתור תוך ובעיקר
 להגיע יכולים עוד הם גילם, לבני הקורצות

מאוד. רחוק
 בשמץ עליהם אומרים זאת!״ עשו ״הם
 מש־ במסדרונות הקבלנים. חבריהם קינאה

 פנונד כעל עליהם מסתכלים רד־הביטחון
 כבחורים אליהם מתיחסים חבריהם נים.

רגילה. בלתי במידה חרוצים אבל רגילים
 בצי כיום המחזיקים הצעירים שלושת

מפו ביואיק מכונית בהן מכוניות, 4 של
 מלהיר־ רחוקים צילינדרים, 8 בעלת ארת
 לבושים הם בקיץ עסקים. כבעלי אות

האחרים. גילם כבני קצרים במכנסיים
המיליונרים־על־הסף? שלושת הם מי

 סיכון,״ האיהבים רגילים, בחורים ״אנחנו
 הוא יקואל של אביו יקואל. אברהם אומר

 טייס להיות יקואל רצה בצד,״ל שוטר.
 רצה כשהשתחרר טיס. מקורם נזרק אולם

כדי אבל פרטית. בחברה טייס להיות

 לסכומים זקוק היד. חלומו את להגשים
 ארליכ־ יעקב חבריו, שני כסף. של גדולים

 לשלו. דומה במצב היו אייזניץ ועמיחי מן
 חלומות המון עם מצה״ל השתחררו הם

 יעקב מהנדס. להיות חלם עמיחי ושאיפות.
אביו. של הנגריה את לנהל רצה
״מה חודשים. כשלושה אלף 1צ

 כש־ עצמם את השלושה שאלו נעשה?״
 חלומות אין. — ״כסף מצה״ל. השתחררו

כ ולעבוד לאילת לרדת החלטנו יש. —
 קבלן שם ״פגשנו עמיחי, מספר ,״בנין

יכול- משרד־הביטחון. עבור גדרות שהקים

ל !״ סבו בן יצחק
 י תש"־ תמוז י״ב חמישי, יום היום, תתקיים ההלויה

חיפה. רמב״ם, בבי״ח 3.00 בשעה ),16.7.70(
 ובנותיו בניו אשתו :המתאבלים
 טורו,׳מן יומטוב, ניר, :ומשפחות

ואלייס.
החי לסוהר האכל מודעת

סדוייק כל־כן לא

וארליפמן אייזכיץ קבלנים
כסף עושים ילדים

 תקר. אירע מקום שהוא שבאיזה אלא
שק יפעת, חברת הסתבכה שעברה בשנה

 לעמוד יכלה לא ל״י, רבבות של בחובות עה
 לא המפד״ל ראשי הכספיות. בהתחייבויותיה

 החברה עם יחד לחברה. להושיע יכלו
נושיה• גם שקעו

אב ),34( סיטון עזרא הוא מהם אחד

 יפעת של הצ׳קים אולם בידו. הצ׳קים של
לחזור. המשיכו
 החדשה, משאיתו את למכור נאלץ סימון
 את מכר אחר־כך ל״י• אלף 23 להפסיד

 הנושים את להשתיק כדי השניה, המשאית
ל ההוצאה יפעת. של בצ׳קים שילם להם

השלישית. משאיתו על עיקול הטילה פועל

ם העסק*□ י ל ש ו כ ה
מלמד אברהמל׳ה של

סימון נושה
סוי בלי ל״י אלף 100 ני

 אב־ המפורסם החסידי השיר ל
 הרע מזלו על המספר מלמד, \*רהמל׳ה

 מתחיל בו בית ושכל היהודי המלמד של
 עוד מעתה לצרף אפשר ״מי?״, בשאלה

שאלות כמד.
ול חסידי זמר פסטיבל לארגן רצה מי .

שהפסיד? הכסף על לבכות צריך היד. בסוף
מלמד. אברהמל׳ה

 לפיתוח חברה המפד״ל בעזרת הקים ומי
כבי בסלילת שעסקה יפעת, בשם וגינון
לתהום? הוביל שסללה היחיד והכביש שים

מלמד. אברהמל׳ד.
בתשו המופיע מלמד שאברהמל׳ה אלא

 סמלית דמות כלל אינו אלה, לשאלות בות
 מלמד. אברהם המפד״ל ח״כ זהו דמיינית.

★ ★ *
אותי^״ רצחו ״הם

 החברות "אחת היח׳ה פעת״ ^
 ל- שנועדו המפד״ל של הכלכליות //

 מ$$יו־ 25ל4 המפלגה. הכנסות .את הגביר
 שאר ואילו המפד״ל, מרכז בבעלות הם תיר.

המפלגה. לעסקני שייכות המניות
 רעיון מונח היד, החברה הקמת ביסוד

והשפ שליטה יש המפד״ל לאנשי פשוט:
 הם בארץ. רבים מוניציפאילןים במוסדות "׳,ע

 שונות. פיתוח לחברות זיבודות מוסרים
פי לחברת גם עבודות ימסרו . מדוע
למפד״ל? ; תוח

 חודשים מספר לפני עוד ילדים. לארבעה
 משאיות. שלוש בעל עשיר, אדם סיטון היה
 כרטיס עבוד הלוואות מבקש הוא עתה

באוטובוס. נסיעה
״הפסד סיטון, אומר אותי,״ רצחו ״הם

 שלי. הבית את מכרתי משאיות. שלוש תי
 ידוע אינני בלילות. לישון איפה לי אין
 את להצית עלול עוד אני הסוף. יהיה מה

שלהם!״ הבית
 אברהם את סימון פגש וחצי שנה לפני
נב טרם אך במפד״ל עסקן שהיה מלמד,

 יפעת, מנכ״ל מינצר וישראל הוא כח״כ. חר
 משאיות, שתי בעל שהיה לסיטון, הציעו
ה את קיבל סיטון החברה• עבור לעבוד
 י־ חצץ יפעת עבור להוביל החל הצעה,
במשאיותיו. אחרים בניה חומרי

תש מיפעת סיטון קיבל עבודתו תמורת
 בידיו כשהתאספו דחויים. בצ׳קים לומים
 הלך ל״י, רבבות כמה של בסכום צ׳קים
שלישית. משאית וקנה סיטון

 כי לו הסתבר אחר־כך קצר זמן אולם
 כיסוי. היד. לא יפעת לו שנחנה לצ׳קים

 היה שם המזרחי, מבנק לחזור החלו הם
החברה• חשבון

להר ניסו ומינצר ״מלמד סיטון: מספר
 הבחירות. אחרי בסדר יהיה״ ,הכל אותי: גיע
הבחי אחרי /המפד״ל.— חזק גב לנו יש

ה לבנין אותי לקחו הם הכל•׳ יסתדר רות
אותי שיכנעו גם ושם בקסם? מפלגה
רמפד״ל.״ עבור בבחירות להצביע שעלי

^ ^
אותגו!״ גגבו ״הספקים

עד בסבלנוח המתין סימון זרא **
 של שכוחה שמה הוא הבחירות. אחרי יל.

מלמד אברהם וכי תוגבר בכנסת המפד״ל
הכיסוי סיכויי את הגביר זה לח״כ. הפך

 בלי בצ׳קים ל״י אלף 100 לי נתנו ״הם
 ח״כ את ״מצאתי סיטון, מספר כיסוי,״
 את לי שיחזירו וביקשתי מלמד אברהם
או ,גנבו בפני: לבכות התחיל הוא כספי.
 גנבו אם לו: אמרתי אותנו׳. גנבו תנו.

 אמר מלמד אבל למשטרה. נלך בא אותכם,
 נסתדר ״אנחנו המשטרה: את ,תעזוב לי:

עוד.״
פש לסימון מלמד הציע 1969 בדצמבר

ה של מחובה 10־׳ל על יוותר אם רה:
 על ויתר סיטון היתרה. לו תשולם חברה,
ה משארית גרוש ראה לא אך ל״י, 9500
 בית־המשסט, אל סיטון פנה אז רק כסף.
 לו התברר אז החברה. נגד תביעה הגיש
שלה• היחיד הנושה הוא שאין

 יפעת מנכ״ל מינצר, ישראל כשהתבקש
 ״הייתי השיב: הפרשה, על להגיב לשעבר,

 אותנו. גנבו הספקים אבל החברה, מנכ״ל
ירוש בסניף מתרחש מה מושג לי היה לא

 ולמי. הוצאו צ׳קים כמד, ידעתי לא לים.
 אבל בחברה כספים הרבה השקיעה המפד״ל
להת הפסיקו והם להם נמאס שבסוף כנראה
עניין.״

 סיטון על איים מדוע מינצר כשנשאל
 מהכספים גרוש יקבל לא כי בבית־המשפט

 היתה ״זאת השיב: מהחברה, לו המגיעים
 הטיל הוא צרות. לי עשה הוא נקמה• רק

עבו במקום לי המגיעים כספים על עיקול
 ביפעת. שכיר רק הייתי אני החדש. דתי

לי?״ מגיע זה מדוע
 אסיפת כינוס על יפעת הודיעה בינתיים

 החברה חובות לפרעון הסדר למציאת נושיה
 יימצא לא אם ל״י. אלפי למאות המגיעים

ה את לפשוט החברה תיאלץ כזה, הסדר
 ולמפד״ל כספם את יראו לא נושיה רגל.

כבי ולסלילת לגינון חברה עוד חד,יה לא
שים.

 שלושה אחרי ליום. ל״י 60 להרויח נו
 12 של התחלתי הון לנו היה חודשים

 גדרות. בהקמת לעבוד הפסקנו ל״י. אלף
 אחד כל יכול הקבלן עבודת שאת ראינו

לעשות.״
 בסיני עבודה ביקשו הם ועשו. החליטו

 הם פועלים. 40 העסיקו מישנה, כקבלני
 כיוון החומרים, עבור להון זקוקים היו לא

 שילמו הם הראשי. הקבלן סיפק זד, שאת
 הלישכה מכספיהם. לפועלים משכורות רק

פוע להם נתנה משוחררים חיילים להכוונת
 משוחררים: חיילים להעסיק כדאי לים•
 שדים. כמו ועובדים לכסף זקוקים הם

הרא הקבלנית עבודתם את שסיימו אחרי
 בבנית עסקו בביצורים, לעבוד פנו שונה׳

 שיש עבודה ״זו הראשון. בקו בונקרים
 שחיילים ״העובדה אומרים. הם סיפוק,״ בה

 שאנחנו במחסות חייהם את להציל יכולים
הכל.״ שווה בנינו

 סיני. בכל פשט השלושה של שמעם
לשות עמם להכנס ביקשו ידועים קבלנים

 אחת שנה תוך סירבו. הם אבל פות.
 למעלה של בהיקף עבודות ביצעו הם

 עומדים הם הנוכחית בשנה ל״י. ממיליון
ל״י. מיליון שלושה בהיקף עבותו לבצע

 הם לעבודה פועלים אליהם כשבאים
 קבלנים?״ ״אתם בזילזול. אליהם מהיחסים

 מכם אחד כל ילדים. ״אתם להם, אומרים
 שרואים אחרי אבל שלי.״ הבן להיות יכול

אליהם. היחס משתנה בעבודה אותם
 שלושת את שמדאיגים דברים יש אבל

 ״מחר העתיד. על חושבים הם הצעירים.
 מה לנו יהיה לא ואז המלחמה תיגמר

לעס להיכנס מעוניינים אנחנו לכן לעשות.
התיירות.״ בענף המצב מה התעניינו קים.

 כלב גם השלושה מחזיקים ביטחון ליתר
 ניגשים שהם לפני קמיע. בתור הנרי בשם

מבק להנרי, הולכים הם עיסקה לביצוע
 עושה וכשהוא רגליו את לשלב ממנו שים
תצליח. שהעיסקה בטוחים הם זאת

דרכי־חיים
האסירים נקמת

כמ בן־סבו משפחת בני של נשמותיהם
 ידיעות גיליון את כשפתחו ופרחו עט

 מתוך האחרון. החמישי ביום אחרונות
 גדולה מודעת־אבל עיניהם מול קפצה העמוד

 הסוהר המשפחה, אבי מות על שהכריזה
 חתומים היו המודעה על בן־סבו. יצחק

 ניר, אריה בתי־הסוהר, נציב משפחות
 אחרים בכירים קצינים של ומשפחותיהם

הסוהר. בתי בשירות
 בן־סבו, של ובנותיו בניו אשתו, גם

 כמה עד אולם, פטירתו. על בצער הודיעו
 פירסמד. לא היא לזכור, אשתו. שיכלה

 בעלה הסיבה: כזאת. אבל מודעת שום
 נפרד הוא לבורא. נשמתו את החזיר טרם

בו בוקר באותו מאשתו ושלם בריא
המודעה. פורסמה

קצר זמן להגיב. רצה לא המה
וידי קרובים החלו המודעה פירסום אחרי

 רק בנצרודעלית. ביתה את לפקוד דים
 עצמו. בן־סבו יצחק את שם כשראו

 כך. כל מדוייקת אינה המודעה כי השתכנעו
כדי למות כוונה שום היתה לא ליצחק

המודעה. את להצדיק'
 כלאי־מישנד, בדרגת קצין בן־סבו, יצחק

 למשטרת תלונה להגיש מיהר דמון, בכלא
 הראשון החשד בחקירה. שפתחה חיפה

 שהשתחררו האסירים אחד על כמובן נפל
 עניין לו ושהיה דמון, מכלא לאחרונה

 אדם אחר חיפוש אולם בבן־סבו. לנקום
שחת. בערימת מחט כחיפוש כמוהו כזה

 מתוך! אסירים. 300כ־ ?לואים דמון בכלא
 האחרו־ז ״בשנים הכלא בשערי שעברו אלה
 ו| בליבו שנשא האדם את למצוא קשה נות

שהח שלו, הסוהר כלפי חזקה כה טינה
זו. בצורה בו לנקום ליט

 מי מושג לי ״אין עצמו: בן־סבו אמר
 כרגע כזאת. מודעה לפרסם מסוגל היה
 כשהמשטרה אגיב עליה. להגיב רוצה איני

בענין.״ חקירתה את תסיים


