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?גיע החדש העולה
 של לדירתו מתחת גלידה למימכר חנות

 תל' עיריית ארליך. שימחה שר־האוצר,
מפתיעה. במהירות העסק את אביב.סגרה

 ראשה את שירככה ארליך ילה **
 דירתה של חדר־השינה לחלון מבעד

 רעש קול בתל־אביב. 47 פינקס שברחוב
 השר. אשת של מנוחתה את הטריד מוזר

 פי־ התקינו ביתה, למירפסת מתחת לעיניה,
 למימכר חדשה לחנות פירסומת שלט עלים

 לדי־ מתחת ממש להיפתח ישעמדה גלידה
 את המנהלת הוותיקה, התעשיינית של רתה

 לה שהעביר טטל־לוקם, האופטיקה מפעלי
השוכ ■ארליך, ■שימחה שר־האוצר ■בעלה,

עצמו. בניין באותו נים
 הרעימה הזה!״ השלט את ״תורידו

 הפועלים, ■על זועם ■בקול ארליך הגברת
 תהיה לא כאן זמנכם. את מבזבזים ״אתם
 לפני רגע, באותו אופן.״ בשום גלידה חנות

 שצילה איש האמין לא שבועות, שלושה
 חש־ הכל ברצינות. לדבריה מתכוונת ■ארליך

 חו־ כעס של תוצאה הייתה שהתפרציותה ■בו
 הופ־ שלה הצהריים שמנוחת דיירת של לף

■רעה.
 ■שהסתבר כפי חוננה, ארליך שצילה אלא
להפ ■מפותח נבואי בחוש גם יותר, מאוחר

הת הגלידה חנות חיסול על נבואתה .ליא
 בשבוע1 ■בבוקר חמישי ביום במלואה גשמה
 ראש של הוראתו לפי !נסגרה החבות שעבר.
 להט. (״צ׳יצ׳״) שלמה תל־אביב עיריית

 החנות מנהל את סילק עירייה פקחי צמד
■מת כשהם הדלת, את ■וחתמו חנותו מתוך

 עסוק שהיה המנהל של ■ממחאותיו עלמים
החנות. קירות בצביעת רגע פאותיו

 לעולה עזרה
מאוכזב

 החדש העולה העסק, מנהל נכי £4
 נוספת ■חולייה ■רק זו היתר. ז״נמן, בריאן /

 החליט, מאז שספג המהלומות בשרשרת
לישראל. מקנדה לעליות שנתיים, לפני

כ לפני לארץ )29( זינמן עלה כאשר
 בניו־יורק, מקנדה ■בדרכו עביר ■וחצי, ישנה

 מושלם חשמל ציוד לרכוש ביקש שם
 נוכל, של לידיו נפל הרע למזלו לדירה.

 (העולם שכטר שמואל בשם ישראלי יורד
ש המרומים לרשימת והצטרף )2066 ■הזה

 אך דולארים, אלפי מהם ■גפה שכטר אותו
 עוד המובטחת. הסחורה את להם סיפק לא

■ומאש מברייאן נגנבו לארץ, ■שהגיעו לפני
לירות. אלף 40 תרצה הישראלית תו

 מחשב כמפעיל עובד החל לארץ כשהגיע
 אבטלה היתל. ״זו החקלאות. במי׳שרד
 לא לי ״■ונמאס בריאן, מספר סמויה,״
 ■הזו העבודה את עזבתי לכן כלום, לעשות
 ■בבית ■אנגלית ללמד התחלתי לי. שסידרו

 כמזכירה, עבדה אשתי שבו פרטי ספר
 את ■ולאשתי לי שילמה לא המנהלת אבל

 סכום לי כשמגיע משם גם וברחתי ■שכרנו,
לירות.״ 8000 של

 את ■מתכנן המאוכזב בריאן החל כאשר
 ממכריו, אחד לעזרתו נחלץ לקנדה, חזרתו

 לקירור חברה מנהל שהוא קרני, צבי
העו של האכזבות שרשרת אוויר. ולמיזוג

 העסקים, איש ■של לל״ביו נגער. החדש לה
לעזור. ■החליט והוא

 בשכירות נמצאה, קרני צבי של בידיו
 פינקם ברחוב מרווחת חנות טווח׳ ארוכת

שימחה של המגורים לדירת מתחת ,47

 פינקס, ברחוב בריאן של הגלידה חנות
ה של ■ועתידו בעלייה שהטיפול מעידים

 מעייניה בראש בדיוק היו לא הקנדי עולה
 יום שבועיים, ״לפני ארליך. הגברת של

״ניג ביר״אן, מספר הפתיחה,״ לפני ■אחד
 ,אתה לי ■ואמרה ארליך הגברת אלי שה

 ■וחבל צעיר אדם ■אתה זמנך. את מבזבז
לס עומדת אני כי שטווית, עושה שאתה

 חנות תהיה לא באן ■העסק, את לך גור
גלידה.׳

רו הזו האשד, מה הבנתי לא ״בתחילה
 אמרתי אותה. הכרתי לא וגם ממני, צה
 לעשות ■ושזכותי חופשית מדינה שזו לה
 אמרה שוב היא אבל רוצה, שאני מה

 שלי שהחנות לכך תדאג שהיא בתוקף
תיסגר.

 מידבר. אני מי ■עם ידעתי לא רגע ״׳באותו
שהשם אמרה והיא לשמה, אותה שאלתי

העולה לבין שר־האוצר אשת בין הגלידה חנות הפעלת על השכנים ך 11ך ך1|1
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ארליך. מישפחת של בית־החרושת פועל בחיצים), (המסומנת ארליך מישפחת של המגורים

 ■האחרונות השנתיים במשך ארליך. וצילה
 מזון מוצרי נמכרו שבה חנות שם פעלה

מוכנים. עופות ■וכן קפואים
 הזה,״ לעסק הרישיון עם בעיות לי ״היו
 לצד קפוא מזון מכרתי ״כי קרני, מספר

מבחי לכך התנגדה והעירייה מוכן, עוף
 ■מצד לחצים לאחר לבסוף, תברואתית. נה

 את וסגרתי ■העסק את חיסלתי העירייה
החנות.

 בריאן, של הפעייה על ■שמעתי ״כאשר
 שימוש על־ידי לו לעזור ■שאפשר החלטתי

 בלתי־מנו- ■שם שעמדו והמקררים בחנות
ופי גלידות שם למכור לו הצעתי צלים.

 גם תיפתר שבכך והנחתי קפואות, צות
 מזון מכירת עבור שהרי הרישיון, בעיית
 קבלת של בעיות שום אין בלבד קפוא

 העסק ■את ינהל שיבריאן רציתי רישיון.
 ואת הדירה ■שכר ■את מכסה כשאני בעצמו,

■ובציוד.״ במקררים השימוש
 קפץ והמאוכזב העבודה מחוסר בריאן

 הוא רב. במרץ עובד ■והחל המציאה על
■ה את היטב ניקה החנות, את קירצף

 טפטים הדביק המכשירים, ושאר מקררים
 ■בהתרגשות והתכונן הקירות על חדשים

 החנות הכנת כדי תוך העסק. לפתיחת
 לעסק, לרישיון מחודשת בקשה הוגשה
ש כפי ריאות, ■שיקוף עבר אף ויבריאו
 למרות — מזון ■מוכרי לגבי החוק מחייב

 הכרמל שוק שרוכלי כה עד ידוע שלא
הסני תקנות יושאר זו תקנה על מקפידים

 החדיש. העולה כל־כך הקפיד שעליהן טציה
למדי. ורוד זינמן ליבריאן ניראה העתיד

פתיחת סביב שהתרחשו המאורעות

 יותר ■רק ■מתשובה. והתחמקה חשוב לא
 צילה שזוהי השכנים יאחד לי סיפר מאוחר
אר ■שימחה שר־האוצר של אשתו ארליך,

 לא עוד אז אבל הליברלית. מהמיפלגה ליך
ברצינות.״ שלה האיומים ■את לקחתי
צי של אזהרותיה לאחר אחדים ימים

 הגלידה חניות את בריאן פתח ארליך לה
העס בעלי 15,000 לרשימת ונכנס שלו,
 פועלים שעיסקיהם תל־אביב ברחבי קים
 מייו־ ביחס זכה בריאן אולם רישייון. ללא
 ■תשע בשעה תל-אביב. עיריית מצד חד

 תשע ופשיעה החנות, דלת נפתחה בבוקר
עי פקחים שגי בפתח ניצבו דקות ושתי

מנו שהעסק לי הודיעו ״הפקחים רוניים.
רש ״והם בריאן, מספר רישיון,״ ללא הל
 מוזר באופן התנהגו הם דו״ח. לי מיו

שרש הדו״ח על מתנצלים הם כאילו למדי,
הפתיחה. ברגע ■בדיוק לי מו

התייצ פעל, שהעסק השבועיים ״במשך
 לי ורשמו יום מדי כמעט פקחים בו

 שהריש״ון הטענות לי עזרו ולא דו״ח,
■הוסי הם אחדים ימים אחרי מובטח. שלי

ה שקירות ההאשמה ■את גם לדו״ח פו
למ ומלוכלכים, מזוהמים והתיקדה חנות
 נקיים הקירות מוחלט. שקר שזה רות

 שהדבק־ בטפטים מכוסים וברובם לגמרי
החנות. את פששיפצתי בעצמי ■תי

 ולהיות העסק את להפעיל רציתי ״אני
 שהגברת שידעתי למרות החוק, עם בסדר

■וקני לי, שיסגרו בעירייה לוחצת ארליך
 חלקי את נוספת פעם לצבוע כדי צבע תי

 בטפטים. כיסיתי שלא והקיר התיקרה
לצ־ ■התחלתי באוגוסט, 31ה־ חמישי, ביום

 עצמו, בניין באותו אופטיים, למוצרים
 חנות לפתיחת נמרצת ■התנגדות הביעה

נסגרה. והחנות — לדירתה מתחת הגלידה

 סגרו אז אבל הקירות, את מחדש פוע
סופי.״ באופן החנות ■את לי

 התייצבו יום אותו בבוקר תשע בשעה
 החניות. בפתח העירייה של פקחים שני

ה לסגירת מיינהלי צו בידיהם יהיה הפעם
 שלמה העיר ראש חתום היה שעליו חנות,
 החנות לסגירת שהסיבות ■נאמר בצו להט.

התב והמצב המתאים הרישיון היעדר הן
כב המלוכלכים הקירות, ■של הלקוי רואתי
יכול.

 ׳מספר ,״מהחנות אותי הוציאו ״הפקחים
עו בחותמת הדלת את ״וחתמו בריאן,

 ■בקשר המיסימכים ישכל להם הסברתי פרת.
 שלי הריאות שיקוף מיסמכי וכן לרישיון
 ■שלא בוודאי ושבלעדיהם בפנים, נמצאים

הת הם ■אבל הרישיון, את לקבל אוכל
 במצב אני כרגע לחלוטין. ממני עלמו

 ואיני בפנים המיסמכים — לגמרי אבסורדי
 את להפעיל אפשריות שום ■ואין בחוץ,
העסק.

עו סי החנות, סגירת ביום ״כשהבנתי,
 שלי, החנות לחיסול הלחץ מאחרי מד

 לה ■ולהגיד ארליך לגברת לגשת התכוונתי
 אבל הישראלית. הדמוקרטיה על דעתי מה

נס היא בדיוק יום שבאותו לי התברר
 בארצות־הברית לביקור ■בעלה עם עה

אכ ■ושבע עייף כבר אני חודש. למשך
הר ■במלוא שוקל ■ואני הזאת, בארץ זבות

סופי.״ באופן לקנדה לחזור צינות

נפש; ״גועל
וחרפה״ גושה

 טוש- אלה אם גם בילבד, איומים ך•
 די אין שר-האיוצר, אשת מפי מעים ■1

■לפ יש זו מטירה למען עסק. לסגור כידי
במ ■וללחוץ לפנות ממשי, באופן גם עול

 אותה תל-אביב, בעיריית הנכונים קומות
 במשך ארליך שימחה כיהן שבה עירייה

 קרמד, אריה מפתח. בתפקידי רבות שנים
 בעיריית והתברואה הפיקוח אגף מנהל

ה חנות בפרשת בקיאות גילה תל־יאבייב,
יבריאו. של גלידה

ב הבית מוועד תלונה ■מייפתב ״קיבלנו
 ריש־ ללא חנות פתיחת על 47 פינקם רחוב
ש כפי בדיוק ״ופעלנו קרמר, טוען וון,״
 הזה מהסוג מיקרים ■בעשרות פועלים אנו
 דו״חות הגשנו ריש״ון. ללא עסקים נגד

)48 ■בעמוד (המשך


