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החשבונות מנהל
 .1946 דצמבר בחודש המנדטורי החברות רשם אצל האופטיקה רת

מישפחת בני של המישפחתי במיפעל לשותפות הוכנס הוא

 הוא אחד. מנדטורי גרוש אפילו בו שהשקיע מבלי קיכלמכר
 השותפות, של הבכורה מניות עשר מתוך אחת במניה החזיק

 השנים במרוצת אולם החברות. רשם אצל הרישום שמעיד כפי
מהמניות. 10>70 בידו החזיק כשפרש מהמניות. חלק אליו הועברו
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,1964 באוקטובר 28מה־ הרישמי, הנכסים כונס של מיסמך
 לחברת קבוע מפרק מינוי על החברות לרשם המודיע

 שלוש ומנהליה מבעליה אחד היה ארליך ששימחה ישראלית, אופטיקה תעשיית לאור,
להתמוטטות. באחריות ארליך נשא החישפחה מבני חלק לטענת לכן. קודם שנים

אותנו
בשבוע

לפשיטת־
האחרון

הממשלה■■ בראש ■■דחליל
)22 מעמוד (המשך

 סביבו. .המתרחש את תופס הוא אם או יתר,
 לחדור משלו סיבות לו שהיו ׳להיות יכול

באתניעו...״ ושוב שוב דברים אותם על

אחד במישבט תזכיר
ב שהתקיימה פוטסדאם, וועידת ך
 צ׳רצ׳ייל וינסטון היה סבר ,1945 יולי ■■

התק את אפילו לקרוא מכדי ועייף תשוש
 בבחירות שהובס אחרי ילו. שהוגשו צירים

 שסועות בבריטניה נפוצו הוועידה, במהלך
מהן. סובל ,שהוא סניווניות המחלות על

 ״תמיד :ל׳אטאנג!בספרו יו ,על־כך כותב
מת הסתערותן!שול בדבר שמועות מופצות

 ׳חמות. בכהונות המחזיקים על ניווניות לות
בחייו, עוד אגדה היה שצ׳רצ׳יל למרות

 .שסבל התקפי־הישבץ בדבר הטענות היו לא
 בשנית ״ריק לגביו. הכלל מן יוצאים מהם
 ,המלאים הפרטים לראשונה פורסמו 1966

 שמהם במוח, שטפי־דם של המיקרים בדבר
צ׳רצ׳יל.״ סבל

 באוגוסט 24ה־ של המוקדמות בשעות
 חיש ממושך, רמי מישחק ■אחרי ,1949

 הוא הימנית. !בידו ׳וכאבים חולשה צ׳רצ׳יל [
 זו, -תחושה של ׳להשלכות היטב מודע היה

 וותר. ולא אזהרה רק שזו קיווה אולם
 ■מוראן, שלורד למרות התגשמו. ציפיותיו
 האבחנה את איישר אותו, לבדוק שהוזעק
מש באופן צ׳רצ׳יל החלים שלו, העצמית

. רצון. ביע
בהצ לקה צ׳רצ׳״ל כי אז, נמסר לציבור

 אחרי ושקט. למנוחה זקוק והוא טננות,
 ,1953יב־ צ׳רצ׳יל את שפקד התקף־השבץ

 הועלמו שוב כריאש-יסמשלה, שוב כשכיהן
מ 'מצב־בריאיתו על האמיתיות העובדות

 יידע לא פשוט הבריטי העם הציבור. ידיעת
 מסוגל ׳שאינו ראש־וסטשלה עומד בראשו כי

היחמור. בריאותו מצב בגלל לתפקד יעוד
עדו פורסמו צ׳רצ׳יל של ימותו אחרי ירק

ה הממשלה בישיבות שאירע מה על יות
 השרים, ,מסגני אחד ימים. באותם בריטית

 את בהרחבה ■תיאר מאלאבי, ג׳ורג׳ סר
מישי באחת ׳שהשתררה המכאיבה המבוכה

 של התנהגותו כשאובחגה הממשלה, בות
יכו ■סבלי למעשה ישב צ׳רצ׳יל :צ׳רצ׳יל

 השרים ;בישיבה המדובר את ׳להבין לת
 החליטו ולבסוף ׳ו׳באי-׳נותות, במבוכה תהו

הישיבה. את לסיים
 שסיר דיווח צ׳רצ׳יל של מימזכירייו .אחד

 ׳תקופה באותה מסוגל היה לא וינסטון
 על שהשתרעו מיסמכים ביעילות. לעבוד

 להידחס חייבים היו עמודים חמישה פני
 שהיה אהד, קצר למי׳שפט אליו בדיווח

לבעייה. הפיתרון את גם לכלול צריך
 לא צ׳ריצי׳ל כי אישיר המלכה של המזכיר >

 בהם שנטל דיונים אחרי לעקוב ,מסוגל היה
 הלורד מצא אלה עדויות סמך על חלק.

 להעמידו לנבון צ׳רצ׳יל, של רופאו מוראן,
 את לשכנע ניסיון הבריאותי. מצבו על

בסי נתקל לביודהלורדים לעיבור צ׳רצ׳יל
מציידו. מוחלט רוב

 ולמרות החמור, הרפואי ,מצבו למרות
 בדבר־ הרופאים שיל הקודרות הנבואיות

 צ׳רצ׳יל וינסטון האריד שלו, החיים תוחלת
 מסהיונתו לפרוש שנאלץ אחרי הרבה ימים

 ,ומציבו מצב־בריאיותו ביגלל כראש־מסשלה
 בשנית טובה בישיבה ,נפטר הוא הנפשי.

.91 בן בהיותו ,1965

חשניע? וה אין
ציר וינססון על של.הפרק סיומו ך
 מציין ל׳אטנאג, יו של בספרו צ׳יל, ■■

 של בריאותו שיעל למרות כי המחבר
 על מאשר יותר מותו אחרי ■נמסר צ׳רצ׳יל

 להיסטוריונים נותר עדיין אחר, מנהיג כל
החלטו שבין הקשרים את למצוא התפקיד

 הנפשי .מצביו לבין השונות ופעולותיו תיו
ימים. באותם והגופני
אולי הימים ״באחד :ל׳אטאנג אומר

 על* התקבלו גורליות החלטות כמה נדע
׳וב בחודש, יאו בשבוע ביום, צ׳רצ׳ייל ידי

 איו בריאותו על־ידי הושפעו הם מידה איזו
 איו תיסכיול התלהבות, או שיעמום מחלה׳
 שב״עיות־רצון...״ או צרות־עין סיפוק,

 לקוות יכולים ישראל אזרחי וגם ייתכן
ית רבות, שנים בעוד הימים, באחד כי

 על והנכון המלא הדיווח ברבים פרסם
 מנחם ראש-הממשלה, של מצב־בריאותו

 התנהגותו על השפעותיו היו ומה בגין,
 כושר*תיפ- ועל והפרלמנטרית המדינית

 טוב יידעו ודאי הבאים הדורות קודו.
בהש בגין עשה לא או עשה מה יותר
קיבל. לא או שקיבל התרופות פעת

 נחמה יש זו בתיקווה אם ספק אבל
 את לחרוץ עלול שבגין הנוכחי, לדור

גורלו.

 ה הצעת־התקציב נגד שהתקוממו- שרים,
הממש לאישור שר־האוצר שהגיש נוסף

 הכנסת שאישרה אחרי חודשים ארבעה לה,
מיל 189 של בסד הממשלה, תקציב את

 לאשר ארליך שימחה ביקש לירות, יארד
לירות. מיליארד 27 בסך נוסף תקציב

 לא הנוסף התקציב נגד התמרדו הפעם
 המרה ההתנגדות האופוזיציה. כלכלני רק

דוו התעוררה האינפלציוני לתקציב ביותר
ארליך, של לממשלה חבריו בקרב קא

 הליברלית, למפלגה חברו מצד ובמיוחד
 אלה מודעי. יצחק והאנרגיה, התשתית שר

 כי שטענו כלכלנים, הערכות על הסתמכו
 לקראת מובילות החדש התקציב מגמות
גור הבאה, התקציב בשנת כלכלית שואה

 ה־ ולהגדלת הלאומי החוב להגדלת מות
התשלומים. במאזן גדעון

 יגרור הוא בכלכלה, מבין אינו ״ארליך
בחרי התבטא לפשיטת־דגל,״ המדינה את

השרים. אחד פות
 לנו גרם כבר ארליך חדש, לא ״זה

כמה בעיקבותיהם טענו לפשיטת־רגל,״

פו לא גם כלכלנים, היו לא הם אזרחים.
 לנגח כדי זה במינוח שהשתמשו ליטיקאים,

 אלה הליכוד. בממשלת 2 מס׳ האיש את
 עשו ארליך לעבר מאשימה אצבע שהושיטו

 אלא בעתיד, פשיטת־רגל בגלל לא זאת
בע התרחשה שכבר פשיטת־רגל בגלל
 שימחה של מישפהתו בני אלה היו בר:

 האופטיקה לעסקי שותפיו שהיו ארליך,
רבות. שנים במשך

 דו־ קיכלמכר, מישפחת בני של סיפורם
 בו יש אמם, מצד ארליך שימחה של דניו
 מי של בעברו פרק על אור לשפוך כדי

יש בממשלת כשר־האוצר כיום שמכהן
 בביאוגרם־ ועיקר כלל מוזכר שאינו ראל,

שלו. הרשמיות יות
 היה אופוזיציה מפלגת של ח״כ בהיותו

 מקצועו את להגדיר נוהג ארליך שימחה
 וזאת אופטיקה,״ כ״יצרן רשמי באופן
 נזטל־לוקס, עדשות לליטוש המיפעל בזכות
 אולם צילה. ואשתו הוא בעבר ניהלו אותו

שימ האופטיקאי נכנס כאשר ,1946 בשנת
העד ליטוש למיפעל כשותף ארליך חה

 הגדיר עדיין מישפחתו, בני שהקימו שות
 למרות וזאת פנקסים,״ כ״מנהל עצמו את

הולד ארץ בפולין, למד שבנעוריו העובדה
 כ־ במיקצועו ועסק ואופטיקה כלכלה תו,

ה למיפעל שהצטרף לפני גם אופטיקאי
תעשייתי.

 מתפקיד ארליך שימחה שעשה הדרך
אופ יצרן של למעמד ועד ,ל־פנקסים מ

 מישפחתי. מיפעל באותו כולה עברה טיקה
 מיסמכי על חתם כבר הוא 1954 כשנת

חש כ״מנהל כשותף, התקבל בה החברה,
 על־ התמנה כאשר יותר, מאוחר בונות״.

 לצורך הבנק כנאמן למלאכה הבנק ידי
 על-ידי שניתנה ל״י 5,000׳ בסך הלוואה

 הגדיר הוא שותף, היה בה להברה הבנק
 אחרות בהלוואות כ״תעשיין״. עצמו את

במ שקיבלה לחברה, יותר מאוחר שניתנו
 תעשיה — לאור השם את השנים רוצת

 כ־ חתם הוא בע״מ, ישראלית אופטית
״מנהל״.
החב הועברה כאשר ,1964 בשנת אולם

 ושותפו כונס־הנכסים של לטיפולו רה
 לאר־ הכינוי נדבק לא כפושט־רגל, הוכרז

 לפגי החברה את לנטוש הספיק הוא ליך.
 שיגשגו שלו עסקיו הרגל. את פשטה שזו

מש את ששילמה המישפחה אבל ופרחו.
 במצוקה. נותרה שנים 14 במשך כורתו

ב נושא ארליך שימחה כי טוענים בניה
זו. למצוקתם אחריות
 שימחה של דודו קיכלמכר, מרדכי חיים
ש־ פולני ממוצא איש־עסקים היד, ארליך,
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