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במרינה
תולדות

ריהמגה המשולש החוט
 הנכד הגן, האב,
הפקיד של והתחת

 לו יש 92 לגיל מגיע אדם כאשר
מו שמו אם ובמיוחד זיכרונות. הרבה

התעשיי קשיש הידוע, ככל והוא, ,לד
בארץ. נים

 שבי שנות ארבע זוכר: מולר ואריך
 מיל־ של פצוע אוסטרי כחייל בסיביר

 במים־ שנים 14 הראשונה; חמת־העולם
 היה המישפחתי(שכבר הטכסטיל על
 המישפחה) בבעלות דורות ארבעה אז

 טכסטיל מיפעל הקמת בצ׳כוסלובקיה;
 מיבנה השאר: מרכיביו(בין שכל חדיש,
 ו־ דונם שישה על שהשתרע הבחל

 לחולות הובאו חשמליים) מנועים 200
 המתכת מקונצרן הישר המערבי הגליל
מכוניות). סקודה(נשק, הענקי הצ׳כי

 המיפעל מנדאטורית. פירצה
 אחד ומולר, אתא כמובן, היה, הזה

 הראשונות השנים 15ב־ מנהליו משני
 החזיק לפעמים, כיצד, זוכר קיומו, של

 יותר רחוקות שנים באותן מעמד אתא
 דבר לכל מאשר הטוב למקרה הודות
אחר.

ה־ שנות בסוף הציפו למשל, כאשר,
ה את והודו מיפאן וחוטים בדים ,30

 בפעם הכלח אתא על אבד כמעט ארץ,
ש הצרפתים, החליטו ואז הראשונה.

לה ובלבנון, בסוריה שנים אותן שלטו
טכס יבוא על 2596 של מכס־מגן טיל
 תנאי בגלל אלה. ארצות לשתי טיל

 על הארץ(והצרפתי על הבריטי המנדט
 מארץ־ישראל יצוא היה ולבנון) סוריה
 פירצה זה. ממכס פטור השכנות לשתי
לשרוד. לאתא שסייעה בחוק

ל ההגדה את שמיכתי. מתכון
התע שמספר כפי המשיך, מולר בית

 התעשיינים, התאחדות ריבעון שיינים,
 מולר, של יחידו בנו האחרון, בגליונו

 ואיש קרבי טייס ),63 בן יונתן(כיום
 מ־ פרש זה כאשר אביו. כמו טכסטיל

 טכסטיל(כיום מולר את והקים אתא
 ההון את השניים גייסו גליל), דלתא

 ממשקיעים דולר) אלף 100(הראשון
 התל־ בבורסה היתרה ואת אמריקאיים

 בשנת מולר, מניות הפכו בה אביבית,
 הראשונות המניות אחת ),1950(הפקתן

הישראלית. בבורסה הנסחרות
 הראשונים הגדולים הלקוחות אחד

ש היהודית, הסוכנות היתה מולר של
 כשמיכות־ ללשון שנכנס למה נזקקה

 שהגיעו העולים אלפי למאות סוכנות
 מולר יונתן משחזר ארצה. שנים באותן

 .היינו שמיכות־הסוכנות: מתכון את
 אותם, קורעים ישנים, בגדים לוקחים
ועו חדש חומר אחוז עשרה מוסיפים

שמיכות־סוכנות." מהם שים

האח החוליה פקידותית. הצעה
 המולרית, הטכסטיל בשושלת רונה
 מיפי הוא טכסטיל, ומולר אתא אחרי

ב בנהריה, לחוטי־תפירה מוליתן על
 בן איתן ובנו, מולר יונתן עומדים ראשו

.32ה״
טכס ליצרני שביעי דור מולר, איתן

 הארץ(שעשה לילידי ראשון ודור טיל
 חוכמות מבין איננו בגולני) שרותו את

 התעשיה, כלל ושל שלו הגדול, ואויבו
 מבעד אותו רואה שהוא כפי לפחות
 מחזור עובדים, 65(מיפעלו של הכוונת

 דולר) מיליון מארבעה יותר של שנתי
הישראלית. הבירוקרטיה הוא

 מוליתן כמשל: בטלפון המעשה
 וטרם נוסף קו שנים שלוש לפני ביקש
 מולר מצלצל הימים באחד אותו. קיבל

 לו הסביר בבזק, לפקיד נואשות הצעיר
 הלקוחות כי מיכרזים, מפסיד הוא כי

בטלפון. אותו לתפוס מצליחים אינם

הפקיד? לו עונה מה
 הוא ככה לך, נשבע מולה.אני נזכר

 במיכרזים לי לנגב יכול ,אתה לי: ענה
התחת׳!׳׳ את שלך

דת
מותרת - ברדיו ערחה

גי  מול אחד קשיש ג
צעירות בגערות מלא אולם

הלומ צעירות, נערות מעסיק מה
מט שאלות אילו דתית? בפנימיה דות

 בנות־ את מטרידות שאינן אותן, רידות
 מים־ ביטאון שעריס, החילוניות? גילן
ב העניק פועלי־אגודת־ישראל, לגת

 מעט להציץ הזדמנות לקוראיו אחרונה
לעולמן.

של הספרדי, הראשי הרב כשביקר
 אליהו שליט׳׳א׳׳) לציון (.הראשון מה

 נשא הוא כפר־אליהו, הבנות בפנימיית
.חשיבו נמלץ: נאום התלמידות לפני

 עם־ישר־ בחיי הנשים של הגדולה תן
וכי. וכו׳ אל׳׳,

לשא להשיב התייצב הוא אחר־כך
 בישול, שבת, בדיני עסקו מקצתן לות.

 במים־ תמיד שקורה כפי אבל שמיטה.
קשי מימסדיים דוקטרינרים בין גש

 גם היו צעירים, אנשים לבין שים
מגומ בתשובות שנענו קשות, שאלות

גמות.
 מברכים הגברים הילל: אופירה

עדי מהי אשה׳׳. עשני ״שלא בוקר כל
פותם?

 עשני שלא מברכים הרב: תשובת
שאשה משום עבד עשני ושלא אשה

אליהו רב־ראשי
רווקות בין נשוי

 מברכים מיצוות. מהרבה פטורים ועבד
 לקיים שנוכל בנו שבחר הקב׳׳ה את

עדי אופן בשום כאן אין מיצוות. יותר
הנשים. פני על שהיא כל פות

 אומרים: חז״ל גאולה: אפרת
 גם אמור זה האם ערווה׳׳. באשה .קול

 מקהלת תקליטים, רדיו, שמיעת על
בנות?

 ״קול אומרים: חז״ל הרב: תשובת
 רדיו השומע אם אבל ערווה׳׳, באשה

 ופניה צורתה את הזמרת, את מכיר אינו
 אם אך בעניין. להקל מקום יש וכו',
 במקהלה שאסור. הרי הזמרת מכיר הוא

 ואין שרות יחד נשים כמה כי מתירים,
 שייך לא בכך וגם מיוחד קול כאן

מותר. ובמקהלה חכמים, איסור
למח מותר האם אמסלם: דבורה

 למטרה חניכה של מיכתב לפתוח נכת
חינוכית?

 למטרה ורק אך מותר הרב: תשובת
 למחנכת אף סקרנות, מתוך חינוכית.

 בכוח חניכה, של מיכתב לקרוא אסור
גרשום. דרבינו חרם

לב מותר האם אלמליח: אורה
רווקה? תלמידה ללמד רווק חור

רווקה, ילמד רווק לא הרב: תשובת
 וכו׳. נשואה רווק ולא נשואה, נשוי ולא
 אסור, הדבר יחוד שנוצר מיקרה בכל
מותר. פתוחה בכיתה אך

 למסור מותר האם צבאן: רחל
 תלמידה של שם בית־הספר להנהלת

כראוי? נהגה לא אשר
 הראוי מן מלכתחילה הרב: תשובת

 אך לחברתה, תעיר עצמה שהתלמידה
 למסור שמותר הרי יכולה היא אין אם

חבר התנהגות על למחנכת או למנהל
 שלא מהמנהל לדרוש יכולה והיא תה,

 להגיד לו אסור והמנהל שמה את יגידו
המידע. את לו שמסר מי

 למורים מותר האם טל: אירית
 לשון כאן אין והאם תלמידה, על לדבר
הרע?

 ולשם שמיים לשם הרב: תשובת
מותר. — חינוך
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