
3 סוגר אני מלא. מחיר 0 0 התרבות!״ בהיכל מקומות 0
יפו לא שהצחוק כדי השיניים, את חושק

 מסתובב הוא שאיתו הרציני הפרצוף את צץ
 עורכי־דין, למיספר פנינו ״תהיה. בדרך־כלל.

 לפנות שוקל אני הסכים. לא מהם איש אבל
ההגנה.״ את עליו שיקבל כדי שפטל, ליורם

מדמיאניוק? זה
״כן.״

דמיאניוק? כמו הוא רבינוביץ
ושלום!" ״חס

 רבינוביץ מישפט. לא זה הרי
יורשע.

יזוכה." הוא אולי ביטחון. ״אין
התובע. אתה

הקובע." לא אבל התובע, ״אני
קובע. — תובע יפה. מישפט

 גם יהיה אצלך, אשם ייצא הוא ואם
גזר־דין?
 גזר־רין להוציא יכולים גזר־דין. יש ״בטח.

נירוי." של
 המושבעים אומרת? זאת מה

 איתו? מדברים שלא ייפסקו שלך
אותו? שיחרימו תדרוש אתה

החרמה.״ ״כן.
 תהיה אתה ממוות. מר עונש זה

מרוצה?
 לי אומרים היו שאילו אדם זה ״תראה,

 לראות ?די הקבר את פותח הייתי מת, שהוא
לי." הזיק הוא כדי־כך עד מת. באמת הוא אם

 שלא היא הראשונית, הטבעית, הנטייה
 יותר מסודר, מדי יותר הוא לברש, להאמין

ושקט באמירה בוטה מדי יותר ממוסמך, מדי

 שאפשר מכדי נאמרת, היא שבה בטונים
 עוד יש כעובדה. אומר שהוא מה את לקבל

לרולר. צהרים
 בשזשלת שרואים שמה להיות יכול האם

 המיש־ בגלל עכשיו נסערת אמריקה נכון? זה
הטו ונס, נורדש חברות של ההדדיים פטים
 שילטונות־ההגירה שילוח על זו נגד זו ענות

 מפוברקות. באסמכתות פקידי־המס ושיסוי
הנוכ בשיטה טוען, שברש כמו באמת, האם
 גורם לשום סיכוי אין בישראל הקיימת חית

 שבעלי־המונופו־ מכיוון לגדול, חדש מישקי
 בפקידות ובמישרין, בעקיפין השולטים לין,

וירסקו? יחסלו גורלות, הקובעת
 בארץ, אחד חרש מיפעל של שם לי ״תגיד

 שם לי תגיד לגדול. שהצליח תחום, בכל
 שעל מכוס־הסודה לוגם אומר, הוא אחר,"

 שמונת מול במיפעל, שלו שולחן־העבודה
הקופ מופיעים שעליהם מירקעי־הטלוויזיה

 אסטרטגיות פינות ועוד פועלי־הייצור, איות,
.,פיקנט במיפעל
 לפועל־ בן לובי, ממוצא יליד־הארץ בדש,

 לפנסיה שיצא עסיס מבית־החרושת ייצור
 ככל יוצא, הבן, של במיפעל עכשיו והעובר
 המיפעל על הגדול בקרב בניצחון הנראה

 13 של מכירות מחזור עם ,35 ובגיל שלו,
 העשורים את לתכנן ייבול הוא דולר, מיליון
שלו. הבאים

 מצבא־ השתחרר כאשר מתחילת־הדרך,
 בחיל־התחזוקה, סרן בדרגת 1977ב־ הקבע

 ברמת־גן, העירוניות לבחירות לרוץ והחליט
 את משך פלד, ישראל ראש־העירייה מול

 המשתלחת האגרסיביות בזכות תשומת־הלב
 לידו היה אז גם שלו. מסע־הבחירות של

 בקול מדבר מאוד, שקט הוא כהן. חזי הידיר,
 רגשות. מלהסגיר האפשר, ככל ונמנע, נעים,
 זוכר לא ״ואני אומר, הוא בוכה," לא ״אני

י בכיתי." שאי־פעם
אוהב. אתה אבל

כן." ״זה

סופרמרקט, למזון, קודם, עסק לי היה זמן. נשוי? אתה שנים כמה
שלי לכניסה שטח שהתפנה עד חלל לי והיה ״עשר.״

שע־ לשם ריצה היתה זו למיפעל־הסלטים. כן? לפני היברתם

ת העלוקו
 בקרוב: לצאת העומד בדש, משה של ספרו מתוך קטע

 בייניש, דורית המדינה, לפרקליטות המישנה על״ידי חתום שהיה במיכתב
כך: נאמר המישטרה, למפכ״ל מיועד ושהיה

 בעניינים בדש, במשה שמקורם פירסומים, לידינו הגיעו האחרונים ״בימים
 עבירה בהם יש כי מהפירטומים לנו נראה מס״ההכנסה. לבין בינו הקשורים

בתי״המישפט. לחוק 70 סעיף על לכאורה
 והן בדש, משה נגד הן האמורה, העבירה על חקירה ניהול על להורות אבקשך

המודעות. פורסמו שבהם העיתונים נגד
 הפירסומים בהיקף בהתחשב מהירה, לחקירה רבה חשיבות מייחסים אנו

ובטיבם.״
 אני כאילו בעלילה לחקור למישטרה המורה זה, מיכתב על ידעתי שלא מובן
 הרשמי באופן הימים באחד נקראתי אשר עד מס״ההכנסה, עובדי על מאיים

במישטרה. לחקירה ביותר ,
 כי הבחנתי מהרה שעד חמור־סבר, שוטר פניי את קידם בתחנת־המישטרה

 סמוי ״ליגלוג זה. למיכתב סמוי בליגלוג מתייחס הוא מנוסה, חוקר היותו בשל
עצמי. לבין ביני הירהרתי סמוי,״ איום מול

 מודעות שפירסמת בזה חשוד ״אתה אלה: במילים השוטר פתח החקירה את
1 במישפטך." להעיד האמורים מס״ההכנסה, עובדי על סמוי איום בהן שיש

שוע." מזמן.״ היכרנו ״כן.
 מקובל. שעשוע לא זה הראשונה החברה היתה והיא

למזלי אבל רציני, כדבר זה את קיבלו ״אז שלך?
היום עד תקוע הייתי אז כי ניצחתי, לא ואיתה שלי, הראשונה החברה ״לגמרי.

למאבקים׳ להיכנס שלא היה עדיף ״תראה,
 עם ולא רבינוביץ עם לא מס־ההכנסה, עם לא

 אי־ שהיו הקשים למאבקים להגיע ולא אחר,
 של מעקלים שבאים סימפטי, דבר לא זה תם.

 קורס, המשק כאשר היום, גם מס־ההכנסה.
 במים־ פה מישפחות 200מ־ יותר מכלכל ואני
״--------בעקיפין מישפחות מאות ועוד על,

קורם? המשק
 עובדים הבאתי דוגמה. לך אתן אני ״לא.

 החבורה כל ימים כמה ואחרי מעיירת־פיתוח,
והלכה." הרגליים את לקחה הזאת

אבטלה? אין
 המובטלים של מוסר־העבודה ״להערכתי,

אפס." הוא
משלם? אתה כמה

 70ל־ שקלים 1100 לשלם היום מוכן ״אני
בבו ממחר אצלי, לעבוד שיבואו עובדי־ייצור

קר.״
במים־ משבורת־המינימום מה

שלך? על
המי באמת זה אבל נטו. שקלים. 900״

וארוחות." הסעות כולל לא וזה נימום,
והמקסימום?

נטו." שקלים 2700ל־ אצלי ״מגיעים
ואתה?
שקלים אלפים 10 היא שלי ״המשכורת

ברוטו.״
ב״עסיס״? פועל היה אביך

 וגמר כפועל, התחיל הוא מפועל. ״יותר
כמנהל־מחלקה." שם

עובד? הוא היום

העסק שנר להודות מונן רא בוש משה
מוציא היה מ■ ובאמת, ._________

 ■ש נקניק? דפוסם נו■ נאדה סנומים
ינצח הוא למה להסביו מונן ובדש מילחמה,

תןעום־אור1יו
התחתנתי."

מאושר?
״מאוד."

צמחת? איפה
 דתי. בבית־ספר הייתי ברמת־גן. ״גדלתי

העב בנימנסיה וסיימתי בישיבה, גם הייתי
מבית אני בעצם, בתל־אביב. הרצליה, רית

דתי.״
והיום?

דתי." לא אבל מאמין, אני ״היום
גרת? איפה

עו והייתי גן, ברמת ברחוב״החייל ״גרתי
 לגימנסיה. שעה במשך ונוסע לאוטובוס לה

ביולו במגמה בשביעית־שמינית, שם למדתי
לצבא." והתגייסתי גית,

באוניברסיטה? ללמוד המשכת
נק ואחר־כך זמן־מה, בקבע הייתי ״לא.

 שם." אני ומאז לעבודה, לעתי
הכיתה? בוועד פעם היית

 לא גם הייתי. לא בוועד־הכיתה ״לא.
בית־הספר." בוועד

לבחי 24 בגיל רצת פתאום מה
רות?

קצת לי והיה לעסק, עסק בין אז ״נקלעתי

 הספורט, בשביל היה זה באמת, בעירייה.
 בכל מתעתעים איך לראות שבדבר, למישחק

המועמדים."
לתעתע? אומרת, זאת מה
בב שירד פלד, ותיק, ראש־עיר אז ״עמד

 הנפילה ותחילת מנדאטים, בכמה ההן חירות
 בטלוויזיה לראות נחמד היה אז. היתה שלו

 הוא הם אליהם שמתייחסים המועמדים ששני
 אנשי־התיק־ למשל. אנשי־המערך, ולא ואני,

ואותי." אותו ראיינו שורת
 כמו אגרסיבי, עיתון אז הוצאת

היום. שלך המודעות
 במודעות כמו השיטה, מאוד. ״אגרסיבי

 סחור־סחור, לא ישר. ללכת דומה: היא שלי,
 אוטו, לך למכור שרוצים מלוקק. במסר ולא

 במקום טוב, הוא כמה לך להגיד ומנסים
המ רוב אחרות. למכוניות אותו להשוות
 מלוקקות. מודעות להוציא חייבים פרסמים

 על הכל לשים של בשיטה בוחר אני לא. אני
 שנמצאים האנשים כל את ולכסח השולחן,

 לי עשו מתחרים שיצרנים התעלולים בדרך.
 במודעות. שלי בנקמה ביטוי לידי באים

 המודעות." באמצעות בא חיסול־החשבון
מהמאבק? נהנה אתה

 שעות כמה כאן עובד הוא פנסיונר. ״הוא
 החנות." על בפיקוח ביום,

 אנשים? מפטר אתה
צימצומים. בגלל אדם פיטרתי לא ״מעולם

בעיות־מישמעת." בגלל רק
בעיות? איזה
כא או בעבודה. מעשן כשמישהו ״למשל,

 אדם כאשר או כובע. ללא עובד פועל שר
 סיבה." ללא ימי־עבודה מחסיר

ועד? כאן יש
 בעצם הוא אני ועד. שיקימו סיבה ״אין

 העובדים." של הוועד יושב־ראש
עזוב.

 קבוצה תקום אם נחמד, יהיה דווקא ״זה
 צורר. בזה אין אבל העובדים. את שתייצג
באמת."

מבלה? אתה איך
 רואה אתה ביליתי. לא שנים כמה ״כבר

עבר בשבת הזאת? הפרוטוקולים ערימת את
כולם." על תי

חברים? לך אין
״יש.״

מי?
אחד." ג׳קי אכרם. ״ישראל.

מבית־הפפר?
 ממהלך־העבודה. ואחד מהצבא, ״לא.

 אחד וכל נמוגו, שלי החברים כל מבית־הספר
ומעלה." מהצבא הם בעצם כולם לדרכו. הלך

מהחב־ אחד פעם אך היית לא
ר׳ה?

 לא להרצליה. מאוחר הגעתי אני ״לא.
וזהו." שנתיים, שם הייתי שם. גדלתי

התקופה? את זוכר אתה
 לי יש הכל. את לזכור מינוס זה ״לא.
 טוטאלי. לי. נמחק — שנגמר שמה תכונה,

 של העניין את נאמר קטע, עכשיו גומר אני
מה נמחק זה חודש בעוד — מס־ההכנסה

זיכרון."
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