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וכ וכתעשיינים, כחרשתנים עסקים ״לנהל
 מכוניות, שהוא... סוג מכל בסחורות עוסקים

 מרכבות־ ,אוטובוסים אופניים, מכוניות־משא,
 סחורות עגלות, מכונות־מוטור, אמבולנסים,

 ורפואות... סמים גזים, חימיקלים, פלסטיות,
 ויפוי, תפארת צורכי גומי, דבק, צבעים,

 חפצים רהיטים, המינים, מכל אינסטלציה
 תוצרת דתי... לשימוש חפצים חשמליים,
 וכדומה, עופות בהמות, חיות, חקלאית...

 המינים, מכל ושעועית אגוזים ׳מכולת, צורכי
 ליקרים, אלכוהולים, דגים... ,.ותוצרת דגים

 וכל עצים המינים... מכל זבלים משקאות...
 אריזה, צורכי קרטון, פקק, מהם... התוצרת

 צורכי מלאכותי... ומשי משי גפן, צמר
 פרוות... מגומי, העשויים וחפצים ספורט

 לרפואה. לצילום, אופטיים, ימיים... מכשירים
מד ומכשירים שיניים לרופאי לניתוחים,

עיים...״
 ללא להתנהל חייבים הללו העסקים וכל
סהר. יחזקאל של הפעילה עזרתו
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תו לו עי פ ־  הפי לא האחים אחד של י
 חלק להגשים לחברה זאת, בכל ריעה, ^
המוצהרות. ממטרותיה הגון

 בניין תולדות הם סחרוב האחים תולודת
 ארצה הגיע סחרוב, מרדכי יצחק האב, הארץ.

 בבית־ לעבוד נכנס שנה, 54 לפני מרוסיה
 זר, מסחר בית כשפשט רק ירושלמי. מסחר

 עצמאי במסחר סחרוב האב החל הרגל, את
 מקמח ידו את משך לא אך בניין, בחומרי

מקרקעין. ועסקי
 בשם שותף עם יחד יסד יותר מאוחר

 בעצים ולמסחר לייבוא עסק אשכנזי שמואל
 למצב השותפים הגיעו 1929ב־ בניין. וחומרי

 אז שכבר ישראל, הבן פשיטת־רגל. של
 נאלץ סחרוב משפחת של כגאון־הסחר התבלט
שנים. שלוש משך במצרים, פרנסה לחפש

 ישראל קיבל המצרי, מעבידו באמצעות
 לעצים. גדולה רומנית פירמה של סוכנות

 עסקי זינקו שממנה הקפיצה קרש זה היה
הגדול. ההון למרומי המשפחה
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ם, ^ ה מנ לי ע  הפירמה איטית. היתר, ה
 היתר, לא ,1941ב־ שנוסדה בע״נו, סחרוב ^

 היו מניותיה במיוחד. עשירה או חשובה
 יחזקאל, מלבד — ובניו האב בין מחולקות

 שליח אז היה הוא עסקים. לאיש נחשב שלא
מז השאר בין שימש ציבוריים, בתפקידים

 לא והמשפחה — וייצמן חיים של כירו
תועלת. כל ההם, בימים בכך, ראתה

 ביטוח חברת האחים הקימו צדדי כעסק
 ביטוח חברת מכן לאחר שהולידה צנועה,
ויותר. שלוש פי גדולה נוספת,

ההת היא סחרוב סחר כל את המאפיין
 קום עם מיד בו שחלה האדירה פתחות

 מחצית האחים רכשו 1950ב־ כבר המדינה.
בשי לבוד עץ לתעשיית בית־חרושת תע״ל,

כע חדרה. ליד משמשרות קבוצת עם תוף
 שני עוד עם יחד יסדו שנים, שלוש בור

 ישראל לבידי הקרטל את בענף בתי־החרושת
 : השאר בין המוצהרות, שמטרותיו בע״ינו

 חוקים,'צווים פקודות, ולהשיג לטפח ״לדרוש,
 מוצהרת מטרה השלטונות.״ מאת ורשיונות

 המחירים על לשמור : הקרטל של פחות
 מאד הנחוצה חבריו, תוצרת של המנופחים

הארץ. לבניין
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ר ך* ת כ נ ש  הריווח איפוא, הגיע, 1951 כ
 הרשמי המאזן לפי סחרוב, חברת של ^

 וזאת ל״י. 44159ל־ הכנסה׳ למס המוגש
 המנהלים משכורות כי העובדה עם בהתחשב

 כל שמשכורות בעוד ל״י, 8400ל־ הגיעו
בלבד. ל״י 1647ל־ הגיעו בחברה הפקידים

הבו מכוניות והחזקת לחוץ־לארץ נסיעות
בקי ל״י 1500ב־ הסתכמו שנה באותה סים

 אף הגיעו לא הפירסום הוצאות אך רוב,
היתה כבר סחרוב האחים חברת ל״י. 50ל־

 לו אין למעשה, למשטרה. רשמי באופן אחראי, שיטרית בכור המשטרה שרפיקוח בלי מפקח
 מעשי על לפקח למשל, יכול, אינו הוא חסר־סמכות. ייצוג תפקיד אלא

המשטרה. בתוך (שמאל) סהר יחזקאל המשטרה של המפקזדהנללי

 הפרטי הגן מוקפת בהרצליה, ליגום, שלום הרב־מליונר של המפוארת הווילההתמימות מיבצר
 המתנדבים לשורת בתשובתו תשלום. ללא בן־גוריון עמוס התגורר כאן הנרחב.
בגלוי. ישראל משטרת של הכללי המפקח שיקר זה, לבית בקשר

מודעות. ללא גם הצורך די מפורסמת
 האשראי כשמצוקת החולפת, בשנה

 כסף ללוות נאלצו וקיבוצים לשיאה, הגיעה
 נהנו השחורה, בבורסה 360/ס של בריבית
 ממם־ לאחד ממשלתית מהלוואה טחרוב האחים
 ל״י, מילון רבע כמעט של בסך עליהם

ארוך. לזמן בלבד, 7ן0/0 של בריבית
 לאחים כמובן, איפשרה, זאת נדיבה עזרה
 עד מסחרר בקצב -ולהיבנות לבנות סחרוב

 לסיים הם עומדים זה, מתוק ברגע הזה• היום
 בית־החרושת מחצית רכישת על משא־ומתן
בערך. ל״י במיליון ד. צ. לממתקים

 מניות אלף 200 להם הוקצה זה, מלבד
 לקום, העומדת הממשלתית הנפט בחברת
 כבר למניה• אחת ל״י של הנומינלי במחיר

 ערך הגיע החברה, יסוד לפני עוד עתה,
אחת. כל ל״י לחמש המניות

 כזה בהיקף שניה חברה אף בארץ אין
 שבהם בסחורות, כך כל מגוונים ובעסקים

 תלויות ושהיו וקיצוב, מחסור פעם לא שרר
 בזמן התנגשה לא אשר ופיקוחים, ברשיונות

 התביעות עם אחר, או זה בפרט אחר, או זה
 עסקי היו זאת מבחינה החוק. של הקפדניות

היתה לא למשטרה למופת. סחרוב האחים

 הכללי. המפקח של לאחיו קלה טענה אף
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כמיוחד נאמן אדם
 הנר את איזנהואר -הנשיא מינה אשר ך*
 צ׳רלס מוטווס, ג׳נרל חברת של נהל ^

 שערוריה קמה הבטחון, שר לתפקיד ווילסון,
 כל את מכר שווילסון לאחר רק ששככה
 אוימדנה לפי לו. שהיו החברות בכל מנויתיו
 רק שנתיים, תוך ווילסון הפסיד מתונה,

עש של סכום חשד, אבק מכל להימנע כדי
דולרים. מיליוני רות

 כאשר סהר, מיחזקאל זאת דרש לא איש
 ישראל, משטרת של הכללי למפקח נתמנה

 עברה המשטרה דוחקת• היתד, השעה כי
 יצחק שר־הפנים ציוני־כללי, שר של למרותו

 החדש, המשטרה שר לידי ומשם גרינבוים,
 בלתי־מפא״יי אז הוא גם שיטרית, ככור
 דחוף באופן חיפשו הקובעים האנשים למדי.

 הפעולות על שליטתם את שיבטיח מועמד
זה. חיוני מכשיר של והנסתרות הגלויות

 מומחה במיוחד, מוכשר אדם חיפשו לא ך,ם
 הם מעסקים. במיוחד חופשי או במיוחד
היה סהר־סחרוב במיוחד. נאמן אדם חיפשו

האידיאלי. האדם
 1 לבין הכללי המפקח בן המכריע הקרב

 1 קציני' כל את זרק סהר .1949ב־ פרץ השר
 ) נאמן. יחיד לשלטון כתקלה לו שנראו המנדט
 1 התנגד, צ׳יז׳יק, יצחק המשטרה, .משרד מנהל

לבובה. השר הפיכת הדבר פירוש כי בהבינו
 התפטרות עד (או נפש עד ,מים כשהגיעו

 צ׳יז׳יק תנאי. בלי שיטרית בכור נכנע השר)
 יושב־ממשלה. לדוור בגלוי הפך השר התפוטר,

 בהפקעת הסמלי ביטויו את מצא הנצחון
 הכללי, המפקח למכונית 1 האדום המספר
שלו. למכוניתו זה מספר דרש שהשר למרות
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האמיתי השליט

שתל אדם אינו סהר יחזקאל ולם
^  יותר הנעים הצד את מעדיף הוא טני. י
בינ לוועידות תכופות נסיעות :התפקיד של

 אין־ספור. קוקטייל במסיבות הופעה לאומיות,
 :לעוזריו הניח במשטרה המעשי השלטון את

 לעוזרו אחר־כך נחמיאס, יוסף לסגנו תחילה
 על התגבר שהלה אחרי בן־גוריון, עמוס

שיף. ישורון נקי־הפפיים, מתחרהו
האמיתי. השליט הוא ),35( בן־גוריון, ע.
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