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 :1984מהדורת מהכריכה האחורית של 

ונוסעי לעבודה במכונית שייבא ל 'אנגע לחמניה של , מושבית הקפה של שותי א, את קמי בבוקר
 ונותני הוראה לקנות רקאנטימטלפני לבנק של , פולקבמישרד את מסירי את המיקטור שיצר . קרסו

שותי משקה קל , גיטר ע בשר שייבא פרופרהצהריי את אוכלי פסטה של בארוחת. אייזנברגמניה של 
,  את נזכרי ששכחתרובינשטייכשאת חוזרי לבית שבנה . שטראוס ומקנחי בגלידה של ייבורנשטשל 

אחריה את . מרידורארוחת הערב שלכ מורכבת מדגי של . שישבוע במלו של להזמי סו, לעזאזל
יכ נעצמות עינ. הורביולא שוכחי לבלוע את התרופה של , גורודצקיו ברנשטיימפעילי את הטלוויזיה של 

 . רוטשילדיובחלומכ את רואי ערימות של , לאיט
מסיעי ומלבישי , שמאכילי ומשקי אתכ, הספר הזה הוא סיפור של המישפחות והאנשי האלה

הדר שבה ה . וגובי את רווחיה מכל תנועה שאת עושי, מעניקי לכ שירותי ואשליות, אתכ
זהו הסיפור של המישפחות ושל האנשי . שלכזהו בעיקר עניינכ. שלהנעניי עושי את הונ אינה רק

ובוודאי חסרי , נזעמי יותר, כשתסיימו את קריאתו תהיו אולי חכמי יותר. וסרקללא כחל, האלה כמות שה
 .אשליות

 

 

 כ הוצג הספר

ולת של הבורסה התלמיד לאחר המפ, 1984הוא יצא לאור בינואר . 1981כ הוצג הספר שנכתב במרוצת 
 .  ובעיצומה של המפלה המהדהדת של הצבא הישראלי בלבנו1983אביבית באוקטובר 

מהרשימה הנזכרת של . הכל השתנה. נית לומר שמאומה לא נותר על כנו,  לאחר כעשרי שנהמבטב
לק ח. כמעט כול נעלמו ממפת הבעלויות של המשק, כ או אחרת. מעט שרדו, שליטי המשק הישראלי

אלו שקוראי לעצמ בעיתוני שטיפת(עמיתיה או שמניותיה נאספו על ידי אויביה, נאספו אל עמיה
או שה אספו את נכסיה והמריאו מעבר לגבולות הצרי של ישראל , )'קהילת העסקי, 'המוח שבבעלות

 .)'יצירתיות עסקית'(
ישראל עברה ממשטר של קפיטליז . ת זאתכפי שאוהבי מדעני הכלכלה לכנו' מבנישינוי'המשק עבר 

: האידיאולוגי המוסמכי טועני שפשוט מדובר במהפכה מתמדת. לאומילאומי אל קפיטליז טראנסצבאי
ואילו עתה . 'רגולטורי'מונופולי''ביורוקרטי''הממשלה'המשק היה נתו לידיה הטורפניות של , בעבר

' הפרטה'על רקע של ', שוקכלכלת'הוא אימ לעצמו סגנו נמר של . רידעד להח' יעיל'ו' תחרותי'הפ המשק ל
. 'אפיסטארט'ו' טקהיי', 'חדשהכלכלה'על ', רגולציהדה'המתוחכמי א אוהבי לדבר על . 'פרטיתיוזמה'ו
 .לו מילות קס שאי לעמוד בפניהא

המשק מרוכז היו .  את המציאותמבי מיד, אבל מי שטורח להתבונ ישירות ללא עזרת האידיאולוגי
חלק , הצמתי האסטרטגיי שלו נתוני בידי קבוצה צרה של שליטי. יותר מאשר בתחילת שנות השמוני
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משו שה שולטי דר ובאמצעות שוקי , אחיזת חזקה היו הרבה יותר מאי פע. 'זרי'וחלק ' מקומיי'
בעיקר עבור ראשי פשע , זי העולמיי של הלבנת הוישראל הפכה רשמית לאחד מהמרכ. ההו העולמיי

 .מאורג
ה משרתות . הממשלות הישראליות של היו ה החלשות ביותר בתולדות ההיסטוריה הישראלית הקצרה

מנהלי , פקידי בכירי בממשל, שרי הממשלה, יתר על כ. ללא כיסויי את האינטרסי של ההו הדומיננטי
. מקומיות ובינלאומיות, הינ משרתי ישירי של קבוצות קפיטליסטיות, חברי הכנסתרוב , במשרדי הביטחו

 .חלק עוסקי במת שירותי לפשע מאורג
האויב . אי עוד צור בה. 'מלחמהמדינת הרווחה'קל לראות שסולקו התפאורות של ', חברתית'מבחינה 

 – האפשרות למשטר מתוכנ באופ דמוקרטי – שהצית את דמיונ של צעירי ויצרני ברחבי העול, הגדול
ספרי מרכזי ציבוריי והוצאות, מפלגות. ועמו שקעו ארגוני אופוזיציוניי ומעי אופוזיציוניי, הל וגווע

המוני של האוליגרכי אשר כבשו את התודעה ושטפו את צרכניות ותקשורת' רשתות'ובמקומ עלו , נעלמו
ישראל הינה רק חלק שולי ומאוחר .  בכל המדינות הקפיטליסטיות המרכזיותהתהלי הזה ארע. המחאה
 . בתהלי

 

 הספר אז ועכשיו

קשה להבי את המציאות הנוכחית מבלי , א שהספר מיוש וחלק מגיבוריו נעלמו מהתודעה, ובכל זאת
אלא ,  את זמנוהוא לא רק הקדי, מבחינה זאת. והשורשי שתולי היטב בספר הזה. להתחקות אחר שורשיה

 . יחסי הבעלות והשליטה: אז והיו,  אשר רבי הקפידו להתרחק ממנו–הוא היחיד בישראל שעסק בנושא 
 .המבנה המעמדי של ישראל: תאו בשפה יותר אידיאולוגי

 העיתונאי –המשרתי האידיאולוגיי , עד היו, יותר מכל הקפידו לא להתקרב לנושא מסוכ זה
היו מחולקי האקדמאי וכ העיתונאי לכאלו שעסקו במה , ולמעשה ג כיו,  השמוניבשנות. והאקדמאי

אליה התווספו הכלכלני והעיתונאי שעסקו במחקר ). 'כלכלהמקרו'(' ציבוריתכלכלה'שיכול להיות מוגדר כ
 ועיתונאי  הורכבה מאקדמאי,קבוצה שנייה במורד המדרג). כלכלהמיקרו(והפצת ידע על העסקי וניהול 

ודר , עיריות, מפלגות, פני, חו, אסטרטגית, צבאית, שעסקו בתהייה אחר תחו נרחב של פוליטיקה ציבורית
הקבוצה השלישית בהיררכיה כללה אקדמאי ועיתונאי . ניהול המשרדי הממשלתיי והארגוני הציבוריי

', שסעי', 'בעיות אתניות'אלו כללו בעיקר . יהלמינ' תחלואי חברתיי'ו' בעיות חברתיות'שכתבו ושידרו על 
 .'תרבות'ו' אידיאולוגיות', 'ורגלכד', 'חרדי', 'דתיי'

' הממסד'מילה זאת הלכה והחליפה את . 'אליטה, 'הפאשיסטית במקורה, וש החלה אז לצו המילהפה
ראשי : ראש היררכיהכלל הכוונה הייתה לכל דבר שניצב באבל בדר. שנשחקו מאז הסבנטיז' המערכת'ו

, )'תאליטה אינטלקטואלי'(פרופסורי באוניברסיטה , אלופי בצבא, קציני משטרה מחוזיי, מועצות מקומיות
 .ועוד דברי מצחיקי כאלה

טע נחשבה לסרת' קפיטליז'המילה . 'להתקד'כול רצו בגלוי . עדיי שלטה בכיפה' מודרניזציה'ה
אול ה , אמנ כישות טרוריסטית בלבד, זה עתה התגלו) של אז' שתינאיהפל'או (הפלסטיני . ולמיושנת

 .בחצי משרה' כתב לענייני השטחי'כבר הוכרו על ידי בעלי העיתוני כתורמי לרווחיות עד כדי העסקת 
  –ישראל ובמשרדי הממשלה בבנק, באקדמיה, ברדיו,  בעיתונות–הקו המנחה שריח באווירה , כללית

יותר מידי , יותר מידי מסי. היא בעיית הבעיות. היא הסיפור המרכזי' רבות הממשלתיתהמעו'היה ש
פי הואש הממשל בקמצנות בסובסידיות ובאטימות כל, כמוב, מצד שני. 'עמישראל'סובסידיות נוחתי על 

 .'חברתיי'עניי ושאר גורמי 
המערי"מפא'של ' יאליסטיתהסוצ'הייתה המסורת , הסיבה העיקרית לחולי המעורבות הממשלתית

כי ישראל , וכ היה ברור לכול. 'ההסתדרות  '–מסורת שיצרה ג את המורסה הסרטנית של ישראל ', העבודה
. 'סוציאלית'של עסקני ופקידי בעלי מסורת ' אליטה'שבראשה עומדת , היא מדינה בעלת משטר אטטיסטי

'  הועדי13'על ', הסתדרות'ו,  וממשלתיי מצד אחדהסתדרותיי' מונופולי'יש בה משק החנוק על ידי 
ואת , של ישראל' הבעיות הביטחוניות'א נוסי לכ את . מצד שני', הבראת המשק'הידועי לשמצה שמונעי 

חרושת שמרוויחי   מדוע לדבר בכלל על כמה סוחרי קטני ובעלי בתי–עוצמת הארגוני הצבאיי השוני 
 ?שי בחסות הממשלהביגיע כפיה כמה גרו
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לא , שבה עסק הספר, והקשר של אלו להיסטוריה הציונית והישראלית, קפיטליז, הובעלי, הו, בקיצור
לא היה , מכל מקו. זה הסריח ממרקסיז מיוש. עניינו א אחד מהשולטי בתודעה ההמונית והאקדמית

ידי בדוגמות נאציות וניהיליסטיות בגלגול מצו, כי הנה עוד כמה שני יבואו כל מיני חדשני, צור בכ
נית היה להוריד את כרזות , בעזרת של אלו. אחר' דיסקורס'כדי להפו את ההיסטוריה ל, הקליפורני

'קולוניאליהפוסט' 'הקפיטליז'ולשי במקומ את , מתוצרת המלחמה הקרה' הרווחהמדינת'ו' המודרניזציה'
 .את האופנות האלה אהבו לסבסד האדוני. 'האשכנזי

אלא בעיקר בגלל אופ הצגת , הספר היה שונה לא רק בגלל התרכזותו בדברי מסוימי, מעל לכל
 אלא א היה מדובר בביוגרפיות מטע של דמויות כמו –אד באותה תקופה לא היה נהוג לדו בבני. הדברי
א להפו את ההיסטוריה . א כוונות רווחהרצפלד ושאר מיני עסקני לל, בגי, רבי, פרס, גוריוב, הרצל

 זה פשוט –חמדני וסת נוכלי ,  ועוד מנוולי–הו בעלי, ודאד בשרהציונית ההרואית לסיפור של בני
בעלי העיתוני נאלצו , נכו. ורכילות הייתה עניי עיתונאי נחות. זה היה עיסוק ברכילות. חרג מהטע הטוב

קנאי ותאבי , אבל אלו נועדו רק כדי לספק את תאבונ של מציצני, תלהקצות מספר טורי לרכילו
מירה אבר שכתבה את עלילותיו הגאוניות , כמו נניח, אמנ התפתחו מוסדות לאומיי של רכילות. שערוריות

 .אבל זאת הייתה רק רכילות. עולאו רחל המשלשלת על כל ה, של שמעו פרס המסכ
) ש"חדח"רקי"בעיקר הביקורת של הסטליניסטי במק(או המפלגתית , דמיתאו האק, הביקורת העיתונאית

האד שיוצרי או מתכנני או א בני. 'המדיניות'את ', המערכת'את ', השיטה'כי יש לדו ולגנות את , גרסה
 . ה אינ מענייני אלא כרכילות. ה סת שבבי ניתזי', השיטה'מפעילי או מנהלי את 

 

 השיטה האד ובני

הל והתברר שאנו . 'השיטה'כ הלכה וקרסה , ככל ששקדנו לאסו את הפרטי הקטני על האנשי הקטני
קופצני , הוא היה חי. היינו מוקסמי מהיצור החדש. מכונני מרק היסטורי חדש בעל הגיו אחר לגמרי

שהקריבו נפש למע כל מיני שמאת השני האחרונות לא היו רק בלו של אנשי רוח , לפתע התברר. ונוש
 . אד מרוויחני שסברו כי רק טיפשי מתיאלא מציאות של בני, זמניירי על"אובייקטי והקימו מלכ

הסיפור על כמה מאות משפחות עשירות שהגיעו . משפחתי, או יותר נכו, זה היה בפירוש סיפור אישי
אליה התחברו . והשתלטו עליה, התיכו למזרחע כניסת הקפיטליז, עשרהלפלסטינה בסו המאה התשע

שגילו את המכשיר של הלאומיות היהודית כמנו ', אשכנזיות'וג ' מזרחיות'ג , משפחות עשירות מקומיות
ההוויה . שיטת החלוקה החדשה. 'השיטה'זאת הייתה תמצית . להגדלת השליטה על המשק המתפתח ולביצורה

ה חצו ארגוני . אלא סיפור של כנופיות שלבשו צורות רשמיות שונותהנוכחית אינה גלגול אידיאולוגי 
 .אתניי ולאומיי, סקטוריאליי, מפלגתיי
 אשר דנה בכובד ראש מסובסד בהתפתחות –) ושל היו(שלעומת הספרות האקדמית של אז , ברור

הספר הציג  –בותיות בסכנותיה התר, בהתנוונותה המפלגתית, במקורותיה האידיאיי, הדמוקרטיה בישראל
 .היסטוריה של משטר אחר

אריסטו אמנ טר . אול הוא הול ומתגלה לילידי בשני האחרונות, המשטר הזה לא היה ידוע אז
 .שלטו הגנבי,  או סת– הקלפטוקרטיה הישראלית: הכירו אול ראוי לכנותו בש

 בסופו של דבר אי הבדל גדול בי עובד .אפשר ג לסכ ולומר כי הברוני ומשרתיה לא השתנו במיוחד
אי שוני מיוחד בי יעקב מרידור ויגאל הורבי . ודי לדורותיההנמרהדנקנרי וובי , עמי וחתנו לנדאוב

 .השתנתה' השיטה' נראה כי דווקא אול. בנימי נתניהו ואריאל שרו, לבי איווט ליברמ
', השוק החופשי'ו' הפלורליז'בעיד , כיו. וי איכותיעברה שינ, השליטהכלומר מארג יחסי, השיטה

 . המארג כרו ומלופ בחוזקה סביב המו הילידי ונראה כחסי פגיעה
 .רק בדר השלילה, יש לקוות, את המשפט האחרו נית להוכיח

 

  גלגולו של ספר

' הסובלנות המדכאת'זורה והשאלה היא כיצד הוא הצליח לעבור את מסכי הצנ. היה יחיד במינו, א כ, הספר
 ? אלא להפו בזמ קצר לבסט סלר, ולא רק להתפרס. של אז ולהתפרס
 .שלא היה חסר הרבה כדי שהספר לא יתפרס, התשובה היא
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 זה הסכ להוצאת ספר על המתעשרי היה. המאוחד חתמנו על הסכ ע הוצאת הקיבו1980בקי 
מזכיר ההסתדרות בסו , אהרולאור ישב זק אחד בש יצחק בבמועצת ההוצאה. 'הליכוד'החדשי של 
 ללמדנו שמדובר באוריינטציה הפופוליסטית של –..." כל רווח הוא גזל"...שהדגיש באוזננו כי , שנות הששי

 .מדעינו לשגות במרקסיזוחלילה ל' העבודהאחדות'פרודו ומפלגת 
ש הוא הבהיר לנו כי עלינו . אל ביתו, לאורליתר ביטחו לקח אותנו עסק צעיר שניהל את ההוצאה

הוא הצביע בתנועה מגנה על ...". מתעשרי הבורסה החדשי מהסוג של מיקי אלבי"...לכתוב ספר שיוקיע את 
אשר הוק אז בבעלות מקורביו החדשי של ', דניאל 'פיתוח שנבנו ליד מלווילות חדשות מפוארות בהרצליה

שהוענקה , של שנות החמישי' הצנוע'וילה בסגנו היש ו: הוא שכח כמוב להצביע על ביתו שבו ישבנו. בגי
 ...הפיתוחהנאמני בחו הרצליה' י"מפא'לעסקני 

תו הוא קיבל תו כמחצית אלא שלהפתע. ושיידרש לנו זמ רב לכותבו', מחקר'הוא סבר שספר כזה דורש 
 .מוכ כמעט להוצאה, במכונת כתיבההשנה ספר מודפס 

, יו לבשורה הגדולהחיכינו יו. צא למכירהמושהספר כבר  .סמעתה ישבנו וחיכינו להודעה שהספר בדפו
, נסינו להתקשר אל המנהלי. התפלאנו שההוצאה לא פנתה אלינו. מאומה. חיכינו כשנה. לראיונות, לביקורות

האדוני לא היו . של בולגקוב' השלג השחור'אלא שכא נתקלנו במי אווירה מיסטית שהזכירה את עלילות 
 .הוא התחמק מלענות,  בישיבותהרבה לשהות הוא. המנהל נהג להעדר בדיוק כאשר צלצלנו. זמיני

נו מעצורי בנוסח לא היו ל. אנו כתבנו את הספר. קיי הסכ שבו אנו קיימנו את חלקנו: התחלנו להבי
כתבנו ישירות וללא תיוו אקדמי או . בסגנו פשוט ולא יומרני, כתבנו ללא היסוסי, להפ. 'החי על המת'

, לא על הכוח המטפיסי אלא על בעלי הכוח. כתבנו על המציאות הכוחנית של ישראל. דוגמטי אחר
 .עלילותיה, קשריה, נו אל חייהירד. הסובייקטי

מלא במלי קשות להגייה , בישראל של שנות השמוני התרגלו לסגנו מעורפל ומנוכר: עיהוזאת הייתה ב
זה . זה הבטיח התרחקות מהאמת. כבוד אקדמיתזה הבטיח יראת. ולמשפטי לא מובני לקורא ולכותב כאחד

. קונצנזוסהשארות בתו גבולות ה, ויחד ע זאת, זה הראה מרידה ומחאה רדיקלית כאילו כזאת. בישר הצלחה
 .מספר שני התמחו בה הפוסטיסטישתו , זאת האומנות התעשייתית

התברר למנהלי . כלומר להוציא את הספר, שלהוצאה היה קשה לממש את חלקה בהסכ, ברור א כ
ומגלה נוסעת  היו משולי לאד שעומד במעלית ה. שהספר הזה הוא צרה שקשה להיפטר ממנה, ההוצאה

וציא בכל מקרה היה חשוב שלא לה? לזרוק את הפצצה או לאחוז בה בזהירות? מה לעשות. שהוא נושא פצצה
 .שמא תתפוצ. את הפצצה לאור

וש קיבלנו ממנו מנה . הפיתוח של העסק המנהלוכ הוזמנו שוב לווילה בסגנו הצנוע בהרצליה
שאי בספר , התברר. ל הספרזה היה מסמ שגודלו עלה ע. 'הערות ביקורתיות'מודפסת מתו מה שהוא כינה 

. טעבהשמצות חסרות, רעבלשו, הוא מרבה בסילופי. דיוקי היסטורייבאי, הוא מלא בשגיאות: מתו
 . מאוהב בהיטפלות לפרטי מיותריהוא

 .א יעשו בו שינויי מפליגי, בכמו, אלא. הוא לא ראוי להדפסה, בקיצור
יעקב : היא הסתכמה בצמד מלי. השינויי המפליגישל  'השורה התחתונה'אבל לבסו קלטנו את 

 . זאת הייתה העצ של הכלב. לוינסו
הב היה המנהל הכל. האב היה גזבר ההסתדרות. פעליבנו של עסק רב, פעליהאחרו היה עסק רב

סקטור המממ של מרבית הארגוני העסקיי והתרבותיי של ה, ולמעשה', בנק הפועלי'יכול של קבוצת 
הוא היה סיוט של רבי מעסקני הסקטור , בקיצור. טינה ונקמנוטר, חמההוא היה ידוע כמהיר. ההסתדרותי
 . שחלק ידעו את נחת זרועו, ההסתדרותי

 1981אול אנו היינו עדיי בשנת ,  המיטו עליו את אובדנו1984בסופו של דבר התקבצו אויביו ובתחילת 
 . אימי על עסקני מנהלי ההוצאהילוצלו המאיי של לוינסו ה

שהרי בסופו של . הבנו שעלינו להשמיט את לוינסו וקטעי מסוימי שמספרי על תולדות בנק הפועלי
העול , ולפי התק הזה. הוזמנו לכתוב על פי התק של ההיסטוריה הרשמית של הקיבו המאוחד, דבר

' הספקולטיביי'חי ו את מיכאל אלבי ואת בשורת הרוואשר הביא עמ, 1977ב' הליכוד'התקלקל מאז עליית 
 .של הבורסה

לא זעקנו : ההוצאה נשמה לרווחה. היד בחזרהביקשנו את כתב. כמוב שלא התכוונו לצנזר את הספר
 .הידרק רצינו חזרה את כתב. הסכלא דרשנו פיצויי על הפרת ה, הלא עשינו שערוריי, חמס
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הברוני 'הצגנו את הספר כגרסה מקומית של . הספר אל הוצאת שוקלא הבטנו אחורה ומיהרנו ע 
הוצאת שוק . וזפסו'אשר נכתב בתקופת המשבר הגדול על ידי מתיו ג, אותו ספר אמריקני מפורס', השודדי

עד היו לא הבנו מהי (אמנ התרגו היה בסגנו ארכאי . 1969הוציאה תרגו של הספר לעברית בשנת 
 ועוד בעברית ,' של ישראלהברוני השודדי'סו את הוצאת שוק תוכל להוציא סו, בל הנהא, )'סיבולת'

 .מודרנית
, נית היה להבי. אבל לא בשביל ההוצאה, נאמר לנו, הספר טוב. יחסית מהירה, תו יו קיבלנו תשובה

לא יאהב את הקטעי הוא . שמדובר באדו ארנסט יפת מנהל קבוצת בנק לאומי, ולא במפורש, בי השורות
 .ובסופו של דבר הבנקי מממני את עסקי שוק. המספרי את עלילותיו

הייתה לה מחלקה . זאת הייתה הוצאה מכובדת ומודרנית. 'כתר'נטלנו את כתב היד והלכנו אל הוצאת 
שהיה זה בדיוק מה "... המנהל אהב את הספר וטע כי . מיוחדת שעסקה בהוצאת ספרי פוליטיי ודומיה

הא נוכל להשמיט קטע לא ): כ נהגו לכתוב בספרי המכובדי דאז, אליה וקו בה(אלא מה ...". חסר בשוק
אשר ', כלל'בת של היא פירמת' כתר 'שהרי. רק קטע? מה הבעיה. 'כלל'ת וקונצר חשוב העוסק באהרו דובר

התפרס בהתחברותו לנציגי הכנופיות , בנו הידוע בהשכלתו הנרחבת. (ר שלה הוא אהרו דוברת"מנהלה והיו
כמה שני יותר מאוחר נתקל העיתונאי יואב ). הלאומיכדי להביא אור לילדי ישראל בש האינטרס' ליכוד'ב

 .ועו הארוכה של דוברת ושותיצחק בזר
 .דיוק רצו להסתב ע ספר מסוג זהכמו מוד או בית לא ב' עצמאיות'ג הוצאות 

' הבנקאי'היא הוציאה ספרי מכובדי מהסוג של . ה ירושלמית בש דומינוהגדילה לעשות מי הוצא
מנהלת ההוצאה . מעריב) אז(העור הכלכלי המכובד של העיתו הלאומי המכובד , שנכתב על ידי יובל אליצור
ציונות הארסית אנטידעת מלומדת על האנטישמיות ובתוספת חוות, היד שלנוהשיבה בזע את כתב

 .והמפעפעת ב
די .לא סי,  לא היו דיסקטי1981ב. זה לא היה קל. לאור ע הספרהמשכנו להסתובב בי ההוצאות, וכ

להסתובב בחוצות המאובקות של . סי הראשו שלו.א רכש זה עתה את מפעל הפי.בי.איי. אלקטרוניולא דואר
 .כ עברו חלפו שנתיי. מעהיה כמו שזה נש,  דפי מודפסי במכונת כתיבה450ע כתב יד של , אביבתל

וחוללו מערבולת  ,הציפו את האר שמועות  שליגל. אביב ארעה המפולת של בורסת תל1983אבל בסו 
שבו , החל מסע.  אחד אחז בגרונו של השני וכול התנערו מכולכל. היה שמח.  ומאבקיהאשמותשל 

מישהו הרי אש . 'פופוליסטית'ו בספרות היה לפתע צור דח. יאהממשל והעיתוני שיסו את ההמו בבנק
 .נוצרו התנאי להוצאת הספר. במשהו

 

 חלו על ספר 

ל משונה שייצג "היה זה מו. וקיבלנו. אבל הוא היה היחיד שהציע. ל כזה ציפינו"לא למו. צרי לומר מראש
לה לפחות יממה שלקח , לי אחרי"בניגוד למו. אחת מעשרות הוצאות שהוא הספיק להקי, הוצאה מוזרה

קל שהוא הוא הודיע חיש, כשחזרנו. ולחזור אליו' שעהלעשות סיבוב של חצי'הוא ביקש מאיתנו , להחליט
 . ומהר. מוציא את הספר

,  יצאוכ, התברר שהוא רוצה לחסו בעלויות. היה לו ברק משונה בעיניי אבל מי ישי לב לקטנות

ואכ הספר מלא עד אפס מקו בטעויות .  הוטלו עלינו– תוב עליהההגהה ואפילו ציור הכריכה והכי, העריכהש
 .ומהר. סו את הספרי להוציא סואבל מה לא נעשה כד. דפוס ובשיבושי

זה היה . היה הצור להפחית את מספר העמודי בספר', קיצו עלויות'החלק הקשה שהיה כרו באותו 
בי השאר פרקי עסיסיי על בעלי עיתוני ושליטי הושמטו .  עמודי250אבל לאחר מאבק נותרו , כואב

בי , אבל ממילא הנתיני למדו להכיר מאז שנות התשעי. הפנאי וההימורי, התרבות, התקשורת ההמונית
 .מוזס או נמרודי, א היה מדובר במקסוול

 .The Bichler & Nitzan Archivesי שהוא נראה מעל דפי האתר כפ, הספר יצא 1984לבסו בינואר 
שו מסע של . לא הייתה שו פרסומת. ל לא טרח להודיע שיצא הספר"המו. א כא קרה משהו משונה

ויות התלוננו מרה באזננו כי בחנ. הוא הפ ללהיט. וא על פי כ הייתה התנפלות על הספר. יחסי ציבור
 .אספקה טרייה וכי אי מי שיושיעכי ה משוועי ל, העותקי אזלו
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בעיקר . הספר התקבל היטב וזכה לביקורות נלהבות. הייתה תגובת העיתונות, אול מה שבאמת הפתיע
היה ('  המשמרעל'של עיתו ) היה יצור כזה(' חות'זכורה לנו הכתבה בת ארבעת העמודי במוס הספרותי 

ממתי כותבי על ספר בעמוד החדשות של עיתו . הופיעה ידיעה על הספר בעמוד הראשו' דבר'ב). כזה עיתו
יעקב , אחד מגיבורי הספר. שכל זה היה מיותר, האמת). ניצי כתבו בזמנו בעמוד ראשו'על ספר כמו של סולז(

קנה את המחצית התחתונה של העמוד , זכות עצמוונוכל ידוע ב, אז שר הכלכלה מטע ממשלת בגי, מרידור
. כדי למחות על הספר ולהכריז שמעול לא קיבל סבסוד כלשהו משו ממשלה ישראלית', דבר'הראשו ב

 .ליותר מכ שו ספר אינו זקוק
 לא שהמצב השתנה בהרבה היו ע שלוט היוזמה הפרטית–היה אז ערו אחד של טלביזיה ממלכתית 

ד מרגלית ע מי :  היו שתי תוכניות שנוהלו ביד רמה על ידי שתי דמויות מכובדות כאלהבערו. חופשית
 התוכניות נאבקו על ששני ראשי, א כ, הופתענו. של ערב' תרבות'צ ור עברו ע מי "של אחה' פוליטיקה'

 .ראיו בלעדי
 ?ועוד כזה ספר? מאבק בעבור ספר

ספרי מישהו כתב ידיעה קצרה על הספר וטע שמדובר בסוג של בשולי מדור ה. כהרגלו הסתייג' האר'
אולי הספר הזכיר משהו . סוציאליסטי בגרמניה התמחו בהאנטישמית אשר הנציונלבנקאיתספרות אנטי

 .לא למד מאומה מווימר,  ודומיוכמו עמוס אילו, ברור שהוא, מכל מקו. לייקה
הקדיש , ד עומר הזכור לטוב. התלהבו מהספר, חדשה יחסיתשהיו אז תופעה , דווקא המקומוני של שוק

 .שבספר, בעיקר המנדטוריות, לדמויות הירושלמיות' כל העיר'את כל המתח שלו ב
אבל כבר לאחר השבוע הראשו חשנו שמשהו . זה היה ספר טוב שהלהיב קוראי רבי, קיצורו של דבר

ל לא סיפק "אבל המו, ל הספרי אזלה תו שבועהמהדורה בת א. מרח מסביב לספר, מפוקפק, לא טוב
 .עד מהרה התברר העניי.  לחנויותספרי חדשי

לא היינו זקוקי לגשש אחר . אביבקיבלנו טלפו המבקש מאיתנו להופיע במחס ספרי שבמרכז תל
 .רחק כמה רחובות שמענו את הצעקותכבר במ. הכתובת

יתכ . למפי ולעוד, לספק הנייר, למדפיס:  הספר לבעלי חובול גלגל חובות ומכר את זכויות"הסתבר שהמו
במחס , מכל מקו. וכתוצאה מכ הוא מכר קצת יותר מידי אחוזי, הספרוהוא לא נכח בשיעורי חשבו בבית

ומסביבו עומדי רועדי מכעס עדת , לחו אל הקיר, ל המפוחד עמד רועד"המו. התגלתה תמונה מצחיקה
 . מהספרי באגרופיה ודורשי את האחוזי שלהחובו המנופפבעלי

סת . הייתה איוולת. לא היה ספר. לא היו עוד מהדורות נוספות, לא הייתה תהילה, לא היה כס, בקיצור
 .חלו על ספר
הכל היה רק בגלל . הוא לא היה מסובסד. הוא לא היה מכובד. הספר לא היה ראוי לפרסו. עתה הבנו

 .סתב בחובותלוב שהדרכי עשודד
 . ספרי טובי לעול אינ מתפרסמי, בימינו: השט של בולגקוב היה מיוש להחריד
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