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 משה דיין ויעקוב מרידור

 

ופעם נפלה עליי המשימה להעריך את חברת אטלנטיק. היום המחיר בבורסה קובע אבל בימים ההם ידה של 

המדינה היתה בכל וכדי להתערב הייתה דרושה אינפורמציה ואינפורמציה כלכלית זה היה עסקי. אטלנטיק 

בבעלות יעקוב מרידור, אחד החשובים במפקדי אצל. ואחרי מלחמת העצמאות ממנהיגי חירות. הייתה חברה 

לפני מלחמת השחרור הגלו אותו האנגלים לקניה )או אריתריאה( )האנגלים שלטו אז בארץ מכוח המנדט של 

מלחמת חבר הלאומים )היום או"ם( ואצל נחשבו חבורה של טרוריסטים(. הוא ברח משם והגיע לארץ ישר ל

השחרור. אחרי המלחמה כאשר רבים מגיבוריה ומשתמטיה חיפשו/זכו בתפקידים במעלות השלטון מפלגת 

חירות נשארה בחוץ ומרידור בחר ללכת לעסקים. בהתחלה הקים חברה ליבוא בשר מקניה "אינקודה". כנראה 

ונו ניזון מן העשב שהיה שגם בהיותו בבית סוהר הסתכל סביבו וגילה הזדמנות עסקית בקניה. שם הבקר בהמ

שם כמעט ללא גבול בעוד שבארץ חילקו מנת בשר לשבוע באמצעות נקודות )על כך סיפרתי במקום אחר( הוא 

קנה שחט והוביל בים את הבשר לאילת שזה עתה הוקם לה נמל. מן הבקר עבר לפירות והקים את החברה 

ירופה )על כך בהמשך( בצידה הקים בשותפות הימית להובלת פרי שהובילה בקירור בננות ממרכז אמריקה לא

עם אחד מקברניטיו את חברת הדייג אטלנטיק שדגה דגי בקלה באוקינוס בסביבות דרום אפריקה. נדמה לי 

שהם גילו את שדות הדיג האלה לעולם, בכל אופן, לנו בארץ נודע דג חדש הבקלה שאכלנוהו מטוגן אפוי או 

אשון. באותו הזמן ולא באותו המקום התקיימה לה בקושי חברת דיג צלוי כאילו שנמצא כאן מימי אדם הר

יונה שמה. יונה התקיימה בקושי, בים האדום הדגים יפים אך חלקם לא  -וותיקה שצדה דגים בים האדום 

אכילים, הם לא מתקבצים לעדרים וקשה לצוד אותם. וכן בערך באותו הזמן היה פנוי להובלה משה דיין. גיבור 

כ"ל לשעבר שנתיים שלוש גם שר ובזמן הזה שבו מדובר קיבל על עצמו לנהל את חברת הדיג יונה מלחמה רמט

הדגה דגים בים האדום החוצה את המדבר. וכל אלה: חברת אטלנטיק, חברת יונה משה דין ויעקב מרידור 

בשעות  נצטמטו )מהמילה צומת( לצומת אחת בחדרו של ראובן אילנד במשרד החקלאות ביום שישי חם אחד

אחר הצהריים. וכל כך למה? מרידור אשר גילה בים אוצר )דג הבקלה( הבין שכדי לשווק אותו בארץ הוא צריך 

את תנובה )שהיתה אז מונופול על השווק הסיטוני של תוצרת חקלאית טרייה( ובכדי למנוע ממתחרים לגזול 

שנה כך שלא יהיה בהם מקום  ממנו את המלקוח הוא מלא את כל המקררים של תנובה בדגים למשך חצי

לדגים של מתחרים. חברת יונה לעומת זאת רצתה "גם אני" גם היא רצתה לדוג בים אשר בסביבת דרום 

אפריקה דגים שאפשר לאכול וקל לדוג אך כאשר באה לתנובה לדון בסידורי השווק אמרו: מצטערים המקררים 

יינים במפלגה. מפאי שידה בכל שלטה במדינה מלאים. במצב כזה בימים ההם היו הולכים ליישב את הענ

ובכלכלה אבל מרידור לא היה במפאי אלא בחירות ולכן לעומת משה דין המפאיניק הוא היה במצב נחות. 

תנובה היתה אז קואופרטיב של חקלאים. והחקלאים היו בסיס כוחה של המפלגה השלטת מפאי. ושם דיין 

החרותניק התל אביבי חלש. הלכו לבירור במשרד החקלאות שם ניהל הנהללי המפאיניק היה חזק ואילו מרידור 

את העניינים האלה ראובן אילנד סמנכ"ל כלכלה והוא האיש החזק במשרד. וכן ראובן אף על פי שהיה מושבניק 

לא היה חשוד על איפה ואיפה. וכך מצאתי את עצמי )הכלכלן שהעריך את חברת אטלנטיק( בחברת שני 

ארץ כשהם מתמודדים על מקום במקרר והשופט הוא הבוס שלי ראובן. זה נגמר בהסדר הגברים החזקים ב

שווק של פשרה ואז פתח ראובן את דלת הארון הוציא בקבוק קוניאק וארבע כוסיות הרים כוס אחת ואמר: מה 

ארץ לשני האנשים הגדולים האלה ולציד דגים ומקום במקרר? משה הרים את הכוס ואמר: היהודים מרובים וה
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קטנה בעוד שהים גדול גדול ככל אשר תמצא ידנו. מרידור אמר: כולם יודעים שאני מכוון להתפשט מזרחה 

 )שתי גדות לירדן זו שלנו זו גם כן( אבל בינתיים זה בלתי אפשרי לכן בינתיים אני מכוון מערבה. 

והיא מושכת עוד  נ.ב. מחכמי הגמרא למדתי שסיפור דומה לממחטה של הקוסם. אתה מושך ממחטה אחת

אחת שמושכת עוד אחת וכך הסיפור לא נשאר לבד. ובכן: בימים ההם מי שניהל את כלכלת המדינה היה שר 

האוצר פנחס ספיר. היה לו פנקס שחור קטן שם היה כותב את החלטותיו ועל פי פינקסו ישק דבר. הוא דאג 

קסטיל בפולין( הוא דאג שתהיה חברת שתקום כאן תעשיית טקסטיל )כנראה זכר בערגה את לודג' עיר הט

אוניות שבעת צרה לא נהיה תלויים כגויים וכאן עולה בזיכרון הלוי שהקים את חברת האוניות סומרפין. חברה 

המסיעה נוסעים באוניות. אתה נכנס עם מכוניתך אל בטן האוניה בחיפה ויוצא במכוניתך במרסי. סידור נהדר 

וסים( וכן גם אנחנו נסענו בה אבא ואמא ושני ילדים בטוטו האוטו. זה הצליח להגיע לחו"ל )היום זה בעיקר במט

מאוד. אנשים שלא היה להם מושג מה זה חו"ל ומה זה תייר נכנסנו לשם יצאו משם וראו עולם. ובכל זאת בא 

עד  היום וסומפרין פשטה את הרגל. באו העיתונאים אל ספיר ושאלו: איך זה? ענה להם: מיליונר זה כמו דג

שהוא לא מת אי אפשר לשקול אותו. בחזרה ליעקוב זוכרים שאמר: "כולם יודעים שאני רוצה מזרחה אבל 

בינתיים אסתפק במערב" ובכן יעקב מרידור הקים חברת אוניות בשם "החברה הימית להובלת פרי" 

תקמת שהתמחתה בהובלת פירות בקירור. החברה הימית הובילה בננות ממרכז אמריקה לאירופה המש

וצומחת לאחר המלחמה. את האוניות בנה במספנות אירופאיות שסבלו מעודף כושר יצור שנשאר מובטל לאחר 

המלחמה. זה הצליח ובגדול. האירופאים שעד אז הכירו את פירות ארצות החום כתפוזים, למדו לאכול בננות 

ית שהיתה כבר חברת ענק בין טרופיות ואצל מרידור הם אכלו גם אכלו. אבל לא לעולם חוסן והחברה הימ

לאומית קרסה בבת אחת ונעלמה כאילו שלא היתה. מרידור נבחר לכנסת מטעם חירות ושם היה נראה כנשר 

שקוצצו כנפיו, עד שביום אחד נכשל בלשונו כשניסה לספר על מקור חדש לאנרגיה ואמר שמנורה אחת תאיר 

לו מכל עלילותיו ביבשה ובים זו האמרה על המנורה. את כל רמת גן. מאז הוא נאלם ונשכח וכל מה שזוכרים 

 כיצד חולפת תהילת עולם. 


