
נוחומש
 היפות אחת היא ״מועצה״ מילה ך*

 תמונה העיניים לנגד מעלה היא בשפה. | ן
 ברעהו, איש המתיעצים אנשים של מלבבת

 מזה. זה וללמוד לזה זה להקשיב המוכנים
 רצון של יסוד המגלמת מילה היא מועצה

ולשררה. לכפיה בניגוד וחופשי, סוב
לפע יכולה, כזאת תמימה מילה גם אולם

 כשהקים לגמרי. שונות מגמות לשמש מים,
 נקראה הפרולטריון, של הדיקטטורה את לנין

 שם על המועצות״, .ברית בקיצור מדינתו
 לידיהן שנטלו והאיכרים״ החיילים .מועצות

הרא הרגע מן כמעט זה היה השלטון. את
 שריד השאיר שלא דיקטטורי, שלטון שון

הפרם. לחופש וזכר
 של מבול על־ידי עתה מוצפת ישראל גם

ה בענף שליטה אחת מועצה ״מועצות״.
 הירקות. על שולטת אחרת מועצה פרדסנות.

 מועצה כותנה, ושיווק לייצור מועצה ישנה
 של שלמה שורה לבננות. מועצה ליהלומים,

 של שונים בשלבים נמצאות נוספות מועצות
 משרד — אחד ממשלתי במשרד התהוות.

 המטפל מיוחד בכיר פקיז ישנו — החקלאות
אלה. מועצות של ובטיפוחן בהקמתן

 מוסדות אלה כל עין למראית
 והסכמה עצמי מימשל של תמימים
ה המראה רק זהו אולם הדדית.
!ל ה״מועצח" מאחורי חיצוני.

 שלטוני רעיון מתחבא ישראלית
 הארץ סני את לשנות העלול חדש,

מעטות. שנים תוך
 — מועצות של רפובליקה זאת תהיה

יש במהדורה אלא הסובייטי, במובן לא
לגמרי. מקורית ראלית

★ ★ ★

ק  המועצה האלד״ המועצות אחת על ^
לאינ המדינה זכתה הדר, פר־ לשיווק 1

 הפרדסנים למרד הודות יסודית, פורמציה
 עמודים (ראה החדשה הצעת־החוק נגד שקם

 דבר כמעט מחדשת שאינה זו, הצעה ).6—7
 הגדרה לכלל הקיים המצב את מביאה אך

 התהליך כל את מדגימה וסופית, עקבית
כמוה. מאין

 הממונה גוף — המועצה עומדת במרכזה
 בחירות שום ללא השר, על־ידי מלמעלה
 בעלי־האיג- את ימנה השר מלמטה. מחייבות

 אותו לשרת המוכנים המרסזיים, סרסים
 אנשים מטה• כלפי שלטונם הבטחת תמורת

 פריו, את לגדל כיצר הפרדסן על יצוד אלה
ה מה חסרים, ובאילו אותו לארוז כיצד
 הניכויים מה עמלו, פרי עבור שיקבל מחיר

 וכמה המועצה, לסוכת זה ממחיר שינוכו
 הן המועצה פקודות השרותים. עבור לשלם

 תעמוד המועצה לזכות ומחייבות. סופיות
ד גדולות סמכויות בעלת פרטית, משטרה  י

 תערוך המועצה הרגילה. המשטרה מן תר
 תקבע גם ולמעשר, נכסים, תתפוס חיפושים,

וקנסות. מאסר עונשי להטלת ביחס
 העצמאי הפרדסן הוסף זו בצורה

 פקודות המקבל אדם - לשכיר
 בצבא, חייל כמו אותן, וממלא
מל לו הנקבעת משכורת תמורת
מעלה.
 בהש־ מאושר, אדם עודנו הפרדסן אולם

 כי אחרות. מועצות של לקרבנותיהם ודאה
 ומעורה וותיק אדם הוא הממוצע הפרדסן

 המועצה בעלי אין שעה לפי הארץ. בחיי
 לשלוח בית־ספר לאיזה עליו לצוות יכולים

 לכנסת. בבחירות לבחור מי ובעד בניו, את
 הקרבן את מהווה הפרדסן אין זו מבחינה
המועצות. משטר של הטיפוסי

 העד נמצאים אחר לגמרי במצב
 את לכבוש שיצאו החדשים, לים

 אדמד את ולגאול הארץ שממות
 לפקידים רק הפכו לא חם תיה.

נר לעבדים הפכו הם שכירים.
צעים.

★ ★ ★
 לידיעת זה מצב הביאה צ׳פני רשת ך}

 בכך היתד, לא חומרתו. בכל הציבור
והו גוברת בחרדה שעקבו לאנשים אפתעה

השניה. בישראל הנעשה אחרי לכת
״צמוד״ עובדים למושב המצטרף העולה

 לתת מראש מתחייב הוא הראשון. הרגע מן
מל לו שייקבע ל״משווק״ עמלו פרי את

 הסטיו־, בעודן מאדמתו לסלקו אפשר מעלה.
 הוא אין לו. שנקבע הקו מן ביותר הקלה
 מחיר לו שמציע למי הפרי את למכור יכול
 ל־ ולחסד לשבט מסור הוא יותר. גבוה

 ה־ החברות או תנובה — הכלכלי לוזיתן
 קטן לחלק שזכו יותר, הקטנות ״פרטיות״

הכללית. הקדרה מן
 להבטיח כדי זה משטר הוקם עין למראית

 מחזיר המשתק היהודית. הסוכנות כספי את
 מן לסוכנות המגיעים החובות את במישרין

 אדם אפילו הסוואה. רק זוהי אולם האיכר.
 רשאי אינו כסדרו, חובותיו את המשלם
הכוונה כי רוצה. שהוא למי פריו את למכור

 כה עד זה. במשטר מרכזי תפקיד
 לגבי רק במלואה קיימת היתה

 מונחת עתה אולם החדש. העולה
 חדשה, הצעת-חוק הכנסת שולחן על

ה מגדלי כל על זו חובה שתטיל
 יהיה ירקות מגדל כל בארץ. ירקות

ל הרשאה שיקבל למשווק ״צמוד״
המועצה. מטעם כף

ו השר, על־ידי תמונה היא המועצה? מי
 כל על ויטו זכות בעל למעשה הוא השר

 תנובח, ראשי יהיו בה השליטים מעשיה.
במו שליטים הימניים שהפיאודלים כשם
ה מחיר את יקבעו כמוהם ההדרים. עצת
 המועצה, לטובת שינוכה הסכום את פרי,
יהיה הירקות מגדל לשתק. וכיצד לגדל מה

ך ךזזגבגים־, רביגז ת א וזיר אזז

ה של עצמאותו שלילת — פוליטית היא
מתיישב.

במו ״צמית", איננו זה מתיישב
 כי הביניים. בימי נהוג שהיה כן

ול הימים באחד לקום רשאי הוא
 הוא אם - האדמה מן הסתלק

 הג׳רגון עמלו. פרי על לוותר מוכן
 :חדשה מילה כן על יצר הישראלי

 של מעמד בארץ נוצר ״צמוד".
״צמודים".

 ישנו מושב בכל זה? מעמד על שליט מי
המפלג המכונה שליח הוא המדריך מדריך.

 בידיו המרכז האמיתי, הבוס הגדולה, תית
 בין ההבדל וכאן במושב. החוטים כל את

 בפרדס, ה״צמוד״ לבין במושב, ה,,צמוד״
הרפוב מתפתחת בו הביתן על הרומז הבדל
המועצות. של ליקה
ב קובע הוא כל־יכול. הוא המדריך כי
 החדש. המתישב בני ילמדו בית־ספר איזה
ל בבחירות יבחר מי בעד גם קובע הוא

 ל־ שאמר המדריך המקומי. לועד או כנסת
 לבחור, מי בעד לך אגיד לא ״אני מתישב:

 אימרת־ יצר בחרת!״ מי בעד אדע אני אבל
כנף.

איפוא, ממלאה, כסיית־השיווק

 קומיסיון המקבל שכיר, חייל הקרוב בעתיד
עמלו. עבור

★ ★ ★
 מועצות של לברית המדינה פיכת ך■•

 השלטון את בידיהן שיחזיקו כלכליות, | ן
 תהליך הוא הצמוד, של גורלו על המוחלט
ב בצעדי־ענק, מתקדמת היא מאד. מעמיק

מת היא רבים• בשטחים בנסתר, או גלוי
במ השכירים כל את להצמיד בהצעה בטאת

 מכשירי־ אלא שאינן ,לקופות־ד,חולים דינה
ב גם מתבטאת היא המפלגות. של שלטון
 ללשכות־עבודה הפועלים את להצמיד הצעה
 להתבסס ויוסיפו לשר, כפופות יהיו אשר

מפלגתיות. הסתדרויות בין מפתח על
ה לסיומו זה תהליף יגיע כאשר
 השונות המועצות יוכלו הגיוני,

 ולשללו מקום־עבודה לאזרח לתת
או לחייב שכר, לו לקבוע ממנו,

מפלג לקופת־חולים להשתייך תו
 למשווק עמלו פרי את למסור תית,

 ככל לו. שייקבע במחיר מורשה
 צמוד יהיה מחיתו משטחי שטח

 המועצות באמצעות הפועל לשלטץ,
הממונות.

האדם. לחרות נוראה סכנה טמונה וכאן

 עקרון על בנויה החדישה הדמוקרטיה
 רק זאת אין השלטון. הפרדת אחד: חשוב

 מונטסקיה, תורת לסי המפורסמת, ההפרדה
 והשופטת. המבצעת המחוקקת, הרשות בין

 הפוליטית הרשות בין הפרדה כל קודם זוהי
הכלכלי. הכוח לבין

 בעלי ביניהם מתחרים עוד כל
 לאזרח. מסויים חופש יתכן הכוח,

 באילי ההון אילי מתחרים עוד כל
ה באילי העבודה אילי הממשלה,

 אולם לנשום. האזרח יכול רכוש,
 אלא אינם האילים אותם כל כאשר

 הפוליטי השלטון כאשר אחד, איל
 כאותה מרוכזים הכלכלי והשלטון

 נאלץ הוא לעבד. האזרח חופף יד,
 את לו הנותן לאיש קולו את לתת

 פוליטית התמרדות כל כי הלחם,
לילדיו. רעב פירושה

 מפני רק לא ה״טוטאלית״. המדינה זוהי
 על מבוסס טוטאלי, הוא עצמו שהשלטון

 ועל התנגדות סובלת שאינה מכונת־תעמולה
 טוטאלי שהוא מפני גם אלא מחנות־ריכוז.

ומוח כולל באופן המקיף שלטון — בהיקף
החיים. שטחי כל את לט

★ ★ ★

 מכל סוב יותר זאת שהבין איש ך*
 מוסוליני. בניטו היה זו במאה אחר אדם | 1

 את שריכז הסובייטי, בנסיון הסתכל הוא
 דבר הפוליטית, הרשות בידי הכלכלי הכוח
 של האידיאולוגיה מן טבעי באופן שנבע

 אותו את להגשים ניסה מוסוליני מארכס.

 מסודה שום ללא זאת עשה הוא הרעיון.
אידיאולוגי.
 שנקרא כלכלי, במשטר התגלמה התוצאה

 הוא הקורפורטיבי״. ״המשק בשם בעולם
ש ארגון־כפייד, ה״קורסורציה״, על התבסס

 והעובדים המעבידים ארגוני את בקרבו איחד
 מים- של כלי להיות והתיימר מסויים, בענף

 זרוע אלא למעשה היה לא אך עצמי, של
הדיקטטורית. המדינה של מבצעת

 מרות הפרם על הטילו אלה ״קורפורציות״
ה יעבוד איפה קבעו הן מוחלטת. כלכלית

 ולמי היצרן ייצר מה שכרו, יהיה ומה אדם
י כמה מחיר, ובאיזה התוצרת את ימסור

 השרותים. עבור ומה החומרים עבור שלם
 של העובדים״ ״צבא בעיניו היו הפועלים
 כחטיבה בעיניו נראה כולו והמשק המדינה,
 שורות־ הצועדת ומסודרת ממושמעת, צבאית
אחיד. בקצב שורות

 מילא הוא זד״ משטר נכשל הזמן במשך
ה קיום את והבטיח הפוליטי יעודו את

 ההתמוטטות• ליום עד הפאשיסטית ממשלה
 הזה. היום עצם עד נמשך הוא בפורטוגל

 רבה קללה הביא כלכלית מבחינה אולם
 לבורג הופך שהאדם ברגע כי למולדתו.

ה כוחות מתנוזנים גדולה, במכונה קטן
שלו. יצירה

 ד עדין, צמח היא היצירה רוח
 שמש לאור רק ופורחת גדלה היא

 מאד קשה 20וד במאה החרות.
 על ומשגשג דינאמי משק לבסס

 או צמיתים עבדים, של גופותיהם
צמודים.

★ ★ ★

 ה־ אחרי בחרדה לעקוב רגילים ולנו ך*
 חופש דריסת של יותר הבולטים גילויים ^

המש וחיסול עתונות־האמת דיכוי — האדם
ל והשי״נים החטיפות משטר העצמאי, פט

מיניהם.
המת הסמויה, הרודנות אולם
אי הכלכלי, כשטח והולכת גבשת

 מסד היא אולי מסוכנת. פחות נה
מקצו כלכלנים רק כי יותר, כנת
 השי* צעדיה. אחרי עוקבים עיים
 בן־כרית הוא המספרים של עמום

הדודנים.
בלתי־נמנעת, כמעט זו רודנות כי יתכן

 הישראלית. הכלכלה מאופי נובעת היא כי
 הממשלה, מן טובה מבקש אחד כל כאשר
סוב בצורת לחסדים זקוק אחד כל כאשר

 הרי רשיונות־ייבוא, או אשראי או סידיות
 כולו המשק מהפיכת מנוס כל לראות אין

שכיר. לצבא
 זרם על ידו את שמחזיק מי כי

 הוא מחוץ־לארץ, והמענקים השנור
וכ - זו בכלכלה האמיתי השליט

כולה. ארץ




