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בציבור הידועה עזיטה
 מו־ של משעשעות היותר האופרות אחת

 "0081 מסי! האיטלקי השם את נושאת צרם
כולן״. עושות ״כך — !,״©!)ט
 של הפוליטית הבמה על שמתרחש מה

 הוא משעשעת. לאופרה דומה אינו ישראל
ב טראגי־קומית יצירה יותר הרבה מזכיר

ב מעציבה בצורתה, מבדרת — המשכים
 לשחיתות נוגע שהדבר במידה תוצאותיה.

 בכותרת להכתירה בהחלט אפשר ציבורית,
כולן. המפלגות עושות כך — המוצרטית
 של נוספת תמונה על המסך עלה השבוע

 משרות שסולק פקיד באמצעות זו. יצירה
 הציונים־ לידי הגיע בארצות־הברית, המדינה

 וה־ המסחר שר של מקורי מכתב הכלליים
הרש ניר־המכתבים על ספיר. פנחס תעשיה,

 משלחת- לפקיד ספיר הורה המדינה של מי
אל 10 לו להשיג באמריקה שלו הקניות

תק במכתב: המצויינת המטרה דולאר. פים
בתל־אביב. מפא״י משכן בית־ארלחורוב, ציב

לך.״ ידוע ״העניו בכתב־יד: ספיר הוסיף
 ידוע היה לא הענין ץ הכסף! א3 מנין

המכ את שקראו ישראל, לאזרחי עיקר כל
 שאלו הם הצ״כי. הבוקר עמודי מעל תב

לענין: שאלות כמה
 ללא ספיר, (טען הכסף? בא מנין •

 כמה חשדו יהודים. נדבנים משני הוכחה:
 מעיסקות הוכחה: בלי הם גם מיריביו,

נס בדרכים להעביר המאפשרות ממשלתיות
המפלגות.) לכיסי המדינה מכספי חלק תרות
 ספיר: (טען לארץ? הכסף הגיע כיצד •
בנק.) באמצעות חוקית, בדרך
 קיוו לא הכסף נותני כי הבטחון מנין •

 לא מדוע פרטיות? הנאות תמורתו להשיג
 לאחת או היהודית למגבית הכסף את נתנו

 אותו נתנו אלא ההסתדרות, של הקרנות
 מקורות־ על בישראל החולש לשר דודקא
 רשיוגות־ייבוא, בצורת בלתי־מוגבלים הנאה

והסבות? הענקות אשראי,
 שאר לכל גם ולמעשה האחרונה, לשאלה
 הענין, מטבע להיות, יכלה לא השאלות,

המיו המשקי המשטר משכנעת. תשובה כל
 למנוע שאי־אפשר כזה, הוא ישראל של חד
מפלגתית. שחיתות בו

 משום היה הקערה. אל הצלחת מן
 הכלליים הציונים דווקא כי בעובדה הומור
 חרות) אנשי עם (יחד ודרשו הענין את העלו

 (שנכשלה). בכנסת אי־אמון של הצבעה
 בממשלה, חברים עצמם הצ״כ בהיות כי
 אותה שלחו אלא בצלחת, ידם את טמנו לא

 של הצ״כי קודמו בימי הקערה. אל ישר
 התורם כי ברבים ידוע היה ספיר פנחס

קונ ״לפעולות המפלגה לקרן הגונה תרומה
 רשיונות־ לקבלת לקוות יכול סטרוקטיביות״,

קלות• ביתר ייבוא
 התופעה מאחרים. גרועים אינם הצ״כ גם
 המשטר היה יכול לא בלעדיה כללית• היא

 אחד. יום אפילו להתקיים בישראל המפלגתי
 פדרציה אלא במהותו אינו זה משטר כי

 המתקיימות ציוניות, מפלגות של גדולה
מחוץ־לארץ. לישראל הזורמים הכספים על

שו כלים באמצעות נעשית השלל חלוקת
 והסבות רשיונות הממשלתי, התקציב נים:

 המגבית היהודית, הסוכנות קרנות למיניהם,
פר מפלגתיות מגביות המאוחדת, היהודית

 בדרכים לארץ מוברחים (שכספיהן טיות
 הכוזב משער־החליפין להימלט כדי שונות,

 מתשלום שיחדור פשוט), אזרח על החל
 מפלגות האחרות. הדרכים ואחת ואלף מסים

ה מפלגות גם אך יותר, נהנות הממשלה
לגמרי. מקופחות אינן אופוזיציה

 היא ספיר של דרכו שר. תחסום לא
הממ כשמיהרה האלה. הדרכים אחת רק

 על להבא לאסור והחליטה השבוע שלה
 מפלגתיות בתרומות לעסוק המדינה פקידי

 במאומה. כמעט המצב שונה לא ופרטיות׳
ב עתה גם הוגבלו לא עצמם השרים כי

 להבא גם תשתדל מפלגה וכל — זה שטח
 כמה לה שיהיו כדי לקואליציה להיכנס
המפלגה. למען להתרים המסוגלים שרים

 היה באנגליה, דומה פרשה נתגלתה אילו
 שהיה כפי — השבוע מתפטר ספיר פנחס

 שטה. מרד למחרת שיטרית בכור מתפטר
 התרגשות הפרשה עוררה לא בישראל אולם

 את לקח ספיר כי חשד לא איש כלשהי.
 קטן מגילוי נרעש לא ואיש לעצמו, הכסף
הכללית. השחיתות מן נוסף

 ספיר היה מכולם פחות שהתרגש האיש
כמנ למנות ספיר היסס לא בשעתו עצמו.

 קשור היה ששמו אדם במשרדו כללי הל
מעו הוסברה שלא אישית, בפרשת־שחיתות

 בזריזות הגובה. על עמד השבוע גם לם.
ש למבקריו, השיב מלבב ובחיוך אלגנטית

מחשש ו,סאה, אה להגדיש העז לא מהם איש

שלו. עסקיו גם יתגלו פן
 נפגעה לא ספיר פנחס של הקאריירה

בית־ארלוזורוב. של הדולארים אלפי 10 על־יד

מדיניות
לכר□ כחולות כומתות טו כ

 פירט בן־גוריון דויד יפה. צילצל הרעיון
 האו״ם צבא בריטי: עתונאי באוזני אותו
 לישראל ישראל, וגבולות הירדן בין יוצב

 לכותל להר־הצופים, חופשית גישה תינתן
 זה כל בהר־ד,זיתים. לבית־הקברות המערבי,

בירדן. הנוכחי המשטר שיתמוטט ברגע
 קטן, פרט להוסיף ביג׳י שכח המזל, לרוע

זה? כל יבוצע כיצד הרבה: מוסיף שהיה
 צבא, אין לאו״ם לירדן. שיטת־עזה

 נפשו כאוות חופשי, באופן לנוע המסוגל
 רוב של אפילו או הכללי, המזכיר של

 ברצועת הכחולות הכומתות צבא החברות•
 עד רק שם נמצא אל־שייך ובשארם עזה
מ אל־נאצר עבד גמאל בו יחזור בו ליום

 לא ישראל להימצאו. המפורשת הסכמתו
 אחת כיתה אף להכניס היום עד הסכימה

הגבול. של שלה בצד כחולות כומתות של
 של או אל־נאצר עבד של הסכמה בהעדר

 בעולם גוף שום יוכל לא בירדן, חסידיו
 להכניס המהפכה, למחרת ירדן, על לכפות

ה אמריקה תציע אפילו האו״ם. כוח את
 הדעת) על מתקבל שאינו (דבר כזאת צעה

סובייטי. בויטו ספק בלי תיתקל
חזו ,להגשמת אחת דרך רק ישנה כן על

 על־ידי מערב־הירדן כיבוש ביג׳י: של נו
ש בתנאי רק ופינויו צבא־ההגנה־לישראל,

 במלים או״ם. של חדש לצבא יימסר השטח
 חברון לטול־כרם, שיטת־עזה הרחבת אחרות:

העתיקה. והעיר
המלך שידידי אף גרועים. קלפים

 במקל שוב השבוע ניפנפו במערב חוסיין
 אל־ עבד חסידי את להפחיד כדי הישראלי•

 רציניים פרשנים האמינו לא בירדן, נאצר
 את שוב לשחק הפעם מוכן ביג׳י כי רבים

 גרועים בידיו שהקלפים בשעה מישחק־סיני,
 השיקולים .1956 בסתו מאשר יותר הרבה
 האחרונים, בחודשים השתנו לא זה בענין

 הבריטית הפלישה למחרת שהיו כפי נשארו
).1091 הזה (העולם לירדן

 כוח, של פתרון בהעדר לגמאל. הצעה
 הצעה אחת: אלטרנטיבה רק להלכה תיתכן
ה על לשמור לרע״ם ישראל של ישירה
 בשבוע הירדן. מערב פירוז תמורת שלום,

דבר היה לא למיבצע־סיני, שנתיים מלאו בו

מנה שליחיו כי שמוטות שנפוצו שעה •
באירופה. ישראליים נציגים עם מגע לים

ספיר פנחס
ירי לא
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