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 אותו על הבדיחה את מכיל אינו ^•י
 לי ״דרושים וצעק: לאוהל שנכנס סמל )3

 — אתה מסוכן! לסיור מתנדבים שלושה
ואתה!״ — אתה

 שוב זו בדיחה תהפוך בקרוב כי נדמה
 התנדבות של גדול גל במדינה. מציאות

ל ימהרו אלפים מאות ישראל. את יציף
קלי של הגדול למאמץ תרומתם את הרים

 לכך שידאג מי יהיה ניצולים• עולים טת
 התלויה פרועה, התנדבות זאת תהיה שלא

 התנדבות אלא חסר־הדעת, היחיד ברצון
 אדם לכל ותכליתית. מתוכננת מסודרת׳

 יקום לנדב. וכמה להתנדב מתי מראש ייאמר
 ההתנדבות ניצוץ כי שידאג גדול מנגנון

בישראל. יכבה לא
למנ מירחה מראש לחסיד כדי

הו לו להודיע רוצה אני הזה, גנון
 לפנות איש יטרח אל פרטית. דעה
 מקומי יכירני לא זה. כענץ אלי
 אתרום. לא אני המתנדבים. בין
 בי ובפרהסיה, מראש מודיע אני
אשתמט. אני

★ ★ ★
קשו תהיה לא המכישה שתמטותי ך•

כו איני הזאת. ההתנדבות במטרת רה | !
 ממזרח העולים את לארץ להביא בצורך פר

 חשוב מ־בצע זהו לדעתי, להיפך. אירופה.
כמוהו. מאין

 זנב קטנה, אומה להישאר רוצים אנו אין
 רוצים אנו הבינלאומית. היהדות של קטן

 המסוגל מיליונים, של ללאום להיות לצמוח,
 חשוב תפקיד ולמלא לגורלו אדון להיות

 דרושה לכן שלנו. המרחב דמות בעיצוב
ל אותה, לקלוט אותה, להביא יש העליר״

המדינה. במערכות אותה שלב
האומ הפקחים אותם על נמנה איני גם
 כך כל ישנם לי? איכפת י ״מה לעצמם: רים

ש בהעדרי. ירגישו שלא מתנדבים, הרבה
 חייב הכספי שהנטל מודה אני הם.״ ישלמו

כולנו. בין להתחלק
 נחד במצח מודיע אני זאת ובכל

 יבולים הם אתנדב. לא אני שה:
 לא אני אף מיכסה, עלי להטיל
 הד לי ישלחו אם אותה. אשלם
לק מכלי לסל אותן אזרוק דעות,

 מראש למחוק אפשר אותן. רוא
מת של רשימה מכל שמי את

נדבים.
★ ★ ★

 נודף שקר של ריח זו, התנדבות י ץ*
 אמיתית. היא אין כנה, היא אין ממנה. 3
וגני — הדעת גניבת של ציני מיבצע זהו
דווקא. והתמימים הטובים של דעתם בת

כפוייה, התנדבות אוהב איני כלל בדרך
כש ימים, היו סמל. אותו של שיסתו לפי
ה הישוב ממשלת כאשר ברירה. היתד, לא

 להטיל הבריטי, השלטון בימי רצתה, עברי
ה לה היתד, לא האוכלוסיה, על מסים

 למסים לקרוא נאלצה היא החוקית. סמכות
 ״התנדבות״ ולכפות ״תרומות״, בשם אלה

 שעמדו אמצעי־הבפיה בתוקף הישוב על זו
חב נידוי ממקומות־עבודה, זריקה לרשותה:

 קופת־חולים, ההסתדרות, לחץ הפעלת רתי,
ההגנה. וארגון לשכת־העבודה

 הממשלה ולרשות המדינה, קמה בינתיים
 מסים להטלת למכביר מכשירים עומדים

 ביד אלה במכשירים משתמשת היא רשמיים.
 כמו־ גבוהים שאין מסים לגבות כדי רחבה,

 רוכל כמו אולם העולם. מדינות ברוב
למ־ הישן בדוכן להחזיק הממשיך

 להתבסס שהצליח אחרי גם טנים
 מסרבת כן חנויות־פאר, של ״ורה

 שהביא המכשיר את מידה להניח
ישראל. וכנסת ■הסוכנות
ה• זו. בזכות לחלוטין

 מתפקידי חלק הן ז
ה במטרות דלולות

 חד ישראל. נמשלת
בעזרת כהן לטפל

ה )אותס הממלכתיים, המכשירים
לרשותה. עמדנו
 במדינה, והחוגים המפלגות שכל מכיוון

 ה־ את מחייבים ונטורי־קרתא, מק״י מלבד
להש הממשלה בפני מכשול כל אין עליה,
זו. למטרה אלה במכשירים תמש

להת כמדינה מקום שום אין
למי האזרח, מצד כספית נדבות

 מובהקים. ממלכתיים צרכים מון
 למטרה תרומה להרים יכול האזרח
 מוסכמת ואינה ממלכתית שאינה

 כעלי צער של לאגודה - הכלל על
 היהודית חדת להפצת או חיים

 התנדבות כל הזולו. שבטי כין
ה המיסוי במקום הבאה אחרת,

 אלא מיותרת, רק אינה ממלכתי,
ומזיקה. פסולה אף

★ ★ ★
 ול־ לשר־האוצר כמובן, ידוע, זה ל ץ*
ה מפעל את יוזמים הם אין עוזריו. 3

 לצורך אותו יוזמים הם בתום־לב. התנדבות
התחכמות.

 מסוג צינית בהתחכמות גסיון להם יש
ה־ שעסקות אחרי ׳1955 שנת בשלהי זה.

ל מוחלט שקט השתרר כאשר מיבצע־סיני,
הגבולות. כל אורך

★ ★ ★ ר ש  במשרד הציניקאים על לתמוה ^פ
האז יפלו שוב כי הסבורים האוצר,

 אימ־ על שמעו לא אולי פח. באותו רחים
 לרמות ״אפשר לינקולן: אברהם של רתו
ל ואפשר הזמן, מן חלק הבריות כל את

א אך הזמן. כל הבריות מן חלק רמות
הזמן.״ כל הבריות כל את לרמות אפשר
 כל, קודם הפעם? ההתחכמות מטרת מה

 אמריקה, יהודי כלפי פסיכולוגי טכסיס זהו
 הציוניות, המגביות של ההכנסות ירדו שם

 בישראל. המפלגתי המשטר את המקיימות
זקו זו דחיפה חדשה. דחיפה להן לתת יש
 הברזל מסך מארצות העליה לסיסמה. קה

 לה לתת כדי באמריקה. טובה סיסמה היא
 במ־ היהודים שגם להוכיח צריכים חנופה,

חופשי. מרצון ותורמים מתנדבים דינת־ישראל
 הממשלתי המנגנון תועמלני השבוע צעקו
״ה באמריקה: יהודיות באסיפות והציוני
 בלחמם חוסכים בישראל והפקידים פועלים

 לא כלום — תרומתם את להרים כדי
ה כל כאשר תרומתכם, את אתם תרימו
 על לוותר הוא אחים להצלת מכם נדרש
מותרות?״ כמה

בסף לאסוף היא השניה המטרה

ה אל־נאצר עבד גמאל של הסובייטי נשק
ה לשלום החרד הצבור בלב מורא טילו

 ״ספונטאני״ גל האזרחים בקרב גאה מדינה,
 היו ההתחלות הנשק. לקר! התנדבות של

 גל הפך מהר חיש אולם היטב. מאורגנות
 המונית, אצילות־נפש של יפה כה לגילוי זה
 ממלכתי בענין ההתנדבות, שוללי שגם עד

למאמץ. והצטרפו ראש הרכינו כזה,
 את שיזמו הציניקאים, לכל. ידוע ההמשך

 ההתמסרות למראה גם התביישו לא הרעיון,
ש הילדים למראה ההמונים, של האמיתית

ש הנשים למראה דמי־התנוכה, את הקריבו
טבעת־הנשואין. את תרמו

שנו למטרה הגיע שהגל ברגע
 חדש. למס המגבית הפכה לו, עדה

 נועד לא מיכצע־ההתנדבות כל
ה של פסיכולוגית להכשרה אלא

נוסף. מפ-חובה להטלת קרקע
 לא והכנסותיו לנשק, נועד לא מס אותו
 לתוך נשפכו הן זו. למטרה בנפרד הועברו
הממ התקציב של חסרת־התחתית החבית
אחרי גם כנו על נשאר המס הכללי. שלתי

לה צורף שיהיה מכלי כישראל,
לה נעים לא המסים. את עלות
 בחירות. כשנת ביהוד מסים, עלות

ה נוטה מסים, מעלים כאשר כי
 בלתי-נעימות שאלות לשאול אזרח

 בכל הציבור בכספי השימוש על
השטחים. שאר

הכלב. קבור בדיוק, וכאן,
★ ★ ★

 הצורך בפני העומדת הגונה, ץ&ימשלה
מכ חשיבות בעל לאומי מיבצע /לממן3

 מתכנסת היתד, העלית, קליטת כמו רעת,
 עצמה את ושואלת מאוד רצינית לישיבה.
החומרה: במלוא

ה את לחפור יבולים אנו היכן
 ההוצאות סעיפי כשאר הזה כסף
המנופח? התקציב של

חברי של נסיעות כמה על נוותר שמא
 לועידה מכינוס בעולם, המטיילים ופקידינו נו

המסים? משלם חשבון על לכינוס, ומועידה

 ה״משתל־ מידידינו כמה חזרה נקרא שמא
ב וילדיהם, נשותיהם בלוית בחו״ל, מים״

 שלא מפני להם, זקוק אינו שאיש מקצועות
 יכולנו ולא מועיל עיסוק להם למצוא יכולנו
מפלגתיים? מטעמים לפטרם
 הבכירים ופקידינו שרינו את נכריח שמא

 זרות מהודרות מכוניות רכישת על לוזתר
אז אשר הנחותות המכוניות באותן ולנסוע
 כה במחירים בארץ לקנותן נאלצים רחינו

מפולפלים?
המ הפרסומים מאותם כמה נסגור שמא
 משלם־המסים, חשבון על המופיעים טופשים

 ולשבח ולרומם להלל תפקידם כל ואשר
 השולטים והפקידים האלופים השרים, את
תקציביהם? על

 על להטיל לשרינו להרשות נפסיק שמא
״תרו לאסוף הקניות במשלחות פקידיהם

 שהפקידים ונדאג המפלגה, לבניני מות״
 ללא זולים, מצרכים בקנית זאת תחת יעסקו

חשאיים? קומיסיונים
 שזכותם פקידים, אלפי כמה נפטר שמא
 מן נובעת כסאות־הם את לחמם היחידה
הני במשרד שזכתה במפלגה שלהם הוותק

השלל? של האחרונה בחלוקה דון,
 אותם כל את הציבור בקופת נשאיר שמא

 באמתלות הזורמים הבלתי־ספורים המיליונים
 המפלגות, לכיסי שונות ובהסזואות שונות

 הקואליציה הנאות את ביניהן המחלקות
 הציונית, בהסתדרות בממשלה, והאופוזיציה

בהסתדרות? בעיריות,
חיי הממשלה, זאת עשתה אילו

 צורף לה אין בי לדעת נובחת תה
ה קליטת לשם התנדבות כשום
 מוצאת היתה היא החדשה. עולים

ואי בספים. והותר די באמתחתה
 קטנה יתרה נשארת אף היתה לו

הסתיי ללא אומרים היינו לחובה,
 המסים. את העלו קיי, או גות:

 לפחות או ברצון, נשלם אנחנו
באי-רצון.

★ ★ ★
ם ל ^ו ד, אל * ח  תעשה לא הממשלה פ
 זאת לעשות מסוגלת היא אין זאת.

ה מנגנוני של ממשלה זוהי מהותה. מטבע
 המפלגות. ולמען המפלגות בשם מפלגות,

המפלגות. על־חשבון עולים תקלוט לא היא
 בה שנה אותה הקרובה, בשנה
 ולהדים להתנדב אנחנו נדרשים

הקדו המטרה למען תרומתנו את
מת אחים*עוליפ, קליטת של שה

 כמה להוציא המפלגות כוונות
ה מכספי לירות מיליוני עשרות
 לכנסת הבחירות כמערכת ציבור

הרביעית.
דעות. להפצת יוקדשו לא אלה מיליונים

 צ׳קים. יחולקו קולות• לקניית יוקדשו הם
מש תינתן לראשי־חמולות. סכומים יזרמו
 הממשלה מקופת מקומיים לעסקנים כורת

 לחש- לירות רבבות יועברו המפלגה. או
 שלישית, ממדרגה אמנים של בונות־הבנק

ה באסיפות להופיע מראש יתחייבו אשר
 אותן כי יתברר ובסוף המשלמת. מפלגה

 ה־ לאותם יותר׳ או פחות זכו, המפלגות
כסאות.
מ נגנבו האלה המיליונים כל

ש החדשים, העולים של כיסיהם
 נגנבו הם לקיימם. נדרשים אנחנו
 הציוניות, המגביות מן היום לאור

באמ בפירוש הכסף את שאספו
 !"הקליטה העלייה מימון של תלה

כישראל.
 ביום אלי,. תפנו אל יקרים, חברים לכן,

 חמי$י!!רשיוסי־ אנשים יש אולי ההתנדבות.
 שאין אלפים מאות ישנם בוודאי להתנדב. פו

 ומורים, ושוטרים פקידים — ברירה להם
 עור הכסף את מהם לגזול יכולים שאתם

 חברים אני, אולם לידיהם. שיגיע לפני
אתרום. לא יקרים,


