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הפרטיים ויורשיה העשור ועדת לפרשות מסביב נוצרה אשר העכורה האווירה

 אנשי־ וקבוצת ניב של הפרטי לרכושם למעשה הפכה ועדת־העשור אולם במעט• לא הצליח
 בעמדות־ האנשים כל סילוק תוך החשובות, העמדות לכל בהדרגה החדיר אותם שלומו׳
המפתח.
 שבועות שתשקוד ועדת״חקירה, שרק פרשה זוהי — ניב של האישי משטרו גרם למה
 את להפוך כדי דיו עתה, שידוע מה גם אולם לחלוטין. לברר תוכל החומר, על ארוכים

חמורה. ציבורית לשערורייה פרשת־העשור

לסוחר עובד מטבע
tot לכן, ישנות. מטבעות של וותיק אספן הוא — המטבע ערך את תמיד ידע לק1ק די 
w הוטבעו השניה אליזבת המלכה של בשנת־ההכתרה כי וסיפר אנגלי יועץ בא באשר 

 בדעתו מיד עלה הנומינלי, ערכן על, בהרבה עלה בשוק שערכן מיוחדות, מטבעות־זכרון
מטבעות. על העשור רעיון את להטביע הרעיון טדי של

 המטבעות, הטבעת ענין מסודרת׳ מדינה בכל למומחה־למטבעות. המומחה־לבולים הפך כך
שרות בידי מבוצע ביותר, קפדני ממלכתי בנוהל המובטח ענין הוא הבולים, הדפסת כמו

 רזרבה דרושה מה לשם להסביר ידע לא הוא כ״רזרבה״. הגדיר אותן מטבעות, אלפי לו
עוד. קיימת שאינה לועדה

ולילה לידת 365
 של אורגיה זאת היתד, הועדה. הוצאות למימון מאד שימושיות היו מטבעות «יי«

ישראל. במדינת אפילו כדוגמתה היתד, שלא כספים, ביזבוז I ן
 לעולם יוודעו לא ולילה, לילה 365 מעין זו, פנטסטית אורגיה של הפריטים רוב כי יתכן
להמם. כדי מספיק שידוע, מה אולם ברבים.

 במישרות פקידים 66 לעצמה. ופרסומת מינהל על ל״י וחצי כמיליון הוציאה ועדת־העשור
 ניב של חבריו כי ידוע היה משכורות. קיבלו זמניים עובדים של רבות ועשרות מלאות

 את להגדיל כדי אחר, משרות חופשתם בתקופת עבודה ימי כמה אצלו להשיג תמיד יכלו
האישי. תקציבם

הרשויות הוצאות את לחשב מבלי ל״י, 776,694 לבדו עלה שעברה בשנה יום־העצמאות

מקשיב טדי מדבר, ניב מקשיב ניב מדבר, טדי
זמנים...״• ״יהיו של פרטית ושירה הגדולה בבריטניה להשתלמות תחביב, תערוכת דרך מטבעות, תחביב דרך בולים, מתחביב

האלה. הכללים כל נשכחו ושות׳ וייסגל של בשכרון־העשור אולם מומחים. של מיוחד
 פתאום הפכה כספיים*, הליכים בעניני מושג שום לה היה שלא צעירים, של קבוצה

ומדליונים• מטבעות ל״י מיליון וחצי שניים על ששלט פרטי, לבנק
 — הנקוב בערכה המטבע את הוציא ישראל בנק ההכנסות. שאלת נתעוררה כל קודם *י-

 פחות ל״י, 5 זו: מעיסקה הנקי הרוזח ל״י. 10ב־ אותה מכרה ועדת־העשור ל״י. חמש
עמילות. הוצאות

זה!״ בכסף תגע ״אל הכלל: חל זה רווח לגבי כי ושות׳ ניב אפילו הבינו תחילה
 ועדות כונסו הכסף• להוצאת נעלה מטרה לחפש הוחלט העשור, של הטוב השם למען

 נשגבות ומטרות מעברות מועדוני־נוער, הוזכרו בכובד־ראש. בכך לדון כדי ציבוריות
דומות.

 היה לא במקומה. אינה זו פילנטרופיה כי ניב הבין לפתע כי הדיון. נשתתק לפתע אך
תקציביות. מהגבלות חופשי ברכה, כגשם שבא כזה, אדיר סכום לידיים מתחת להוציא כדאי

 ההכנסות, לסעיף פשוט הוכנס הכסף שאר המוצהרות• למטרות הוקדשו ל״י אלף 100 רק
שכיסה, העשור של הכלכלי הפלא נוצר וכך — העשור של אחרות רגילות כהכנסות
 הבולאי השרות את הצמידו כאילו זה היה הוצאותיו. מחצית את כמעט בעצמו כביכול,
הוצאותיו. את מכסה שהוא מודיע היד, זה ומשרד החינוך, למשרד
 התקציב כל את האזרחיים, מיסיו בגדר שילם, האזרח כי כפולה• רמאות בכך היתה

 כמעט האזרחים מכיסי הוציאו והנה ל״י. מיליון וחצי ארבעה של בסכום העשור, של הרשמי -
איפוא, שילם, האזרח ומדליונים. מטבעות מכירת על־ידי נוספות ל״י מיליון וחצי שניים
ל״י. מיליון שבעה של כולל סכום — פעמיים העשור בשביל

 2000 לעצמם חילקו הועדה ראשי כי גילה המטבעות, בעניני שהתעניין ,מבקר־ד,מדינה
סגן־ ל״י. 21,800ל־ מגיע יחד שערכם — מיוחד בליטוש מטבעות 100ו־ רגילים מטבעות
 בעד ולשלם רובן את להחזיר המבקר על־ידי (והוכרח מטבעות 220 לעצמו שלקח ד,מנהל,

לאחרים. בהשוואה הפריז כי אם דופן, יוצא היה לא היתרה),
נשארו עוד כי ועדה־העשור, פירוק אחרי ניב, גי/ח הדעת בהיסח בסוף. באה האפתעה

 יותר כפליים גבה אחד שספק קרה מיכרז. ללא המטבעות הוטבעו חנזבקר, דו״ח לפי *
אחריו. חודש שניה הזמנה שקיבל שני, מספק

 שילמה הכל, בסך הליליים• והמיפגנים הגדול המיצעד עבור צה״ל הוצאות ואת המקומיות
 מסכום כעשירית — ל״י מיליון וחצי כשניים אלה שעות 24 בשביל העברית האומה

האזרח. מן הקרובה, בשנה בכוח, לגבותו מתכוונת הממשלה אשר מלודה־ד,קליטה
 הראשונות, העשור חגיגות נגמרו רק לאגדה. כבר הפכו בעולם העשור ראשי נסיעות

 — נסעו כולם לחוץ־לארץ. — כמובן בתפקיד — לנופש העייפים הגיבורים טסו וכבר
 שארזו הצרפתיים המומחים על לפקח כדי אפילו פעמיים פעולות, לסגור פעולות, לפתוח

הזיקוקין־די־נור. את
 על הדוויה לגולה אהדתם את הפגינו הועדה ראשי לכיבודים. מסביב נוצרה שניה אגדה

 מבקר־ד,מדינה, של חמתו את שעוררו אמריקה, בבית־ציוני מדושנות ארוחות־צהריים ידי
 אינפורמציה מסירת לצורך עתונאים, מזמין היה טנאי, שלמה הדובר, להתרגש. רגיל שאינו

 ארוחתו את גם להכליל לו שאיפשר דבר יקרות׳ במסעדות טובות לארוחות פעוטת־ערך,
 נוהל זה היה המשקאות. עם יחד שטפה השוטפת האינפורמציה ההוצאות. בחשבון שלו
 במועדוני* וביקורים ארוחות מאות בכמה השנה במשך שזכו העשור, ראשי כל של כללי
ל״י• רבבות כמה זה תענוג עבור ששילמה אסירת־התודה׳ האומה חשבון על לילה,

 העובדה העשור. קירקס של הכספית הכדאיות שאלת על נכתבו כבר מאמרים עשרות
 המספר עלה אם שלאחריה. בשנה מאשר תיירים פחות באו בשנת־העשור כי היא היסודית

 הראשונה, שנודד,שקט זאת היתד, — טבעית תופעה זה הרי שלפניה, השנה על בשנת־העשור
התיירים. את שהרתיעה צבאית, מתיחות של ארוכה תקופה אחרי

 מאמר כתב הורוביץ, (״דינדוש״) דן הבן׳ ובנו. אב — אנשים שני על־ידי סוכם הענין
 מפעלי תרומת השפעת ביותר ״בולטת כי הוכיח ועדת־העשור, של בספר־הסיכום מלומד
 בנק נגיד אביו, לכך הסכים לא המזל, לרוע חוץ.״ במטבע המשק להכנסות ואירועיו העשור
 כי שהוכיח שלו, הרשמי הדו״ח את שבועיים לפני שהגיש הורוביץ, (״דוליק״) דויד ישראל
ומחמיר. הולך התשלומים במאזן הפער

שמיו שר נינו
•  מאלף למעלה של הוצאה היתד. שנת־העשור של ביותר הצנועות ההוצאות ץ ך
J של המצומצמת הציבורית המועצה חבר גם (במקרה שמיר משד, הדגול לסופר ל״י

)12 בענזוד (המשך


