
11־1111
 ״התמורה״ מהי מסתבר וף״סוף ך*
 זמן רס״י אנשי ניסו שאותה הגדולה, ^
לנו. לבשר רב כה

 אמא של החם לתיקה משחזרו עתה,
 טיבה מהי מלא בפה אומרים הם מפא״י,

 פרם, שמעון אותה המציא זו. תמורה של
 יעקובי. גד אותה ומציע
תוכנה: וזה

י חברי כל על נוסף מם יטילו

 הכינייפ,יימי את קצת מזכיר זה
 קבוצה וכל - פיאודל כל כאשר

לה חופשיים היו - פיאודלים של
 ככל מםי-חמס נתיניהם על טיל

רוחם. על העולה
 אחד שכל — ההסתדרות של הפיאודלים

מת — מפלגתי תו אדרתו על נושא מהם
משותף. חמס לשם אחדים

 הזה המם הכנסות את הסתדרות.
 השולטות המפלגות כל כין יחלקו

מפתח. פי על כהסתדרות,
 היו אחרת שפה בכל נאה. תמורה אכן,
לזה: קוראים

ד ו ש - ע ס . מ ן ג ר ו א מ
★ ★ ★

 הזאת ההצעה מדהימה הראשון רגע ך•
הפאנטסטית. בציניות ■■1

 הסוואה של נסיון אפילו אין כאן
היום. לאור שוד זהו העלמה. או

 חברי הם המדינה תושבי ממחצית למעלה
הכללית. ההסתדרות

ברירה. להם איו
 עלולים הם ההסתדרות, את ינטשו אם

 כל את יאבדו הם עבודתם. במקום להינזק
וב בהם הרפואי הטיפול לגבי זכויותיהם

 בבתי- אישפוז זה ובכלל משפחותיהם, בני
 לכך דאגה רפ״י, ובלי עם (מפא״י, חולים.

 שהיה ממלכתי, ביטוח־בריאות יקום שלא
אלה.) מכבלים העובדים את משחרר

 שולטים אינם ההסתדרות חברי
כה. נשלטים הם בה.
 מדיניות על להשפיע יכולים הם אין

מוסדותיה. הרכב על לא ואף ההסתדרות,
 פדראציה היא ההסתדרות בי
 מנגנוני-המפלגות מפלגות. של

וכל. מכל בה שולטים
 תמיד, לא ״בחירות״. נערכות ושם פה

ש מיקצועיות אגודות יש בזמן. תמיד ולא
הבחי בהן נערכו מתי זוכר איש אין בהן
 הכלליות בבחירות גם אך האחרונות. רות

הא בספק. הדמוקראטיה מוטלת בהסתדרות
 מלא. בפה ונישנים חוזרים זיופים של שמות

 היא הכפייה מינימלית. סודיות בהן אין
 היכול אמיתי מוסד בהסתדרות אין גלוייה.

 גם בה ואין המדינה, למבקר להשתוות
לכנסת. בבחירות הנהוגים הנוהלים

ה הסוכנות כמו ההסתדרות, בי
 הגדולה. למשפחה שייכת יהודית,

ה עסקני של הגדולה המשפחה
מנגנון.

★ ★ ★  ואומרים: אלה עסקנים באים תה {ן
חוקית. גושפנקה זה למצב וניתן הבה <

ש מס, העובדים־הצמיתים על יטילו הם
בתיהם. ואת הפיאודלים את לכלכל מטרתו
כמשמעו. פשוטו

 לחמם את המרוויחים העובדים,
 שכמם על והנושאים אפם, בזיעת

הסת מנגנון של הכבד העול את
 חייבים יהיו וכבד, מנופח דרותי
 המנגנונים עסקני את גם לכלכל

המפלגתיים.
 כלומר: ״דמוקראטי״. מם כמובן, זה, יהיה
 בכתב לסרב החופש את עובד לכל יעניקו
המם. את לשלם
 עובדים כמה לשיאה. הציניות מגיעה כאן

 כזאת, הצהרה על לחתום יעזו הזאת במדינה
ה הבוסים חמת את עליהם לעורר העלולה

בהם? רודים
 ובקרית־ בקריית־גת אנשים כמה

יש ובדימונה, באופקים שמונה,
 ״הדמוקראטית" בזכותם תמשו

 על החולש המנגנון את להרגיז
לחמם? מטה

 זה הרי ציני, הוא עצמו המם ם ^
והאמת־ התירוצים לעומת וכאפס כאין

חסידיו. שבפי לות
 מנגנוני־המפלגות זה: הוא העיקרי הצידוק

צי קתות מיני מכל כסף ממילא סוחטים
בגלוי. הכסף את שיקחו מוטב אז בוריות.
 אשר לסניגור ? דומה הדבר למה

 מוטב השופט, כבוד ויטען: יקום
 היום, לאור לשדוד לנאשם לתת

 בחש• לשדוד עלול הוא אחרת כי
גרוע. יותר יהיה וזה בת־לילה,

 ועוש־ חומסות שודדות, המפלגות נכון,
קות.

היהודי, העם את שודדות הן
 בלתי־ מיליונים ביניהן מחלקות שהן בכך

המאו היהודית המגבית מהכנסות ספורים
 אלופי בעזרת נאספים, אלה מיליונים חדת.

 בטחונה לביצור דרושים שהם בטענה צה״ל,
מחל מכן לאחר מדינת־ישראל. של וקיומה

תמי של באמתלה המפלגות, בין אותם קים
 מפא״י של קונסטרוקטיביים״ ב״מיפעלים כה

העצמ הליברלים והדתיים, מפ״ם וחרות,
והבלתי־עצמאיים. איים

הישראלי, הציבור את שודדות הן
 מונו־ מחברות ״תרומות״ סוחטות שהן בכך

 ועוד סולל־בונה ואגד, דן כגון פוליסטיות,
 הכספים את מוסיפות הללו החברות ועוד.
באי ושרותיהן, סחורותיהן למחיר האלה

מפ לאותן השייכים משרדי־הממשלה שור
 קיום עבור לשלם האזרח נאלץ וכך לגות,

המפלגות.
בכך הממשלה, את שודדות הן

 לגביית במשרדי־הממשלה משתמשות שהן
 אחת פרשה מפלגתיים. למוסדות דמי־שוחד

 מאות אך — ברבים נתגלתה תל־גיבורים של
כמוסות. נשארו אחרות פרשות

 המפלגות, עסקני באים עכשיו
ואומ וחרות, רפ״י אנשי ובראשם

 הזה הכסף את לגבות מוטב : רים
 בדר־ מאשר מס, באמצעות בגלוי,

 וחמס. עושק של בי*סתר
★ ★ ★ ה ממנה. למעלה שאין צביעות והי <■

 כי המאמין במדינה אחד אדם ישנו אם ן
 לגבות ולחמום, לעשוק יפסיקו המפלגות
 את ביניהן לחלק לא־יחרץ, ודמי דמי־שוחד

 שיטילו אחרי היהודי, והעם הציבור כספי
העובדים? על החדש המם את

מגוחך. הוא הרעיון עצם
 יימשכו. וחלוקת־השלל השוד מעשי כל
עליהם. יתוזסף פשוט החדש המם

ש מציעים אינם עצמם המציעים ואפילו
 שהמפלגות מציעים רק הם אחרת. יהיה

מחבריהם. מסי־חבר מלגבות יחדלו
 שום כי - צינית הצעה זוהי גם

 מסי- גובה אינה בארץ מפלגה
סדירים. חבר
 שבי־ קיימת זה בשטח כי הוא גלוי סוד

 חברי״המפ־ רבות. שנים מזה תת־תשלומים
מאו חוץ מסי־חבר, לשלם מזמן חדלו לגות

מו אינן אשר למיסגרות־כפייה השייכים תם
ברירה. להם תירות

^ ^
נת אילו אחרת, היה שהמצב תכן ף

 המפלגות את לחייב דרישתנו קבלה
הבג- כל את בהם לרשום פינקסים, לנהל

 ל״י אלפים 10ל־ במערכת־הבחירות לגות
 1.2 של למכסימום (כלומר: מועמד לכל

בי את להטיל גדולה), לרשימה ל״י מיליון
 ולהסמיך המפלגות, על מבקר־המדינה קורת

 המפלגות על קנסות להטיל בית־המשפט את
זה. חוק על העוברות

ד פה נדחתה זו הצעה ח  על■ א
המפל אותן - המפלגות כל ידי
 מם־ להטיל עתה הזוממות גות

העוכדים. על מפלגה
 הצעת־חוק הכנסת קיבלה יום (באותו

מע את להגביל שנועדה זו — שלי אחרת
 הועברה זו הצעה יום. 42ל־ הבחירות רכת

בהס היום, עד קבורה היא ושם — לוועדה
 היא המפלגות. כל נציגי של חשאית כמה

 למעלה במשך לדיון, שם הגיעה לא פשוט
משנתיים!)

★ ★ ★
 כל, קודם פוגע, מעשה־שוד שכל **ובן

מ יסבלו המזימה, תתגשם אם בנשדד.
 שיצטרכו ההסתדרות, חברי אלפי מאות מנה

להא כדי מתקציב־המשפחה חלק על לוזתר
עליהם. השנוא טפילי, מנגנון כיל

המטבע. של אחד צד רק זהו אולם
 באמצעות זה: הוא השני הצד

הוו המפלגות יהדקו הזה, המס
 על שלהן טבעת-החנק את תיקות
 תמורה כל וימנעו הציבור, צוואר

ושינוי.
הוו המפלגות רק ייהנו הזה המס מן

בהסתדרות. השולטות אותן — תיקות
 חדש, פוליטי כוח מחר יקום אם

 לא - ותמורה שינוי למען שילחם
 המתבטאת רפ״י, של ה״תמורה״

 ממש של תמורה אלא זו, במזימה
בדינוזאו להתחרות יוכל איך -

הציבור? קופת על הרובצים רים
 כאשר האחרונות, בבחירות בכך התנסיתי

 40כ־ הוציאה בראשה, שעמדתי הרשימה,
 במפלגות להתחרות ונאלצה — לירות אלף

כל־אחת. לירות מיליוני עשרות שהוציאו
יותר הרבה המצב יהיה הבאות בבחירות

 למבקר־ אותם ולהגיש והוצאותיהן, סותיהן
 על פליליים בעונשים איום תוך — המדינה

המ או הכנסות המעלימים המפלגות ראשי
ספרים. זייפים

זאת. מציעה אינה מפלגה שום
 בדצמבר 6ה־ ביום לכנסת, בחירתי למחרת

 זו. ברוח הצעת־חוק לכנסת הגשתי ,1965
ד.מפ־ הוצאות את להגביל ביקשתי זו בהצעה

 הוזתיקות המפלגות לרשות כי — גרוע
ש נוספות, לירות מיליוני עשרות יעמדו
העובדים. של ממעטפות־השכר הוצאו

המפ כין זדונית אפלייה תיווצר
 מיוצגות שכולן הוותיקות, לגות

 פוליטי גורם כל ובין בהסתדרות,
בהסתדרות. לפעול ירצה שלא
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