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 עתונאים של עדה המוקף שר־הביטחון,

 השונים, בעיתונים המשובצים פרטיים,
שיש שרים גם אבל התור. בראש עומד

 קל תמיד (ולא וכסף כאריזמה פחות להם
ל להרשות יכולים ■וזה) זו בין להבחין

העי בשולי פרטיים כתבלבים כסה עצמם
משלם־המיסים. על־חשבון תונות,

בגונדולה שטה גורדה נאשר
 גולדה הגברת הזדעזעה !מכבר א ך
 הביזבוז נוכח פעמים, כמה מאיר /

בממשלתה. הנהוג
 בהס־ לה סיפרו כאשר הזדעזעה פעם
 חברות של מסויימים שמנהלים תדרות

 אלפי של משכורת מקבלים ממשלתיות
לחודש. ל״י

 מדוייקת, רשימה וקיבלה ביקשה היא
הממשל המנכ״לים שכר כי נסתבר ממנה
 לחודש ל׳׳י 7000ל־ עד מגיעה האלה תיים

חבר־כנסת. משכר יותר חמישה פי ברוטו,
כמובן, חוזר, זו משכורת של חלק־הארי

 משער אני מס־הכנסה. בצורת לאוצר, ישר
 המנכ״ל, בידי נשאר מזה שליש שרק

כדמי־כיס.
 על אינה המנב״ל שכלכלת כדור

ההו השכון על חי הוא משכורתו.
 מים־ נהג, מכונית־פאר, — צאות
 לחו״ל נסיעות בתי־מלון, עדות,

מש מזכירתו, ו/או משפחתו עם
ופו׳. ופו׳ לידידתו, כורת
 כזאת, ענקית משמרת לו מדוע כן, אם

קטן? חלק רק נשאר שממנה
 זה אכל זאת. תכין לא גולדה

 המנכ״ל מקבל בכוה פשוט: די
 האחרונה, משכורתו לפי פיצויים,

 מס־ של אחר חישום יש ולפיצויים
למשכורת. מאשר ההכנסה

 שמצא (מפגי מעבודתו שיסתלק אחרי
 לה עשה שהוא פרטית, בחברה מקום
 עם שרב מפני או מננ״ל; בהיותו טובה
 שחוסר־ מפני או עליו! האחראי השר

 בלתי־נסבלים לממדים הגיע שלו הכשרון
 עם עוזב הוא ישראל), בממשלת אפילו
גדול. רכוש

בצריף נשיא
 מאיר גולדה היתר, מכל יותר כל

מ העיתונים, אומרים כך מזועזעת,
 במישכן, ביקרה היא הנשיא. מישבן פרשת

נורא. היה וזד,
 את משלמת אינה גולדה אבל

ה משלם החשכון את החשבון.
אזרח.
במחיר תוכנן המישכן החשבון: וזהו

במחיר הושלם הוא ל״י. 000 .2.000
 לייעודו. ראוי הוא אין אבל ל״י. 000 .5.000

 להשקיע צריכים איכשהו, להתאימו, כדי
 משלמי־ד,מיסיס מכספי מיליונים, כמה עוד

ובמוצררה. בשכונת־התקווה
 אבל וריח. טעם על להתווכח טעם אין
כסף. על להתווכח אפשר

בצריף. שגר נשיא למדינה היה
 וכל המדינה, גאוות היתה ק* על

מכך. התרשם זר אורח
 הוא שגם נשיא במקומו ובא מת, הנשיא

 שהנשיא לתאר קשה בהליכותיו. צנוע אדם
 בנוח עצמם את ירגישו ורעייתו שזר זלמן

מיליונים. הרבה שעלה יומרני, במישכן
 משוגע מוח איזה :היא השאלה

 שככלל הפגומה דעתו על העלה
 כדי מפואר, היכל זו, כשעה דרוש,
 אדם — נשיא-המדינה את כו לשכן
וחינוכי? סימלי הוא מעמדו שכל
 ומי בישראל־של־מעלה, שחי מי רק

 שנעשה למה תחושה כל מכבר זה שאיבד
 ש- לחשוב היה יכול בישראל־של־מטה,

 וייטיב נשיא־בצריף, על עדיף נשיא־בהיכל
המדינה. את לסמל

משמי יש עצמה להעכרה אכל

 שלא כשם זאת. תבין לא גולדה לא,
 לאכול ממשלתי פקיד יכול איך הבינה

 הארוחה, ל״י 100 במחיר במיסדעת־פאר,
משלם־המיסים. על־חשבון

 ממש היתר זאת, כששמעה
מזועזעת.

 שמעולם מפני מזועזעת? הייתה ולמה
 הצהיר כך כאלה. במיסעדות ביקרה לא

הממשלה. דובר
 ושבועון לעשות, אפשר מה אך

 רישעותו, כרוב פירסם, זה מסויים
 לו וידידה מאיד גולדה של תמונה
 שכה ירושלמית, כמיסעדה כויאר

מ יותר עולה לזוג צנועה ארוחה
ז ״י ל מאה

 מדי לפגוש כשאפשר לעשות אפשר ומה
 בתל- גונדולה בסיסעדת גולדה את פעם

 אם — אפשר דומה? המחיר ששם אביב,
 מוצא שלך הפרצוף ואם כסף, די לך יש
בכניסה. הגורילות בעיני חן

 בחשבונות. מסתכלת אינה שגולדה יתכן
 תסתכל לא ועממית, צנועה לאשה כנאה

פקי יש זה בשביל כאלה. בפיסות־נייר
הכל. אחרי דים,

 משה את ל-טאול יכולה היא אכל
 למיסע־ גדול מומחה שהוא דיין,
 שרים וכמה כמה ועוד יקרות. רות

 פדות אינה שמומהיותם אחרים,
__________________מופלגת.

 תחרות ביניהם לערוך פעם כדאי (אולי
 ייהנו שמשלמי־המיסים כדי גסטרונומית,

 הטעם בפיתוח שהשקיעו ההשקעה מן קצת
ופקידיהם.) שריהם של הקולינארי

בהיכל וצלם
 מישראל-של- מועכר הנשיא עות.

 לישראל־של־היכלי-הפאד, צריפים
האדונים. לארץ האזרחים מארץ

 זה שגורל כך על להצטער פשר
 מוכרחים שזר. זלמן של בחלקו נפל
 שנפל דומה גורל על שבעתיים להצטער

בדגוריון. דויד של בחלקו
 רוצה הוא לשדר,־בוקר. ברח האיש

בחי להעלות כדי ימיו שארית את לנצל
 לדעתו, הטעון, כל את הנייר על פזון

הדותת. בזיכרון להישמר
 זמנו את הגוזלים ממבקרים, סולד הוא
 עסקנים מפי נאומים, מתעב הוא היקר.
 שהוא מפני נפשו, מעוסק להם בז שהוא
 שבו מהזמן — מזמן היטב אותם מכיר

 במסוקים, אליו הבאים דהיום, השרים
 ורכבו עפולה, פועלי במועצת מזכירים היו
מושאלים. אופניים על

כ כן־גוריון את מטרידים והנה
יקרה. בהילולא כדתי-נסכלת, צורה
 כל היה יכול בדגוריון של רוגזו את
 כאשר מסך־ד,טלוויזיה, על לראות אזרח

 עילאי במאמץ בקושי, רק האיש הסתיר
 אורגיית על דעתו את התאפקות, של ובולם

 גמדים של הפיספוטים ותשפוכת הצביעות
 אפסית חשיבה בעלי אינטלקטואליים,

נפוחה. וחשיבות
ענ זה זאת, סוכל כן־גוריץ אם
ה מוכרח מדוע היא השאלה יינו•

 חגיגות על שיוציאו לסבול אזרח
לי מיליון בעשרים וספיחיהן אלה
מכספו? רות

ל אלף במאה אריות כפיר
גבול יש עוני, יש ישראל מדינת ך*
ממש. רעב גם ויש הרעב, ^■

לכל מספיקה שאינה קיצבת־זיקנה, יש
מת שאינן שכונות־עוני, יש חתול. כלת

 הגוועים אנשים יש כלב. למגורי אימות
 יכולת מחוסר בתי־חולים, של במסדרונות

בהם. לטפל והאחיות הרופאים
 יורד הריאלי שערכו מוקפא, שכר יש

 התמרמרות, של שביתות יש בהתמדה.
זעם. של הפגנות ויש

 שהחליט אדם יש ישראל מדינת באותד,
כסיר, של. פסל מישרת, בפתח להקים,

בסלע. חצוב כולו שיהיה
הפ המדינה. שפיר הוא האיש

 הוא המדינה. חשבון על יוקם סל
 — ראשונה אומדנה לפי — יעלה

לירות. אלף מאה ל״י. 100,000
 להצעות־תקציב בהשוואה פעוט, סכום

מיליארד. 20 של
 זה ופסל משהו. לסמל בא פסל אבל
מסמל. באמת

 כמדינה, המצב את מסמל הוא
 את לפטר הממשלה צריכה שסו

להיפך. או העם.
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