
הו ויתקון אלפרד דד״ר ערצתי ך*
לשבוע. משבוע וגוברת לכת 1 !

:איש הכה
משמי הם אותו. מבינים אינם כסילים

מלא. בפה ואף בחצי־פה אותו צים
 כמוהם לתפוס, מסוגלים הם אין

 עצמו על קיכל •מהאיש המוגבל.
 שהוא משימה כבירה. משימה

לעצמו. אותה קבע
 ב־ צעד, אחרי צעד אותה, מבצע הוא

גאוני. כישרון

 תחי- תפסתי, לא אני שגם מודה ני ^
£ ושיטתו. כוונתו את לה, \

 עושה שהוא מה עושה שהוא חשבתי
 למה גורם שהוא תמימות. מתוך באקראי,

כורחו. בעל בהיסח־הדעת, גורם שהוא
 אמרתי לדבר, דבר כשצירפתי אבל
!להיות יכול לא זה הרי :לעצמי

עיני. נפקחו לפתע, ואז,
 של כלאורו לי, נתגלתה כולה התוכנית

ברק.
חוכ איזו נשימתי. נעצרה לרגע

 הכנה איזו :תיחכום איזה : מה
 האדם של בפסיכולוגיה נדירה

 פדגוגי בישרון איזה ההמון: ושל
:יחיד-כמינו

התוכנית: זוהי שהרי
 הלם על-ידי הישראלי הקהל את לעורר

חזק.
הוא שבה המציאות את לעיניו לחשוף

חי.
ה השחיתות נגד אותו לקומם

עכר. מכל אותו מקיפה
 ולהתבייש בראי להסתכל אותו להכריח

באדישותו.
 העניינים את קח :לו לקרוא

:כידיד
 כפוי-טובה, במיבצע-יחיד — זה וכל
ש בידעו כוונתו, את יתפוס שאיש מבלי

 של קיתון תהיה בה שיזכה היחידה התודה
טיפשים. מפי עלבונות
 עידוד מעט היום, ישאף, אולי
 אחד, שאדם הידיעה מן וסיפוק

אותו. מכין לפחות,

 ויתקון ד״ר שהנחית הראשון הלם ךיי
 באמצעות היה הישראלי הקהל על 1 1

והמ מימצאיו את שכלל המפורסם, הדו״ח
לצותיו.
 גאוניותה את אז הכין לא איש

זו. מלאכת-מחשכת של
 ״המלצה על ״סתירה״, על דיברו הכל

״תעלומה״. על בלתי־מובנת״,
 נעלמת השיטה, את שתופסים ברגע אך

התעלומה.
 ועיקכי הגיוני כדור, הדכר
לחלוטין.

הדו״חו אמר מה כי
 השאירו לא הם המימצאים. באו תחילה

בפרשת שהתרחש מה לגבי ספק שום
נפט. נתיבי
 מוטי כי הבין לקרוא שיודע מי כל

 ללב המסריחה עיסקה, כאן ביצע פרידמן
השמיים.

 מכר נמוך, במחיר עלוב ציוד קנה הוא
 מכן ולאחר מפולפל, במחיר לעצמו אותו
ש זרה, לחברה עצום במחיר אותו מכר

חסדיו. את לרכוש רצתה
 מוטי הרוויח זו, כפולה במכה
 שלושה כסביבת מיטהו פרידמן
הנוכחי. ערכן לבי לירות, מיליון

 במס־הכ־ החייבת הכנסה זאת היתד. לא
 רווח זה היה שלך. הכנסותיו כמו נסה
לגמ ממסים המשוחררת עיסקת־רכוש, על
לגמרי. כימעט או רי,

 :לעצמו אמר ויתקון דו״ח של קורא (כל
 300 לעבוד צריו אני עולם, של ריבונו

נטו!) כזה סכום להרוויח כדי שנה
הכל. אינו כמובן. וזה,
 לפי פחת לקבל היה יכול הזה הציוד על

 המשחרר עצום, פחת — הנקוב מחירו
הכנסותיו. שאר את גם ממס

 הארץ מן להוציא היה יכול הוא
 זר, כמטבע דולארים אלפי מאות

 מן הציוד את ככיבוד, לקנות, כדי
היתה שלא הבאהאמית״, ״ההכרה

עצמו. הוא אלא
הכל. אינו כמובן, זה, וגם

ה ה המימצאים הרי ^ ל  ה- באו א
ויתקון. ד״ר של המלצות

כך: למעשה, אמר, הוא
 הון־תוע־ הרוויח פרידמן מוטי

 העדים כדתי־כשרה, כעיסקה פות
 מה יודע ומי מטכע, הכריח מס,
עוד.

 למערכת־ שייך שהיה כסף לקח גם הוא
 שם ביותר!) הקדושה הפרה (זו הביטחון

 בו ועשה בחו״ל, הפרטי בחשבונו אותו
 את (ולא אותו והחזיר פרטיים, עסקים
נתגלה. שהעניין אחרי רק כולו)

י הזה האיש את רואים אתם
 שד כישראל לבם: דעו וככן,

 מנכ״ד להיות ראוי זה איש ,1072
עצומה! ציבורית חכרה של

מאחרים. שונה אינו שהוא מפני
י נ פ ם מ ל ו כ ם ש י ש ו  ע

ת. א ז
 מעל העומדת לשיכבה שייך שהוא מפני

לחוק.

לרעהו. איש קרצו גם
 אותם גם בעיתונים, הטובים הפרשנים

 על לחו״ל בשנה פעמים ארבע הנוסעים
 על וגפרית אש המטירו הציבור, חשבון
 זה הממשלה. ועל השחיתות ועל ויתקון

 צריכים סקנדל, זה ככה, להימשך יכול לא
וכר. וכר פלוני, את להדיח
 החלטות אסיפות, עצומות, היו

ככנסת. חינגא מפלגתיות,
הכל. וזה

 מוטי את הכריחה הממשלה
סי על כאו הבל להתפטר. פרידמן

 ה* הצטרפה שכוע וכעבור פוקם.
קוד ״פרשות״ למאות ״פרשה״

ונשכחו. שנגנזו מות,

 :ואומר מתייאש אולי, היה, אחר דם ^
 הוא תקנה. ללא הוא הזה הציבור

כזאת. לממשלה ראוי
 למרכה ויתקון, הד״ר לא אך
המזל.
 אדם שיטתי. אדם עקשני. אדם הוא
יסודי.
כך — הספיק לא הראשון ההלם אם

בפני הפרקליטים
 עומדים אינם המדינה שבראש מפני

 בי- חבורת אלא ו״איסטניסים״, ״צדיקים״
 והדואגים הכל על המצפצפים צועיסטים

לעצמם.
 !הזה המימסד של הנורמה זוהי זה. ככה

 כעיניכם, חן מוצא לא זה ואם
:המימסד את סדקו

ההלם כי האמין ויתקון שד״ר תבן *
 להתקוממות להביא כדי יספיק הזה
ראדיקלי. לשינוי ובעיקבותיה כללית,

 תקום שהכנסת חשב אולי
 שהממשלה תפקידה, את ותמלא
יסול ראשי־ציכור שתריסר תיפול,

 המיפ- בל שצעירי מתפקידיהם, קו
 שכיתה שתפרוץ יתמרדו, לגות

כללית.
ו. ה ש מ

קרה. לא דכד שוס אולם
 איש התחרו העסקנצ׳יקים כל כמובן,

השחי נגד צביעות מטפי בנאומים ברעהו
בעלי-שררה, לעבר פזלו כך כדי תוך תות.

ו פה מדי. יותר יתדגזו שלא לוודא כדי

ויתקון* ועדת
שני. הלם ננסה הבה — לעצמו אמר

 שבר* על ההחלטה נולדה וכד
הפרקליטים. של הטירחה

מזעזעת. לכאורה, היתה, היא גם
 פרידמן, מוטי על להגן בא א׳ פרקליט

 במכה לירות מיליון שלושה שעשה האיש
ממם־הכנסה. נקי אחת,

הפרק יקכל הזאת ההגנה עכור
 מ־ לא לירות. 178,625,000 ליט

הציבור. מן פרידמן.
— ניב דויד על להגן בא ב׳ פרקליט

 כל את שסיכן הצרוף, האידיאליסט זה
 ולחסוך שחיתות למנוע כדי שלו הקאריירה

הציבור. כספי את
 האידיאליסט על ההגנה עכור

 הפרקליט צריף חוסד־כפפי־הציכוד
 מכספי לידות. 128,045,000 לקבל
ציכוד. אותו
 פרקליט של עבודה יום עבור הלאה. וכן

 חברי־כנסת, שני של חודשית משכורת —
פועלי־שימורים. ארבעה

 וסלומון, ליפשיץ עורכי־הדיז :מימין *
 המשפטי היועץ ;פרידמן מוטי פרקליטי

בך. גבריאל המדמה פרקליט שמגר, מאיר

 לעשות היה יכול אזרח כל
 אני כמה החשכון: את לעצמו
ה את להרוויח כדי לעכוד צייד
 כיום בזה עורד-דין שמקבל סכום
:ז אחד

 על עבר הזעם מלא. היה הלם ך*
 הסתפק לא ויתקון ד״ר אבל גדותיו. 1 1

בזה.
 כעניין, המעורבים ושאר הוא,
 שמקובל מה זהו :לציכור הודיעו

מסויימים. עורבי-דין אצל
 שהיו דברים לציבור נתבררו בן־לילה

 קבוצה שיש למעטים. רק כה עד ידועים
 קירבה המקורבים פרקליטים, של קטנטנה

 חצי המקבלים אנשים לשילטון. אינטימית
 תקנון או חוזה עריכת עבור לירות מיליון

 להרוויח היכולים ממשלתית. חברה של
 מרוויח אשר את המדינה, מקופת בחודש,

חייו. ימי בכל נורמלי עובד
 את המשלם נורמלי, עוכד אותו

ה קופת את למלא בדי מימיו
מדינה.

 הצמרת של הפרוטקציונרים קבוצת זוהי
צי ממשלתיות, חברות של פרקליטים —

הסתדרותיות. סוכנותיות, בוריות,
 של אחד חלק אלא אינם והפרקילטים

 הפרוטקציונרים גדול, יותר הרבה מחנה
 אנשי- בנקאים, תעשיינים, — הצמרת של

אדריכ סוחרים, עסקני־מיפלגות, ביטוח,
למיניהם. טפילים קבלנים, לים,

 יש — למעשה ויתקון אמר — לכם דעו
ועם־משרתים. עם־אדונים בארץ, עמים שני

 האחד העם כן של כחייו יום
 של כחייו חודשים לארכעה שווה

 שודד האחד העם בן השני. העם כן
 כן פטריוטי. מעשה וזהו מיליון,

 של העלאת-שכר דורש השני העם
כ נפשעת הכלה וזוהי ליום. לירה
אויבים. המוקפת המדינה משק
1 מזדעזע אתה ז בעיניך חן מוצא לא זה

משהו: ועשה קום אז

 הקודמת, בפעם במו שלא פעם, ך*
 סמך לא הוא ויתקון. הד״ר שתק לא 1 1

 הוא ידיו. מתחת שהוציא המיסמך על רק
על-פה. פרשנות הוסיף
 הגדולות האיטרות אחת את יצר הוא

: 1972 של
 שפסטיכלים לדעת צריך ״העם

כסף:״ עולים
 מוכן הייתי בעיתון, זה פסוק כשקראתי

אותו. לנשק
 פליטת־פה. כזה רואים כסילים

 דכרי־חוכמה ץ פליטת־פה איזו
:עמוקים

:זה הוא הפסוק של פירושו כי
מבוגר ציבור אתם אם רציניים, אתם אם

 כל את סלקו מסקנות. והסיקו קומו —
 המושחתות הנורמות על הזה, המימסד

 ופרקליטי־הכסף מנכ״לי־הזהב על שלו,
ה ובעלי־השררה המתעשרים על שלו,

יהירים.
כ — זאת לעשות ככוחבם יש
הבחירות. כיום קלות.
 תסתפקו את זאת, תעשו לא אם אבל

 חסודים נאומים של קטנה באורגיה שוב
 בפעם תבחרו אם חסרי־מסקנות, ומאמרים
ה ואותה הממשלה אותה את השמינית

זו מציאות שיצרו המפלגות ואותן כנסת
 רציניים. אינכם אז כי —

. זהו אז כי ל ב י ט ס פ
 תשלמו, — פסטיבל וכשכיל

!כבקשה
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