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הפועל הוועד בישיבת תקרית בעיקבות

 ההסתדרות של הוועד״הפועל בישיבת מקשיב וביו יאחק
אי דוגמה להראות ממנו שתבע אבנרי, אורי של לדבריו

הרוגאותיו. משכר חלק״ ״לפחות למדינה ולהעביר שית

 רגילות ובנסיבות — טעם של ענייו זהו אבל נאות. בכיבוס
בלל. הדברים את מעורר הייתי לא

רגילות. נסיכות דנו אין כיום אך
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 אל פנתה בראשה, עומד שאתר! ישראל, משלת **
 כלכלית, שואה לגו צפוייה בקריאת־אזעקה. הציבור 1*1

 תימנע לא אם ומדינית, ביטחונית לשואה גם שתגרום
מועד. בעוד

 את להוריד הציבור על אותה, למנוע כדי
 על לוותר דראסטי, כאופן שלו רמת־המחייה

 גם ססויימות וכשיככות מהנאות״יהחיים, הרכה
 כיותר. הכסיסיים מצרכי־חמיחייה כמה עד

 סוכר על לוותר נדרשו מרוכות־ילדים סישפחות
המע הדכרים עד לוותר נתכעו אחרים ולהם,
חדוות־חיים. להם ניקים

אישית דוגמה
 תמיהה בפומבי פעמים במה השבוע שהכעת מעתי ***

בישי בנוכחותך שהשמעתי הדברים על והתמרמרות 8/
הרצאו לפרשת בקשר הוועד־הפועל, של המחושמלת בה

בארצות־ווברית. תיו
 בדרישה העם אל שבבואך מעמד באותו לך אמרתי
 קודם לו להראות עליך ומפליגים, ,מכאיבים לקורבנות

אישית. דוגמה כל
 לפחות המדינה לידי להעכיר לך הצעתי

הרצאות. מאותן לך שכאו ההכנסות מן חלק
 בדממה נתקבלו אלה שדברי לכך לב שמת בוודאי

וב בזעם עליהם הגיבו לא חבריך-למיסלגה אפילו דקה.
 מכל ועדי־העובדים נציגי וביניהם הנוכחים, פני על סערה.
שקטה. הסכמה הצטיירה הארץ, רחבי

 אלה שדכרים הראשונה הפעם שזו די נדמה
לע ההזדמנות לך ושניתנה כאוזניך, הושמעו

עדיהם. הציכור תגוכת על מוד
 ומדוע הדברים, את אמרתי מדוע לך להסביר אנסה

חישובה. אך בלתי־נעימה חובה מילוי בכך ראיתי
■1 י■ :■

 לבחירתך בחיוב שהתייחסתי לך להזכיר צריך יני
 לנשיא- שהציע הראשון הייתי אכן, לראש־הממישלה.

 למעלה לפני עוד היה יזה עליך. זה תפקיד להטיל המדינה
 הזמין הנשיא כאשר אשכול, לוי פטירת עם שנים, מחמש
 המועמדים על בכנסת סיעתי דעת את להביע רשמית אותי

לראשות־הממשלה.
 העובדות שנתיים לפני לי הובאו כאשר זאת, למרות

 היה זה לפרסמן. החלטתי שלך, ההרצאות לפרשת ביחס
 לא הוא ההם, הימים של באווירה אך הראשון, הפירסום

תגובה. כל עורר
 — מיהו ידענו ושנינו — מישהו ניסה בחירתך, ערב
 במסע נגדך לפתוח כדי המגירה, מן זו פרשה להוציא

ציד־מכשפות. של
זה. למסע הצטרפתי לא
 שאין סברתי בעליו. של הכוונות בטוהר האמנתי לא

 ממך ולמנוע כראש-הממשלה, אותך לפסול כדי זו כפרשה
ביותר. הרם בתפקיד עצמך את להוכיח נאותה הזדמנות

 עצמה שהפרשה הדכר פירוש אין אודם
נסגרה.
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 ביני שהוגש המדינה, מבקר לדו״ח זקוקים היינו א 13■

ההרצאות לפרשת מעל שמרחפים לדעת כדי תיים, /
סימני־ישאלה. כמה

 אין לתפקידו. •שייך כהונתו בארץ שגריר של נאום כל
 ציבורית במיסגרת נאומיו, עיבור שכר לגבות צריך השגריר
 אמרגן לרשות עצמו את להעמיד צריך הוא ואין ופרטית,
בהופעותיו. מיסחר שיעשה מיסחרי,

 ממצכו ליהנות צריך שגריר אין כוודאי
 כארץ הן מיסיס מתשלום אותו הסוטר המיוהד,
כמודדתו. הן כהונתו,

 אישר רק המדינה מיקר מאליו. ומובן ברור זה כל
 החוק את נגדו לא שהרצאותיך מצא הוא הדברים. את

 מסויים למיקרה להתייחס שכחו שאלה מפגי והתקשיר,
 יהיה שלהבא כך תיקונם, על המליץ המבקר אבל 'כזה.
בהחלט. אסור הדבר כי ברור

טכני, זיכוי מהווה המכקר של זו מסקנה
עניין. שד לגופו הרשעה אך

 את לאחר־מכן' להשאיר צריך היית שלא לי נדמה
 לך מייעץ הייתי נשאלתי, אילו באוויר. תלויים הדברים

לאומית, למטרה תרומה של בצורה מעשית, מסקנה להסיק

אפש כל נשללה והעצמאי, השכיר העובד, האיש מן
 לעבור צנועה, פרטית מכונית לרכוש לחו״ל, לצאת רות

 על המקילים במכשירים להצטייד יותר, מרווחת לדירה
 עוד כאובה בעייה הפך הילדים חינוך מישפחתו. חיי

יותר.
 הוועד־הפועל, של ההיא בישיבה גם סיפרת זה כל את
 הביטחוני העול את תיארת מקומות־העבודה. נציגי באוזני
 המצב ואת בו, לעמוד אלא ברירה לנו שאין מנשוא, הקשה

הנורא. הכלכלי
 אלה, פשוטים שדכרים לכך לצפות יכולת

 יתקכלו עדיהם, שההדטת הקשים והפיתרונות
וכהסכמה. כהכנה זה נאמן כציכור

 לשר- פתק על ורשמת כך, זה שאין להיווכח נדהמת
דברי-היגיון. זה בפורום להשמיע טעם שאין האוצר

? עצמך: את שאלת לא האם ע ו ד מ
■ ■ ■!

 ותוך לו, שקרה נורא אסון על לך מספר אדם איטר ך•
 לו. להאמין יכול אינך — בעליצות מחייך הוא כך כדי ^

 והתנהגותו הבעודפניו כאשר רק אמינים, אדם של דבריו
אותם. תואמים

 לממשלה להאמין נורמלי אדם יכול איך
 עלינו ובא מתרגש שהינה-הינה לו האומרת

 חם■ וכד עצמה כשהיא — נורא כלכלי אסון
שסיר? הכל כאילו מתנהגים ריה

 ל־ אחד ממלון־פאר ונודדים בחו״ל מטיילים השרים
ה כבישי על טסות המפוארות מכוניות־השרד מישנהו.

 ילד כל הדלק. מחיר עקב האזרחים פונו שמוחם ארץ,
 בטלוויזיה לנו המספר שובע, שופע שכולו שפלוני, יודע

 מאות של מתנות קיבל ובלחם, בסוכר לחסוך שעלינו
 לירות מיליוני מאות וזרק לשולחן, מתחת לירות אלפי

שחיתות. של לבור המדינה מכספי
 אולי, לה, אין האישית. הדוגמה של החשיבות זוהי
ו מוסרית מבחינה חיונית היא אבל — כלכלי מישקל

לקורבנות. להסכים מישהו לשכנע רוצים אם פסיכולוגית,
 המדינה לקופת עכשיו מעכיר היית אידו

 חייכ שאינך אף כחו״ל, הרצאותיך שכר את
 זכות דך מעניק הדכר היה — זאת לעשות

ויתורים. מזולתך לתכוע כודטת מוסרית
 כבאקשיש שקיבל הדירה את זנבר משה החזיר אילו

לתוכחותיו. ברצינות מתייחסים שהיו יתכן ממשלתי, מבנק
 במטוסי לה-שתמש מפסיק שהוא בר-לב חיים הודיע אילו

בברכה. מתקבל זה היה פרטיות, כבמוניות חיל־האוויר

ההתחלה. רק כמובן, והי,ז
 על דדיכוריהם, עצמם את להתאים כדי

 את קיצוני כאופן לשנות וחכריה הממשלה
חייהם. סיגנון

ב ונסיעה הצמודות, מכוניות־השרד ביטול :למשל
 של זכותם ביטול ממשלתיות. מכוניות של מרכזי ,,פול״

 לדירות־שרד. ושר-החוץ, ראש־הממשלה מילבד השרים, כל
 כאנשי־ או כגהגים המוסווים האישיים, המ׳־שרתים ביטול

 לסנסציה תגרום בסופרמארקט השר אשת (הופעת לישכה.
 אויפגאית־הצמרת בסלון התכוף לביקורה בניגוד חיובית,

 מילבד — לחו״ל השרים נסיעות כל הפסקת בר.) לולה
 בתפקידם, במישרין הקשורות מעטות, חיוניות נסיעות

 הטיולים כל ביטול בפרוטרוט. לציבור יוסברו שסיבותיהן
 המשמשים המוסדות ושאר הסוכנות המגבית, על־חשבון

 לתחום מחוץ אל מיסעדות־הפאר כל הוצאת שלל. לחלוקת
״קרנות־ כל ביטול הבכירים. והקצינים הפקידים השרים,

 לרשות העומדים הסמויים, ההוצאות״ ו״חשבוגות הייצוג״
 בבל ישראל •של השתתפותה הגבלת ופקידיהם. השרים

 ליווי בלא יחידי, יישראלי לנציג הבינלאומיים הקונגרסים
 הדיפלומטי שהנציג במיקתח רק זה וגם — מישפחתו בני

 בעצמו. זה תפקיד למלא יכול אינו במקום הישראלי
 מנהלי של והמוסוות הגלויות במשכורות דראסטי קיצוץ

 והסוכנו" ההסתדרותיות והציבוריות, הממשלתיות החברות
וההכנ ההון הצהרת פירסום המלא. פירסומן תוך תיות,

בכיר. ואיש־ציבור חבר-בנסת שר, כל של סות
להת צריכות היו זה טסוג הוראות עשרות

 שכה מוצאי־שכת כאותה כו־זמנית פרסם
 לי, האמן תוכניתה. את ממשלתך פירסמה

 וסוכר דחם על הסובסידיות צימצום אפילו
אחרת. כצורה אז מתקכד היה

■ ■ ■ י
 ה־ לבוא היה צריך החיובי המוסרי הטיהור צד ף•

ה האברים וכריתת הרע ביעור — השלילי טיהור ■4
רקובים.

 של מדהימה סידרה בארץ נתגלתה האחרונים בחודשים
ממשל אישים מעורבים בכולם שונות. פרשוודשחיתות .

שרים. ישל וחבריהם ידידיהם בכירים, תיים
 אחרונות בידיעות כתב נקדימון שלמה העיתונאי

פר בוועד־הפועל, נאום באותו באוזניך, שגיליתי שבשעה
 ו־ סרסורי־נשק של הסיטוניות העלמזת־המס על טים

 פעמים: כמה הפלטת ה־שילטונות, בעזרת קבלני״ביטחון,
לכך. לב שמתי לא ידעתי..." לא ידעתי... ״לא

 הייתי (אילו לד. מאמין אני ידעת, שלא אומר אתה אם
 ולא כן, לפגי זמן הרבה כך על שומע היית חבר־כנסת,

אחת.) פעם רק
יודע. אתה עכשיו אכל

 על- מתקבלת היתה הדראסטית הכלכלית התוכנית
הבאים: הדברים קרו אילו אחרת, באווירה הציבור ידי

של כאכדככיר כבית־יהמעצר כליאתם 6
 שהיו (או שידעו לישראל החברה מנהלי וכל צור מיכאל

 החוקים; על וההערמה החוקים הפרת על לדעת) צריכים
 את שהפרו הבכירים והפקידים הזיקוק ובתי צי״ם מנהלי
 ידם שנתנו ביחו״ל, בלתי־חוקיים סכומים שקיבלו החוק,

 ורואי- עורכי־הדין כל כוזבים, ותשקיפים מאזנים לפירסום
 ;כוזבים שהם ביודעם כאלה מיסמכים על שחתמו החשבון

 מסים. •שהעלימו מישרד־ה־ביטחון וקבלני סרסורי-הנשק
 ח״כ, או שר של ממעמד נהגה הנ״ל מן שמישהו במידה

חסינותו. את לבטל יש
מי כל של מתפקידו המיידית השעייתו ••
מרשל כתוצאה או שוחד תמורת בזדון, בתפקידו שמעל

 כראוי פיקח שלא ישראל בנק נגיד וביניהם פושעת, נות
 מכספי סכומי-עתק ושהפקיד בריטניה, ארץ־ישראל בנק על

 חברת מנהלי ;,כל פסולים ספסרות בעיסקי משלם־המסים
 זאב של מתפקידו השעייתו נגד בשעתו שהצביעו מקורות
 מישרד־ פקידי כל ובתי־הזיקוק; צי״נז מנהלי כל קרייב;

 ;וסרסורים קבלנים של העלמות־המס על שחיפו הביטחון
זרי על לדעת) צריכים שהיו (או שידעו האוצר פקידי כל
 עיסקי־מטבע ועל ואדוציות לחברות המדינה כספי קת

 רכטר צבי סולל־בונה מנהל הנ״ל; החברות של חשודים
רוזנבאום. טיבור של בעסקי־הרמאות פעולה ששיתף

גור היד כאלה המוניים והשעיות מעצרים
 מוכיח שהיה כריא, הלם זהו אכל להלם. מים
 מוכן אינך אתה וכי חדש, דף שנפתח לכל

וזוהמה. שחיתות סכיכך לסכול
■ ■ ■  הטלת הוא העיקר כמובן. העיקר, איננו זה פ 1ן

 על מוטל: להיות צריך הוא שבו במיקום העומס 4
ובעטו. ששמנו הישורונים
 לפני ועוד ממשלתך, של התוכנית פיריסום עם בד־בבד

 •של שורות לבצע צריך היית והסוכר, הלחם מחירי העלאת
:כגון אנטי־ישורוניות, מוחצות, פעולות
 על כדיעכד חד־פעמי מס־רכש הטלת •

 מ• הכנסותיהם מלוא כסכום סרסורי־הנשק, כל
זרלצה״ל. ציוד-לוחמה אספקת על שגכו אחוזים

 בשיעור קבלגי־ביטחון, על דומה היטל הטלת י•
צנוע. אישי שכר מילבד רווחיהם, מלוא
 שדרכם חורי״המס, כל של ומוחלטת מיידית סתימה 8

מיליאר של הכנסות לפטור ואילי-הון בעלי-רכויש יכולים
 והפקעה בכלל, מס מתשלום או מס״אמת, מתשלום דים

האחרונות. בשנים שנעשו אלה רווחים של בדיעבד
 החורים את מכיר מתחיל דואה־השכץ כל
התו הפוכה מסננת — כמסננת-המס, האלה
 והמע־ השכירים, של גרגירי-השכד את פסת

הפרוטקציונרים. של גושי־הרווח את כירה
 אבל לרפורמה. בדרך ראשונים צעדים אלא אינם אליה

 האזרח את לשכנע כדי היה די כזו צנועה בהתחלה אפילו
■ חגורתו. את להדק עליו וכי לו, משקרת ממשלתך אין כי

 היא אלה. מחשכות לאור כאה אליך פנייתי
 להעמיד הרצון מן אלא מקלטרנות, נכעה לא

 בפניך: הניצבת האמיתית הכעייה על אותך
אישית. ודוגמה מנהיגות של כעייה

א


