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 י׳ותר מאמריקה לקבל כיצד ראש־הממשלה
 הרופסת הכלכלה לחיזוק כלכלי, וסיוע כסף
 זמנו את מקדיש הוא אולי או ? ישראל של

לחיסול הדרכים על להתייעצויות, הפנוי

כחוק? מס זו הכנסה על משלמים ואין
 פשיטת־הרגל לאור כי השר, החליט אולי

 הוא, המדינה הכנסות מנגנון של המוחלטת
 יוקונ־ חברות ראשי עם ייפגש אישית,
 למדינה, מיסי־אמת מהם יגבה צרנים,

ספיר, פינחס קודמו שערך המיבצע כדוגמת

 גזירות מול פעולה, ויכולת חסרי־אמים
לצ משקיעים עשרות יכולים הרפורמה)

האי על יחתום שר־האוצר כי לשווא פות
 ראש־הממשלה, יכול הדרושים. שורים
 שלו שר־האוצר כי לחשוב רבין, יצחק
הכלכלית העוצמה להגברת הכל עושה

האיש! ה1
שנתרם כיותר הגמון• הסכום

 דמיפדגת־ לתרוס שכאו מנהלי־חחכרות כין רכינוכיץ, יהושע שר־האוצר
 השולחן.. על הנערמת הצ׳קים עדימת אל כמופנה השר של מכטו העכורה.

לירות. 2500 - למיפלגה שנתרם כיותר והגבוה לאיש, לירות 500 היה

 ל״ המתקרב המדינה, של הכספי הגירעון
? יימסר. כיצד רואה ואין דולר מיליארד 4

 גזירות של נוספת לבחינה שמא או
 מגלה חולף יום שכל במיסוי, הרפורמה

 את בכיס ישימו שתביא העיוותים כי
 שמא או, ? לחסל באה שהיא העבר עיוותי

 הגבייה להגברת בשבוע יום מקדיש הוא
ש והחברות העצמאיים אלפי מעשרות

 ועדת שנם אלה מס־אמת, משלמים אינם
 היא השנתית הכנסתם כי קבעה בן־שחר
שחורה כולה לירות, מיליארד 6מ- למעלה

 מוסדות להקמת אנשים מאות שהתרים
? ממלכתיים

 החמישי יום
הקבוע

 שר־ כי לתומם, שסכרו, אלה ל **
שר לעסוק שצריך במה עוסק האוצר

 המדינה יכולה מרה. טעות טועה ד,אוצר,
יכו כלכלית! פשיטת־רגל לקראת לשעוט

לתהות, בה ומעסיקים עובדים מיליון לים

 בלחצים לעמוד שתוכל כדי המדינה, של
האמריקאיים.

 שר־ אך — כך לחשוב יכולים כולם
 הדבר כי החליט רבינוביץ, יהושע האוצר,
 שלטונו ביצור הוא עתה, מכל, החשוב

 העבודה מיפלגת במחוז התל־אביבי, בגוש
 להקדיש עליו כך, ומשום תל-אביב. של
 2000 עם אישיות לפגישות בשבוע יום

 — מהם לסחוט או — ולהוציא מנהלים
הכ לירות מיליון 2ב- שתסתכמנה תרומות

בתל־אביב. העבודה מיפלגת למחוז נסה

 בעת־ובעונה־אחת כי יאשר מומחה כל
 למיניהם ממעלימי־המס להוציא השר יכול
 שני במקום למדינה, לירות מיליארד שני

 בתל־אביב. מפא״י למחוז לירות מיליון
 שר־האוצר שלו. העדיפות יש אחד לכל
 ב- ׳שלטונו ביצור כי החליט, ישראל של

 ביצור על עדיף בתל־אביב מיפלגה
המדינה.
 בשעות חמישי, יום מדי לשבוע, אחת

 רבי- יהושע מגיע והערב, אחר־הצהריים
 שם בתל-אביב. מפא״י מחוז לבית נוביץ

 מזכיר בן־םאיר, דב עם יחד יושב הוא
הבו האישיים חבר־גאמניו ועם המחוז,

ער, כזאב דדים  ונחום רייך אבי ד״ר וי
 לחסל רבינוביץ היסס לא השבוע (אגב, רז

 את לפנות עליו כי לו לבשר ויינר׳ את
הר על עובר שד־האוצר לרייך). מקומו
נאמניו. שהכינו שימות

 הגוף רשימות על מבוססות אלו רשימות
 (את״ר), רבינוביץ״ תומכי ״אזרחים הקרוי

 כראש- בבחירתו לתמוך במטרה שהוקם
 הבוחרים שרוב למרות תל־אביב. עיריית
 להט, (״צ׳יצ׳״) שלמה את עליז העדיפו

 את״ר ברשימות רבינוביץ עתה משתמש
 תל־ מחוז פעילות למימון כסף לגבות כדי

אביב.
 אישית, הרשימות על עובר שר־האוצר

 ביום עימו לפגישה שיוזמן מי את מאשר
 למחוק החליט למשל, כך, הבא. החמישי

 כרגע לו שאין רכטר, צבי של שמו את
 תרומה להעלות לו שיאפשר מקום־עבודה

 סולל מניהול לחופשה יצא (רכטר כנדרש
נגדו). הסישטרתית החקירה לגמר עד בונה

 גולן, דוד של שמו את גם מחק הוא
 לאחר הראשון, הבינלאומי הבנק מנכ״ל
 גם חבר־מיפלגה. אינו כי הודיע שגולן

 כלל קונצרן מנכ״ל דברת, אהרון של שמו
 השמות בירושלים. גר שהוא כיוון נמחק,

ש למזכירה, נמסרו רבינוביץ שאישר
 כימעט־אישי, מכתב מהם אחד לכל שלחה

 שר* עם לפגישה מוזמן הוא כי נכתב בו
)בדיוק (כך האוצר  רבינוביץ, יהושע !

בערב. תשע בשעה חמישי ביום
 לתשע נקבע מוזמנים ״סל שני סיבוב

 המיכתב מישלוח לאחר בערב. ושלושים
 מכותב, לכל רבינוביץ של נאמניו מטלפנים
 לירות, 500 לפחות יתרום כי מוודאים

לירות. 2500ל- המתקרב סכום ורצוי

רשימת_______
התורמיכז-בבוח

 הזמן את שר־האוצר העכיר הר ^
 התורמים עם לפגישה עד הנותר
 הגיע המקדימים. עם בשיחות הראשונים,

 ח״כ ספיר, פינחס של נאמנדלשעבר גם
ה את לרבינוביץ שהסביר שריד, יוסי

ד: ח״כ אמר ספיר. לבין בינו הבדל  שרי
 מאה יהיו לכלא, ייכנס ספיר פינחס ״אם

 איתו. יהד להיכנס מוכנים שיהיו אנשים
 יחיה לא לכלא, תיכנס יהושע, אתה, אם
אבל אתך. להיכנס מוכן שיהיה אחד אף .— 19 >


