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 שייקספיר כתב כך וכניסותיו... יציאותיו אחד לכל 1 1

בעיניכם. כטוב במחזה
 רכים. שחקנים עברו תשל״ה של הכמה על

 שהופיעו היו ויציאותיו. וכניסותיו איש־ואיש
 ונעלמו. אחד פסוק הפליטו אחד, קטן לרגע אף
 הכמה את נטשו שלא היו ושוב. שוב שחזרו היו
אחת. לשעה איז

חל החיילת כמו מותם, ברגע רק שהופיעו היו  ר, ל ה ר
 שקנו חיו אפופת־מיסתורין. תעלומה אחריה שהותירה

, ם ה ר ב א כמו ורצח, טירוף של ברגע שם להם רא ז  ע
ב מועדון־לילה של למינהרת־האיוורור רימון ששילשל

 נמו כקורבנות, שהתפרסמו היו המוני. הרג וגרם נתניה,
ה ל י , ג י ו ש רב-המיליונים, בוכמן יוסלה של רעייתו ל
 20 ששוויים בתכשיטים חברותיה עיני את לנקר רצתה

 היו אחד. נועז במעשה־שוד אותם ואיבדה לירות, מיליוני
ה כמו גבורה, של ברגע שהתפרסמו ב כ ו י כ ו בהת ל

סבוי. מלון קפת
ו הזנחה על להתלונן כדי קודמת משנה שחזרו היו
ו סל ר מ כמו עוולה, י נ י  קאהיר, נידוני וחבריה, נ
 כרוח- שחזרו היו בכלא. לגורלם נעזבו כי השנה שטענו
י שעשה כפי ממונטה־כריסטו, הרוזן נוסח רפאים, כ ד ר  מ

ד ק ובידוד. מאסר של שנים 17 אחרי ר י
 כמו דור, של שיכחה אחרי ולתודעה לארץ שחזרו היו

ו ה י ל ם א י כ ו ח ה י ל א , ו י ר ו צ ־ ת י ה רוצחי ב
 והיתה בישראל. לקבורה הועברו שעצמותיהם מוין, לורד

 בתוכנו, אוניברסלי פשוט, סיפור־אהבה בזכות שהתפרסמה
 החיילת מקונייטרה, הנערה כמו הזמן, בנסיבות מייוחד אך
/ ט נ א ז׳ ג ר  מכוח־האו״ם. רומיאו לצד ישראלית יוליה פ

אף ויציאה. כניסה היתה מהם אחד לכד

 מאמין, יהודי אנטי-שמית: חוברת־שיטנה מתוך נלקחה
 שבנה איש השואה, ניצול דתית, מיפלגה של מנהיג

 בכספי פומבית נקשר ששמו בינלאומית, כלכלית אימפריה
ה של ויריבם שותפם האמריקאי, המאורגן הפשע עולם

 עסקי־אוויר של דק חבל על שהילך ספסר רוטשילדים,
ממרומיו. לבסוף ושנפל עולמיים,
 של המדהים הגילוי מן להתאושש ניסו ישראל אזרחי

 חדש, שם על-ידי זוהרו הועם כאשר רוזנבוים, עיסקי
ל עליו: שהאפיל א כ י  טיפוס רוזנבוים היה אם צור. מ

 של דמותו את לשנה וסיפק צור בא הרי גלותי, יהודי של
 סמל השילטון, של בן־התפנוקים אותנטי: ישראלי נוכל

 ומסובב- המיליונים מגלגל במדינה, שנוצר החדש המעמד
ובוואדוץ. בשווייץ הסודיים החשבונות פותח הכספים,
 לגילוייו הציבור התרגל אך בא. וזה הולך, זה עוד

 מהממת שערוריה בו פגעה והנה צור, של המדהימים
החלו את פעם שסימלה חברה סולל־בוש, כספי נוספת:

 ז׳נבה בין מיסתוריות בעסקות התגלגלו הישראלית, ציות
בי של שמו וואדוץ.  ועמוד־התווך קיבוץ איש ר, ט כ ר צ

מישטרתי. תיק של עטיפתו על התנוסס ההסתדרות, של
המעפי נשלחו כאשר הפלמ״ח, כימי פעם,

 אנשי שרו השכן, לאי הזר השידטון על־ידי לים
 ארץ־ישראל...״ היא קפריסין ״גם המחתרת:

 נולד שיר, אותו של אכזרית כפארודיה השנה,
ה ארץ־ישראל...״ היא ואדוץ ״גם הפיזמון:

 ו• דיגלה ליכטנשטיין, נסיכות של גיאוגרפיה
ישר בעיתוני שיגרתיים נושאים הפכו סימלה,

אל.
 חשוכות, לפינות רחמים ללא חדרו הפירסום זרקורי

 כץ בי צ בשם אדם באפלה. כה עד שפעלו דמויות האירו
 בסכומי־עתק מעל כי נתגלה כאשר הכותרות, גיבור הפך

ה לענייני לדאוג הוא שתפקידה חברה ענזידר, מחברת
ר בשם מלווה־בריבית מוכי־המצוקה. של שיכון נ ב  א

ר מ ו תלעיריית הילווה כי טען כאשר לציבור התוודע ת ש ר ת ב שו ם ט־בור :הבר סי ח דו

 — תשל״ה שד איש-השנה היה לא מהם איש
רגע־האמת, את השנה לעלילת שהעניק השחקן

 המטביע המעשה את שלא-יימחה, הפסוק את ,
-כולה. העלילה על חותמו את

? בווטוס אתה גם •
 שורת מבין יבוא שאיש־השנה נדמה, היה חילה ך*

 רצופה שרשרת תשל״ה את שהפכו בעלי-הפרשות, 1 1
כלכליות. שערוריות של אחת

שכאילו דמות ם, י ו ב נ ז ו ר ר ו ב י ט היה כזה איש

ומעלה. 1000/0 של בריבית כספים אילת
 הגילוי לעומת וכאפס כאין היו האלה הזעזועים כל אך

 למען שנרכש הצבאי הציוד מן ניכר שחלק המדהים,
 קבוצה מעשיר ישראל, אזרחי של אפיהם בזיעת צה״ל,
 ביניהם וסוכני־מישנה, סוחרי־נשק גובי-קומיסיון, של קטנה
מישרד־הביטחון. ופקידי צה״ל קציני אתמול אך שהיו רבים

 כלכ שננעצו סביני-השחיתות שאר כל אחרי
 הגווע קיסר כדברי — זאת היתה הציבור,
כיותר. האכזרית נעיצת־הסכין — דברוטוס

 נתגלתה זו, ממאירה שחיתות על המסך שהורם אחרי
 מכל 30ס/ס המוציא במישרד־הביטחון, הסתאבות של ביצה

 העולה פנטסטי, אחוז — מדינת-ישראל של הלאומי התוצר
ארצות־הברית של הוצאות־הביטחץ אחוז על פי־חמישה

וברית־המועצות.
 האחרונות בשנים שהושקעו המיליארדים כי נסתבר

 פרטיים, קבלנים של לכיסיהם זרמו קווי־ביצורים בבניית
 הכנסותיהם. את להעלים להם עזר מישרד־הביטחץ אשר

 ולקצינים לפקידים תשלום־שוחד של הנוהג כי נסתבר
 החלו ופקידים קבלנים ספקים, למערכת־הרכש. עמוק חדר

 וב* המישטרה של במישרדי-החקירות בסיטונות מופיעים
בתי־המישפט.

מלאה. היתה התרעלה כוס

עריו! אמינים איד׳ •
באלופי למילחמה גדולה תנועה בתשל״ה קמה ילד ^
 או מנהיגה היה השחורה, הכלכלה ובאילי השחיתות ם

איש־השנה. להיות יכול נציגה
קמה* לא כזאת תנועה אך
ך הזה, העולם אנשי ו ר  וחוקרים עיתונאים ל, ד א נ ב

 לחיסול יעילה מילחמה אולם שחיתות. של רבדים חשפו
פרצה. לא — עצמה התופעה
ם הפרופסור היה השנה במת על השחקנים אחד י י  ח

 :שלה ממילות־הקסם אחת את לשנה שהעניק ר, ח ש - ן ב
 הרצון בעלי וחבריו, חב״ש של הרפורמה אולם ״הרפורמה״.

 שיטחית, קוסמטיקה ביותר הטוב במיקרה היתה הטוב,
נוספת. להסתאבות כאמתלה נוצלה ביותר הרע ובמיקרה

 תשל״ד שד המידה שלה. והמילים שנה־שנח
״עיוו היתה תשל״ח של המידה ״מחדל״. היתה
תים״.

ה של הקטנים בעיוותים טיפלה המהוללת הרפורמה
ל מחוץ לשולחן״, ״מתחת ששולמו תוספות־שכר שכירים,

 בין התהום את לצמצם כדי הקטלניים, המיסים מעגל
 בא בךשחר מינימלי. קיום ולאפשר ו״נטו״ ״ברוטו״

אלה. עיוותים לחסל
ה המיפלצתי כעיוות טיפל לא הוא אכל

מיליאר בת שחורה, בלבלה של לידתה : עיקרי
ה לתחום מחוץ הנמצאת כלתי-ספורים, דים

 של דמה את המוצצת הלאומי, והפיקוח מיסוי
והיוצרת. העובדת ישראל

 הנמוך השכר תשל״ה בשנת היד. בישראל שכר־העבודה
 שינתה לא הרפורמה התעשייתי. המערבי בעולם ביותר

 כדי מכשיר הקיים המישטר בידי שימשה רק היא זאת.
 תוספת־היוקר, את להוריד העובדים, שכר מיסוי את לייעל

 ההכנסה של חלוקה־מחדש ולמנוע חוזי־עבודה להקפיא
יותר. צודקת בצורה הלאומית
האנטי־גיבורים אחד היה זו מלאכה על שניצח האיש ל ט :העיזזח מילבנד העיוותים, כ ם מי ר ס חר חיים ר ש בן־




