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 כוח־הדמיון. לבחינת קטן תרגיל נה ך*
:הבאים הדברים את השבוע אמר מי 1 1

 מיני נל חזיתי כאשר ירמיהו׳, ,הנביא לי קראו ״פעם
החבר הביטחונית, להידרדרות בעקיפין שתרמו תופעות,

 יוסיהכיפור־ם למילחמת עד — במדינה והכלכלית תית
ואחריה.
 ובתחום התחומים, בכל במדינה, עכשיו שקורה מה ״על

ו רק להגיד יכול אני בפרט, החברתי־הכלכלי ב  אחד: ז
לי.״ נשבר

 אביא עליך, להקל כדי ניחשת. לא אחת־שתיים־שלוש.
הוגה־דעות: איש אותו של פסוק עוד

 מתקן־עולם לא אני נביא־זעס. ולא איש־חזון ״אינני
 מה שיש חושב אני מהפכות. לעשות לבריקדות הולך ולא

 להיות זה בעיני לתקן הדרו אבל הישראלית. בחברה לתקן
 אותם, ולממש אתגרים להציב לתרום, לעבוד׳ פראקטי,

. במסירות.״ בלהט, בחום, שלך המדינה את לשרת

 זאת? אמר מי טהור. זהב מילה כל נהדרים. דברים
 מנהיג ז הגבורה בעיטור שזכה חייד־צה״ר

ז מתנועות-המחאה אחת
לא.
הפיתרון: את תגלה לא שלך ביותר הפרוע בדמיון גם

י ט ו . מ ן מ ד י ר פ
 השבוע. אלא שנים• חמש או שנים, עשר לפני ולא

י ר ח  שד סעיפי־אישום 10כ־ שהורשע א
והעלמות־הכנסה. מחמירות כנסיבות מידמה

בדיחה. לא זו לא, בדיחה?
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 הזה העולם פרידמן. מוטי של לאידו שמח יני ^

 אשר למפולת שהביאה הראשונה, האבן את זרק
 את עשינו שלו. הפרטית האימפריה את תחתיה קברה

 שהכריח האמיץ הגיאולוג ניב, דויד שעשה כשם חובתנו,
נפט. נתיבי בחברת המתרחש את לחקור הממשלה את

 לבית־ הולך — אדם כל — אדם כאשר שמח איני
 בפרט, הישראלי ובית־הסוהר ביכלל, בית־הסוהר הסוהר.

 מימי- שריד ואכזרי, משפיל מחריד. כאנאכרונ-זם לי נראה
ומתקדם. נאור להיות המתיימר בעידן הביניים
 שהתרוקנו נשכחות. מלים בשלוש דוגל אני אולם

 הישראלית: בחברה תוכן מכל
החוק. לפני השיוויון

 ל״י מיליון 2.4 בהעלמת אשם נמצא פרידמן מוטי
 20ל־ זה סכום שווה כיום שנים. עשר לפני ממס־ההכנסה

לירות. מיליון
 לדוגמה בפסק־דין צורך יש כי בפסק־דינו קבע השופט
 ואחרי- מעלימי-המס. את להרתיע כדי זה, מסוג במישפטים

 בפועל, מאסר וחצי שנה המלומד השופט לו גזר כן
לירות. אלף 900 של וקנס מאסר־על־תנאי בתוספת

 הכבוד כל עם בלבי, עורר זה פסק־דין
רכה. תמיהה לכס־המישפט,

 ממדינת־ישראל. גניבה גניבה. היא עלמת־מס ך*
 שכיר מכל גניבה במדינה. משלם־מם מכל גניבה 1 1

 מקבל- מכל גניבה משכרו. מנוכה הקטלני שהמם מיסכן
 קיום לו להבטיח כדי כסף די למדינה שאין מרוד, סעד

הוגן.
 של למאסר קטנים גנבים נשלחים הזאת במדינה

 עלול ממשלתי׳ ממחסן חבילה שגונב מי רבות. שנים
 שהוציא מי שנים. חמש במשך בכלא עצמו את למצוא

 לשבת עלול פשוטים, מאזרחים במירמה לירות כמה
טובות. שנים כמה

ה רקע על  חינוכי ערך לו אין זה. גזר־דין מתמיה ז
 שני כארץ יש בי הרושם את לקבל אפשרחיובי.
 שזרוע סתם, אזרחים — אזרחים של סוגים
 באשר המוחץ בוהה כמלוא עליהם יורדת החוק

 מייוחד, מסוג ואזרחים בקלקלתם, נתפסים הם
מייוחדת. אמת־־מידה קיימת לגביהם אשר

 בשל מייוחד, עונש פרידמן למוטי נמדד אם ן*
המדינה? למען המפליגות זכויותיו 1 1

 של בתולדותיו השנים כמשך התעמקתי
 כלשהי סיכה בהן למצוא והתקשיתי זה, איש

 ירושלים. כמרכז אנדרטה לו להקים
 ברור. זה ומבוסם. עשיר לאב נולד הוא

 מתי- שאד דבר בחו״ל, ללימודים לנסוע זכה 1947ב־
אז. של העני ביישוב עליו לחלום אף יכלו מיספר

 והתגייס ארצה ״חזר במילחמת־העצמאות כי נאמר
 בדיוק י ת מ אומר איש אין משום־מה אך לצה״ל״.

 חזר כי נראה במילחמה. בצה״ל עשה ומה ארצה, חזר
 בהם ביותר המרים הקרבות את החמיץ באיחור, קצת
בלתי-קרבי. בתפקיד ושרת בני־גילו, מיטב נפלו

 צה״ל, על־חשבון בחו״ל עשה כבר לימודיו המשך את
 חברות־נפט על-ידי נשכר מכן לאחר צבא־קבע. כאיש
 ועצמאי, מנהל, הפך מאז בארץ. שונים לתפקידים זרות

ובעל־בעמיו.
 לשיבבה האופיינית הדיר זוהי כקיצור:

 היטב להסתדר שידעו כני־טוכים, של מסויימת
 רואים הם הראשון. יומה מאז הזאת כמדינה

 לחוקים בזים והם הפרטית, אחוזתם את בה
הפשוט. העם למען שנחקקו

 במדינה. זכויות הרבה פרידמן למוטי שיש ומרים ^
 אחת: גדולה זכות בעיקר לו שהיתה נדמה לי

בסף. לעשות
 לימדו לא המדינה מגדולי כמה של עדויות־האופי גם
אחרת. אותי

ספינות- בפרשת פרידמן מוטי של חלקו למשל, הנה,

טי ההרשעה אחרי פרידמן מו

 קשריו את המיבצע לרשות העמיד כי מסתבר שרבור.
 הרבה לכן קודם עשה הוא בעזרתה נורבגית, חברה עם

מצידו. יפה באמת זה כסף.  של מזו יותר גדולה זבות זוהי האם אד
 דבר שום עשה שלא משכונת־עוני, קטן גנב

 את למענה לסבן מאשר חוץ המדינה כשביל
ז מילחמות בבמה עורו

 את בנצלו למדינה, פרידמן מוטי שעשה' הטובות האם
 הפשוטה הטובה על עולות בינלאומי, כאיל־כספים מעמדו

חי״ר? ביחידת צעיר כל למדינה שעושה
 רב־ לבית־המישפט להביא יכול אינו כזה צעיר נכון,

 ולא אדירות, כלכליות מערכות המנהל בדימום, אלוף
מעליו). טס (או לפניו הולך ששמו אלוף־מיל׳
 אדם של כזכותו בהחלט כופר אני אולם

העוב כשל ספסל־הנאשמים, על טייוחד לייחס
 ועתירי־חשפעה. רמי־מעלה ידידים לו שיש דה

 אבל — השופט כבוד על השפיע זה שלא ברור
בציבור. להתקבל הדבר עלול כף

 הורשע, האיש הזה. העניין את להעלות מהסס ייתי ך*
שנר, ביותר הקיצוני לאויבי גם מאחל ואיני נשפט. 1 1

 ניתן אילו פרידמן, למוטי ברצון מניח הייתי בכלא. וחצי
- ועוזב ״מודה הנהדרות: המילים שלוש את עליו לומר - 

ירוחם.״
 כיגלל פרידמן, למוטי להניח יכול איני אולם
 •טוזבאתי בפסוקים אשר התהומית החוצפה

הדברים. כראש
 בעצמו רואה פרידמן מוטי כי בבירור מתוכם עולה

לכולנו. מוסר מטיף והוא הצדיקים, מל״ו אחד את
וה החברתית הביטחונית. ההידרדרות את מבכה הוא
 אשמים חלילה ושכמותו הוא לא המדינה. של כלכלית

 ממס־ד,הכנסה. מיליונים שהעלים כמוהו, איש לא בר.
 משילטונות־ שהעלימה אליה, שייך שהוא ד,שיכבה לא

כבירה. שחורה כלכלה במדינה ושבנתה מיליארדים, המס
 מרמז, הוא מי על להידרדרות? גורם מי כן, אם
תופעות״? מיני ״כל על מדבר הוא .כאשר

 פרידמן מוטי של ושותפיו חכריו כי לנחש. אפשר
 הפועלים, אשמים מלא: בפה יום, בכל זאת אומרים

 השכירים, אשמים למשכורתם. לירות כמה עוד התובעים
 מילדיהם. חינוך המונע עול־המיסים על המתמרמרים

 את לעקר באים כאשר לצעוק המעזים העובדים, אשמים
שלהם. תוספת־היוקר

מח פועלים־מונופוליסטים בסדר. אינו מוסר־העבודה
 המדינה ביטחון את הורסים הם בגרגרת. המדינה את זיקים

לאוייב. ועוזרים
 ספסרי־מיל• על־ידי הדברים נאמדים באיטר

 באמצעות כקדקלתם, עדיין נתפסו שלא יונים
 אכל מרגיז. זה להם, המשועבדת העיתונות

בהעל עתה זה שהורשע אדם זאת אומר כאשר
 זאת הרי — ממם־ההבנסה מיליונים של מה

גבול. בל העוברת עזות-מצח
 מילות־ בשתי העליון ביטוייה את המוצאת עזות־מצח

צדיק־הדור: של הסיכום
לי:״ ״ניטכד

מייוחדת־במינה פרידמן מוטי פרשת היתה ילו
לה. להניח היה אפשר ויוצאת־דופן,

 אמונה מתוך חריג, דין לגזור למערכת־המישפט מותר
זאת• מצדיקות חריגות שנסיבות
חריג. כאן שאין הויטשני אכל
 אשר האחרונים, בימים אירעו דברים של ארוכה שורה

אחד: משותף מכנה לכולם
החוק. לפגי שיוויון אין

 מעמד — המדינה בצמרת שהתבצר הטפילי המעמד
 חוקי בהיתר משתמטי־המס השחור, ההון אילי הספסרים,
 נהנה — הביורוקראטיה של העליונות בדרגות ושותפיהם

החוק. פני מול עומד הוא כאשר מייוחד מייחס
 בית• כאולם דווקא מתבטא הדבר איד לרוב

 מגיעים, אינם הזה המעמד בני כי המישפט.
כית־המישפט. אל כלל, בדיד

 מכובד רואה־חשבון גם מעורב פרידמן מוטי בפרשת
 סעיפי־אישום. בשני הורשע הוא גולדשמיט. אליעזר בשם
מאסר־על־תנאי. רק לו לגזור לנכון ראה השופט אולם

 אמת־ הציבור. נאמן רבה, במידה הוא, רואה־זזשבון
 יותר חמורה להיות היתה צריכה כלפיו המישפטית המידה
הפוך. הגיון פועל כאן אולם רגיל. אזרח כלפי מאשר

 החברות אחת מנכ״ל כי הזה העולם מגלה זה בגליון
 לפני הואשם עובדים, שיכון במדינה, ביותר החשובות

 האיש אולם בערבות. ושוחרר בעבירות־מירמה שנה חצי
 בהון לשלוט ממשיך הוא הרם, מתפקידו הושעה לא

דבר. קרה לא כאילו לכהן מוסיף הוא הציבור,
 כי עולה שממנו דו״ח, השבוע פירסם מבקר־המדינה

 חברה ראשי נגד החקירה את כראוי ניהלה לא המישטרה
 חמורים חשדות יש שם גם עמידר. אחרת, ענקית ציבורית

 זמן מצאה לא והמישטרה — שונים בכירים כלפי ביותר
 את שחשף הזה, שהעולם למרות — כראוי אותם לחקור

רבים. חודשים לפני כבר עליהם הצביע לראשונה, הפרשה
 שיא״טיאי גולת-הבותרת, שהיא והעובדה

 תביעות גנזה המדינה פרקליטות :הציניות
 להכניס צריכים שהיו עכרייני-מס, 12)52 נגד

 על־חשכון לירות כמיליארד לקופת-המדינה
הפרשי־פיחות.

 למצות כדי הדרוש כוח־האדם אין הפרקליטות, לטענת
לגביהם. הדין את

 מיסבנות זונות לרדוף בדי כוח-אדם יש
 לפני לגרור דו״חות-חניה, לרשום כרחובות,

 ל* שונים. וחלכאים נדכאים הרם כם־השופט
בוח-אדם. אין ולספסרים אילי-חחון

 כלשהו שוויון קיים כאילו פנים להעמיד טעם כל ין
החוק. לפני

 האחרים. לכל שונה דין ל״בכירים״, אחד דין
 שלהם. כבתוך כמדינה עושים ״הבכירים"

מת בכלכלתם, נתפסים הם ובאשר להם. מגיע
וברחמים. כצער אליהם ייחסים
 במיליונים, נמדדת אינה שקלקלתו מי אך

לו. ואבוי אוי — סתם בלירות אלא




