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ח?1לעש אפשר פה
 מתרופפים. הברגים מתפרק. עסק ף*

 לתפקד. חדלו כבר גדולים חלקים 1 י
 הגלגלים עלולים רגע בכל חורק. הכל

כליל. להיעצר
 זהו סובייקטיבית. הרגשה עוד זו אין
ב הכותרות מן הניבט אובייקטיבי, מצב

החדשות. עמודי
 נמצאים רכבות שובתים. אלפים

 שכיתה־למחצה. של מתמיד כמצם
 כמצכ-רוח נתונים מאות־אלפים

ערב־שכיתה. של
ענ בשל כאילו הפורצות שביתות יש
 אחת מילה ביגלל מה־בכך, של יינים

(״חובב ציבור־עובדים על פלוני שאמר
 אלמוני שעשו מעשה ביגלל או נים״),

נמ שלמים ציבורים כאילו נדמה ופלמוני.
 עד מתמיד, רוגז של כזד, במצב צאים

 לדחפם כדי ביותר הקטנה בהדיפה די כי
מרים. סיכסוכים לתוך

 הן אין מחלה. אינן השביתות
 של החיצוניים הסימפטומים אלא

בגופו החום במו חמורה. מחלה
השביתות צריבות חולה, אדם שד

ה תזכה לא אם אזהרה. לשמיט
 הגוף יהיה דחוף, כטיפול מחלה

כסכנת־מוות. נתון
 בארון־ ישנות תרופות לחפש טעם אין

 שיטחיים, לטיפולים הזמן חלף התרופות.
לכוסות־רוח. לגלולות־אספירין,

 התמוטטות. לפני עומד הישראלי המשק
 להתפרק. עלולה הישראלית החברה
ז לעשות מה

 אישית פירסומת מידכד השליטים
 היא עצמה הצמדת כאשר עלובה,

כ הפנטהאוזים, תרבות שד ביטוי
 מכר■ נוסעי-מכוניות-השדד אשר
ל הצורך עד והערב השכם כרים
 מי — הזולת של החגורה את הדק

 הם מה איכפת למי * להם יאמין
ז אומדים

 ה- פושטת כאשר נורמלית, מדינה ף•
 דבר עושים מנהיגות, שאין תחושה •

 הממשלה. את מחליפים פשוט:
נורמלית. מדינה אינה ישראל

החדשה? הממשלה תבוא מניין
רבץ. ליצחק תחליף אין המערך בצמרת

 לספק יכול פרס שימעון כי שמאמין מי
מנהי שח. הוא מה יודע אינו מנהיגות,

 יחסי־ציבור של סינתטי מוצר אינה גות
ה המוצר היא מנהיגות ותעלולי־פירסומת.

דוג בלב, אמונה כנות, אישיות, : אמיתי
אישית. מה

 הקר. ההיגיון איש הוא רכין
ה האינטואיציה, החושים, דו אין

 הדרושים הכדתי־אמצעית, גישה
המונים. של דימיונם להלהיב כדי

 בוושינגטון, כשגריר צבע״הקבע, כאיש
 החיים את חי לא מעולם ,כראש־ד,ממשלה

 פרנסת על הנאבק אזרח של הרגילים
 נכונים דברים אומר כשהוא גם מישפחתו.

ללב. חודרים הם אין זה, נושא על
גדו אחת מעדה לרבץ יש אכל

ל שייך הוא אין :זה כמצב לה
 מזוהה הוא אין המיפדגתי, מנגנון

שחתת הקבוצה עם והמשחי■ המו
עד המדינה את שהביאה תה,

הלום.
, הוא ל ו כ  לעמוד יעז. ואם ירצה אם י
 תהלידההבראה. בראש
? ך י א

 להתחלת תובנית־דדוגמה, נה
הצלה. של גדול מיבצע 1

 יכולים והסוציולוגים בלבדניס ך*
 בניתוח עבים כרכים למלא הסתם. מן 1 1

הפ בדיאגנוזה די אולם וסיבותיו. המצב
אותה. לקבוע יכול בר־דעת שכל שוטה,

שה מפני ממורמרים השכירים המוני
ל הסיבות שכרם. את אוכלת אינפלציה
 אבל ומסובכות, מורכבות הן אינפלציה
 מי בתכלית: ופשוטות ברורות תוצאותיה

נפגע. משכר, שחי
הו לעבודה הוגן שכר עוד אין

 העבודה, את לכבד אי-אפשר גנת.
כעליה. את מקיימת שאינה
גור שני נוספים זה אובייקטיבי למצב

 המרירות את ההופכים סובייקטיביים, מים
לזעם.
 רחבה שיכבה כי יודע עובד אדם כל
האינ למרות ובאושר, בעושר חיה בארץ

 פר־ לאינפלציה. תודות גם ואולי פלציה,
 את המרתקות הגדולות, שות־ר,שחיתות

 הקרחון, קצה רק הן הציבור, תשומת־לב
מיל עשרות זאת. יודע בארץ אדם וכל

סו (ובחשבונות בארץ מתגלגלים יארדים
 כמו ומיסוי, פיקוח ללא בשווייץ) דיים

סיבוב. כל עם וגדלים ההולכים שלג כדורי
 האזרח את משגעת זו ידיעה

 מייט- את לפרנס המתקשה ההגון,
 היא מפרך. יום-עבודה אחרי פחתו

 ממנו ומונעת רוחו את מעבירה
מאמץ־יתר.

 עוד חשובה השלילית. העובדה זוהי
חיובית. עובדה של העדרה יותר

מנהיגות. אין

ס״: שובתים פועלים עסי ה ב״ ת המכונ ק ר תפ מ

 פירו־ דמוקרטית כהכרה נהיגות ^
יע הציבור לפני להציג היכולת שה י■!
ש בצורה ואמינים, פשוטים גדולים, דים

ותעו ליבו את תרכוש דימיונו, את תכבוש
להגשימם. רצונו את רר

 מליצות, של אוסף על־ידי נעשה לא זה
כשלעצמן. נכונות כשהמליצות אפילו
אי דוגמה של כדרך נעשה זה
ומוס אישיים מעשים של שית,
ואמון. כבוד המעוררים דיים,

 בצריף לגור בן־גוריון דויד הלך כאשר
כזה. מעשה היה זה — במידבר
במע שילטונו את מנהיג מסכן כאשר

 העזה מגלה הוא כאשר דראסטיים, שים
 מיפלגתו של האינטרסים את לסכן ונכונות

 לציבור המובנות מרחיקות־לכת בהחלטות
האווירה. את משנה הוא —

 של בבוץ הבול שוקע כאשר אך
שויות נר באשר בממשלה, התכת

את עוד מעניין אינו שדבר אה

ז הליכוד
 לעבר הכנסת מיציע מבט להעיף די

 הרמה להתייאש. כדי הזאת, סיעת־הענק
 וחוש־האח־ המוסר מבינונית. פחות היא

ומב תל־חי. קרן בפרשת התגלו ריות
 בל־ מירקחת שם יש האידיאולוגיה, חינת

 ז׳בו־ זאב על-ידי שבושלה תי־רלוונטית,
 השעה לצורכי דורות שני לפני טינסקי

 היום: של ובמציאות קטנה. תנועת־ימין של
בכנ רדיקלית, דמגוגיה — בהסתדרות

 הטפי־ החברתית לשיכבה שירות — סת
במדינה. ביותר והאנטי־לאומית לית

ה מקרב ספונטניות, תנועות־רפורמה
 קבוצות מסתובבות ובימין במרכז ציבור?

 במישחקי־ המשחקות בעצמן, המאוהבות
תנו שהפכו מסיבות־ליל-שבת מין מילים,

 קבוצות מסתובבות בשמאל פוליטיות. עות
 של מאובקות סיסמות המגלגלות אחרות,

דורות. ארבעה מלפני מארכסיזם־בגרוש
ל תהליד־ד,הבראה, תרופות־פאטנט. אין
 במים־ להתבצע צריך הקצר, בטווח פחות
 או — הקיימת הפוליטית המציאות גרת
כלל. יתבצע שלא

 לפני רב זמן למות, עלול החולה
אחר. רופא שיימצא

 מיגרעות מאד הרבה יש רכין יצחק ^
כזה. במצב )

וכל חברה בענייני דבר מבין הוא אין
 אותו. מעניינים אינם גם והדברים כלה,

וביט חוץ בענייני היא שלו ההתעניינות
 כשהוא גם עניין. מוצא הוא שם ורק חון,

 הוא אין החברתי, בשטח לפעול מתאמץ
איש. משכנע

להע צריכה החדשה הכלכלית ההנהגה
 על שתענה תוכנית, הציבור לפני מיד

 להסביר צריפה היא הגדולות. השאלות
 בלימת להשיג: רוצה היא מה לציבור

 צימי הייצור, כושר הגברת האינפלציה,
ה צימצום ,במאזן־ד,תשלומים הפער צום
החברתי. פער

כ■ לציבור להגיד צריכה ■!יא
ך גילוי־לב י לה מתכוונת היא א

זאת. שיג
 לתביעות נענה ציבור, ל כ הציבור,

 מראש יודע הוא אם קורבנות, ומעלה
 לבצע מתכוונים ך י א ממנו, רוצים ה מ

 הנדרש, הקורבן ו ה מ הדברים, את
שם ו דרוש, הוא מה ל ל י  יעדים א
ה ותוך להשיג, רוצים מ זמן. כ

שה להשתכנע צריך הציבור
 וגמור ׳טמנוי רצינית, היא תוכנית

אותה. לבצע ההנהגה עם
 ומסטא- מטורי־ספרות ישתכנע לא הוא

בדיאגר אותו רימו מדי יותר טיסטיקות.
המא אדם של מדבריו ישתכנע הוא מות.
ה ומאחרים, מעצמו התובע לעצמו, מין

דוגמה. לשמש מוכן
העוב בי לחלוטין משוכנע אני

 יותר, לעבוד מוכנים כמדינה דים
 קורבנות להביא מובנים הם ובי

 שיו- כתנאי — מוגדר זמן כמשך
בדאי יהיה המאמץ כי להם כיהו

וצודק.

 הנהגה הקמת :ראשון סעיף
כלכלית.

 את דראסטית, בצורה מייד, לסלק יש
נכש היא הקיימת. הכלכלית ההנהגה כל
הצי את לשכנע העיקרית: במשימה לה

 שהיא עושה, היא מה יודעת שהיא בור
כנה. שהיא המצב, את לרפא מסוגלת
 איש הוא רבינוביץ שיהושע מאד ייתכן

 יכולתו. כמיטב עושה ושהוא וישר, טוב
 טובים. דברים עושה שהוא אפילו ייתכן
 מנהיג, בו הרואה במדינה אדם אין אבל

 המהפכה את לבצע מסוגל שהוא המאמין
 לתת מלהיבים, יעדים להציב הדרושה,

הציבור. בלב ניצוצות לעורר דדגמה,
 המועמדים שמות. להציע מתכוון איני

ידועים. ושמותיהם רבים, אינם המתאימים
צאר, לא — בלבלי מנהיג דרוש

 ספיר פינחס לא דיקטטור לא
 את לגייס שיוכל איש אלא חדש,
 הרחב, הציבור של הטוב הרצון

 אחת לשנה לפחות אשראי שיקבל
 קורבנות, לתבוע שיוכל ניסיון, של

 לחוש־ ליושרו, לכישרונו, שיאמינו
 לערכים :תרצו אם שלו. הצדק
שלו.

 יפוי- לתת הממשלה צריכה כזה לאיש
 את מחדש לאיי־ש לו לאפשר לשנה, כוח
 מעמד לו לתת במשק, עמדות־המפתח כל
להנ שיוכל כדי שר-על, או רב־שר של

האחרים. הכלכליים השרים את חות
מינימום. זהו

* הכרזת :השלישי הסעיף באן ן
 וה־ השחיתות על טוטאלית מילחמה ■יו

טפילות.
 ההון את לחסל מובן •טאינו מי

 ה־ להתעיטרות קץ לשים השחור,
 המספסר, ההון את לדכא 'טפילית,

 הפרו- של לדולצ׳ה־ויטה קץ לשים
 שיגיש טעם אין — טקציונרים

 הוא מילה. כל על הכל תוכניות.
יצליח. לא

 בריאים באינסטינקטים ניחן הציבור
כש מהר די מרגיש הוא ילד, כמו מאד.

במ אותו לפטור כשמנסים אותו, מדמים
 תתפתה אם חדשה, הנהגה ריקות. ליצות
 תוך עצמה את תחסל זו, בדרך ללכת
 מתה רבינוביץ של מנהיגותו אחד. חודש
 היתר, הרפורמה כי לכל נתברר כאשר
 בהון במאומה פגעה לא היא וכי בלוף,

השחור.
 לחסל כדי מייוחדת בגאוניות צורך אין

 להיעשות ניתן הדבר השחור. ההון את
חוקיות. פעולות של בשורה קצר, זמן תוך

 גם זוהי חברתית. מהפכה זוהי נכון,
פוליטית. מהפכה
 שינוי בל לכך, נבונות כלי אך
לרעה. שינוי יהיה כמצב

:■ י■ י■

 ברורה, כלכלית תוכנית :יטני עיף
אמינה. גלוייה,

 בציבור עדיין יש כי מאמין ני
 נוצלו שלא אדירים אוצרות הישראלי

״■ מעולם.
 נכונות טוב, רצון שד אוצרות

 חד- כוח-עכודה, קורבנות, להביא
 תו- דינאמיות, מרץ, וות־יצירה,

ודימיון. שיה
 נחלת הן אלה שתכונות חושב איני
 מאמין אני אחד. מעמד או אחת, שיכבה

 מנהלים. יזמים, בעלי־הון, בארץ יש כי
להיע פועלים, מאשר פחות לא המוכנים,

 את להוכיח חדשה, לאומית לרוח נות
 אני הבראה. של גדול במיבצע עצמם
 שהם אנשים, מעט לא יש כי אפילו מאמין

מר שאינם ספסרים, טפילים, רמאים, כיום
 וניוון, שחיתות של בגן־עדן בנוח גישים
סבי נוצרה אילו עצמם את גואלים ושהיו

אחרת. אווירה בם
 יכול כלליים, בקווים כאן, שנאמר מה

 — למיפלגת־העבודה הצלה גם להיות היה
 להתאושש, הכוח זו למיפלגה היה אילו

 דף לפתוח הקרוב, לעברה עורף להפנות
חדש.

כ• אכל עדיין. — אפשרי זה כל
כדי■ הגרגירים צונחים•טע:
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