
ה זה עמוד ל שונה מג !לרא

 סקס־מנייאקים שני יכולים איר
 אישה לאנוס דמוקראטים

אחת טוטאליטארית
 ב,,מוקד,״ איווי שנערך ראיון לסיכום

 להגדיר יוכל הוא איך ידיו יגאל נשאל
 ליבראלית תנועה זוהי האם תנועתו, את
 מעין סוציאלית, תנועה זוהי שמא או

 מיצחו את ידיו מר קימט שכזה. לייבור
דמוקראטית. תנועה זוהי ואמר:

 גדול בצחוק הכותב פרץ זו בנקודה
 המקורית התשובה את לרשום ורץ ומר,

במחברתו: הזאת
דמוקראטית. תנועה
ן מה דמוקראטית תנועה
 ן ממה להבדיל דמוקראטית תנועה
 מתנועה או מלוכנית, מתנועה להבדיל

!נוער מתנועת או טוטאליטארית,
 לברר ב״מוקד״ המנחים ניסו כאמור,

 או סוציאל־דמורקאט הוא ידיו מר האם
 שמרו־דמוק־ אולי או ליבראל־דמוקראט

ראט.
 מר :מוחצת תשובה קיבלו הם אבל

 שלו והתנועה דמוקראט. סתם הוא ידיו
דמוקראטית. סתם היא

ש כמו לשינוי, דמוקראטית אילי או
בפירסומות. כתוב

! מה לשינוי דמוקראטית
 שלא וחבטחוו החוץ במדיניות לשינוי

ן המערך במצע קיים
 קיים שלא הכלכלית במדיניות לשינוי

ו בליכוד
 בר״צ שאיננו האורח בזכויות לשינוי

י בשל״י או בל״ע או
!משהו יש

הבחירות. שיטת לשינוי
 שיטת לשינוי הדמוקראטית התנועה
הבחירות.

ז דמוקראטית איננה הבחירות שיטת
 מספיק לא היא הבחירות שיטת

דמוקראטית.
לשי הדמוקראטית התנועה — כלומר

הבחירות. שיטת פור
 לה־ שרצינו מה כל התעייפנו. די. נו
 מצידנו ידיו מר יכול שבעצם זה גיד

לני ״התנועה גם שלו לתנועה לקרוא
בסדר. זה מבחינתנו מצעים.״ סוח

 הדמוקראטיה. לעניין בחזרה
 בה מימשל שיטת היא דמוקראטיה

 כתוב ככה בו. שימשלו באלה בוחר העם
 בשום לא וגם כתוב לא במילון במילון.

 המימשל צורת תהיה מה אחר, מקום
למשול. הניבחרים של

 תהייה לכשתקום, הליכוד, ממשלת
 בשנים ביותר הדמוקראטית הממשלה

 את מבטאת בהחלט היא האחרונות.
העם. רוב רצון

 מר כי גם מעוניין הנראה כפי העם,
 הזאת, הממשלה אל יצטרפו וחבריו ידיו

 עוד לדמוקראטית אותה יעשו ובכך
יותר.

אז על־ידי נבחרה החדשה הממשלה
 כך דמוקראטי. ובאורח בני-חורין רחים
נכון. זה וגם בגין, מר אמר

 באורח בחרו חורין בני אזרחים הרבה
 הרבה פאשיסטיות. בממשלות דמוקראטי

פרל לעצמם הקימו חופשיים בוחרים
 שלהם, החופש חוקי את שישנו מנטים

אחרים. ושל
 שתיו- וכדאי ידיו, מר הדמוקראטיה,

 הדמוקרא- ערך• איננה לפניך, זאת שום
 כמו מכשיר. בלבד. אמצעי היא טיה

פלאסטיק. עץ. סיר. כמו עיפרון,
למכשיר. תנועה היא שלך התנועה

להיות יכול שוויון ערך. הוא חופש

 היא המדינה שאפילו מקרים יש ערך.
 כמו בדיוק צריכה שהיא למרות ערך,

בלבד. מכשיר להיות הדמוקראטיה,
 הדמוקראטיה את הופך ידיו מר אבל
 יכול קיימת שהדמוקראטיה וברגע לערך.

בשמה. להיעשות פשע כל

 אל בגין ומר ידיו מר יילכו אפילו אם
 להכריע כדי ובן־החורין החופשי העם

ש הוא, (האירוני ושומרון יהודה בגורל
 המערך) במצע דווקא היתה כזו נקודה

השט לסיפוח אישור העם ייתן האם —
 עליהם, הישראלית הריבונות והחלת חים

ז שיתנגד או
 החופשי הזה, שהעם משוכנע, הכותב

סי בעד גדול ברוב יכריע וחדמוקראטי,
 כך העם עשה למעשה השטחים. פוח

האחרונות. בבחירות
 תוכל, העם את המייצגת הממשלה

 הדמוק- הסיפוח. על להכריז גדול, בגיבוי
בפעולה. ראטיה

(מוסר, ערכית מבחינה אם השאלה

 דמוק- אחד עם יוכל ערך) הוא גם למשל,
 עם של גורלו את לגזור מאוד ראטי
 ה־ בבחירות מיוצג בלתי כבוש, אחר,

האלה. דמוקראטיות
 ממשלה תוכל ערכית מבחינה האם

 להימנע אשה לאלץ מאוד דמוקראטית
 בכך מעוגיינת היא אם הפלה, מביצוע

שהיא. סיבה מכל
 ממשלה תוכל ערכית מבחינה האם

 חרוב דת את לכפות מאוד דמוקראטית
 הרוב מורשת את לכפות ז המיעוט על
המי את הרוב ברוח לחנך !המיעוט על

! עוט
 מיוחמים גברים שלושה יכולים האם

 ביניהם לערוך אחת מבוהלת ואשה
 דעת את ולקבל דמוקראטיות בחירות

י לא או אותה לאנוס אם בשאלה הרוב
 פתרונות מצאה הדמוקראטיח האם

לכך?
לשי הדמוקראטית לתנועה יש האם

ב הצעות אי״אילו הבחירות שיטת נוי
ן נושא

חופשיח ליוזמה בלדה
איציק האחים של ללב הנוגע הצלחתם סיפור

אחים שייקה ה
 הטלפון. שירותי את להפעיל הממשלה תפסיק מחר

עצמ מניות לחברת תהפוך ירושלים של הטלפונים חברת
חברת.הטל בחברה. השליטה תהייה ג׳ימי לאחים אית.

 הטלפון שירותי היום גם כי למדי, ריווחית תהיה פונים
לאוצר. כסף מכניסים

 מיליונרים. יהיו ג׳ימי האחים
לנוס אוטובוס־ם להפעיל זיכיון יקבלו ג׳וני האחים

 לירה בחצי ירדו המחירים ירושלים, תל־אביב בקו עים
 אוויר. מיזוג יותקן באוטובוסים לכרטיס.

 מיליונרים. יהיו ג׳וני האחים
 האחים החופשי. בשוק למכירה יוצאו הלאום אדמות

 לרחובות. ראשון שבין הקרקע כל את ירכשו׳ ג׳קי
 מיליארדרים. יהיו ג׳קי האחים
 דן. לגוש• מים יספקו ג׳ורג׳י האחים
 ביוב. שירותי יספקו פרג׳י האחים
 'ימכרו פרטית כוח תחנת יפעילו יוסקה האחים

רחובות. לתושבי יותר זול חשמל
ג׳ימי האחים

 אוטובוס יגיע לא תענך שבחבל נווה־עציצים לכפר
 כבר זיכיון שמציעים למרות ריווחי. לא הוא הקו בכלל.

 כזה לחור אוטובוסים בקו שישקיע מי אין שנים, כמה
הול נווה־עציצים תושבי איש. עשרים־שלושים בשביל

לאו בידים מנפנפים ושם הראשי הכביש עד ברגל כים
שמופע באר־שבע—ירושלים בקו האודר ממוזגי טובוסים

 האחים של האוטובוסים אבל איציק. האחים על־ידי לים
 באגד, לקחו שפעם ממה פחות לירה חצי לוקחים איציק

אקספרס. רק נוסעים והם
איציק האחים
 לחברת פנו הם ירושלמי. בפרבר גרה יוסף משפחת

 עם האדיבה הדיילת אבל ג׳ימי, האחים של הטלפונים
 התשתית ישאין הסבירה ואוראנג׳ זית ירוק־ בגוון המדים

 ומצומצמת, מיושנת היא מגוריו במקום הטלפונים לרשת
קו ולהתקין דחפורים להביא אפש־רות שעה לפי ואין

 לחברות גם פנתה ־יוסף משפחת יוסף. למשפחת מיוחד
 שם וגם יענקלה האחים ושל מוישה האחים של הטלפונים

 עצבני כבר היה יוסף מר התשובות. אותן את קיבלה
 שייקר. האחים של הפקיד שייקה. האחים אצל ניסה כאשר
 אותי שיפטרו רוצה ״אתה לו: ואמר מהמשרד אותו גירש

?״ בגללך
פרג׳י האחים

 עם מגע יצרה פרג׳י האחים של הביוב שירותי חברת
 ועם ינקול האחים של המתחרה הביוב שירותי חברת
 קרטל הקמת על החליטו ויחד בע״מ״ ביוב שמוליק ״אחים

 14ב־ הגבוהים אחידים מחירים נקבעו והסביבה. דן ביוב
לשעבר. העירונית המים חברת של הביוב מאגרת אחוז

אחים ג׳קי ה
 ג׳קי״ ו״כפר ״קרית־ג׳קי״ של בעליה ג׳קי, האחים

 מספקים הם ציונה. נס שבחולות אדמותיהם על נפט מצאו
 את גבוהות. עמלות תמורת הביטחון ולמישרד למדינה נפט

 של הן והמיכליות יוסקה, האחים קיבלו החפירה זכויות
 שלהם המאפיה את מכרו שייקר. האחים שייקה. האחים
 לחם יוקרה. לחם לאפיית אותה הסבו ואלה רפי, לאחים

 קטנה. לכיכר לירות שש עולה רפי האחים של היוקרה
 ירושלים. דרום איזור לכל לחם מספקת רפי האחים מאפיית

 קליינטים היבה להם יש* אבל קונה. לא רוצה שלא מי
מצויין. הלחם כי מהצפון, במיוחד שבאים

אחים ה ה ק ס יו
 רחובות איזור כל לכנסת. לרוץ החליטו יוסקה האחים

 מחירי את הורידו הבחירות לקראת להם. מובטח והסביבה
לקילוווט. אגורות בשש החשמל

אחים ג׳ורג׳י ה
מנדטים. ארבעה קיבלה המאוחדת״ האחים ״מיפלגת

 במישרד שר סגנות תמורת לקואליציה ללכת מוכנים הם
 והתעשייה המסחר שירי איציק, האחים והתעשייה. המיסחר

 יוסף משפחת לתנאי. הסכימו הדמוקרטיים״ ״האחים מטעם
טלפון. קיבלה לא עוד


