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הליכוד?'מאותתת למי

או1החעשוו-
 ׳בד,ים־ ביותד גלויות־׳הלב מאימרות־השפר חת

 ושהיה מי גיזו, פדאנסואה על־ידי נאמרה סוריה
 מלדהבור- ושל ׳שילטונו בימי המדוייק״ ״האמצע נעהיג
לואי-פולים. גנים,

 לפני שנים חמש ׳1843 במארס 1ב־ שנשוא בנאום
 הצר־ הדפחבליקה מחוללי על־ידי הכס מן הופל ׳שהמלך

 שהפך בן־האלמוות, הפסוק את גיזו פלס השנייה׳ פתית
:שלמה תקופה של סמל

:״)(״התעשח״נא
 נדמה בי ברואשי. ה*. ׳פסוק מנקר שבועות כמה גהה

 ממשלת של הכולכל״ת־החסחתית בשורתה גם ש־זוהי לי
 של שוחה באמצעות מובהר לציבור נמסרת היא הליכוד.

מתוחכמים. איתותים

 שמעניקה המוזר בטיפול בלול ראשון ח איתות
 שלה־ הסריה של התעשרותם לעניין זו ממשלה 1 1

עצמה.
 של פרשות־השחיתות ׳חקע על לשילשון הגיע הליבוד

 ״להחליף — :בבחירות העיקרית סיסמתו הקורם. המישטר
זה. רקע על בעיקר הובנה — השיליטון!״ את

 זה בשטח דווקא כי טיבטי אף זה חיה לפן
 ד בתקיפות בזריזות, החדשה הממשלה תנהג

בהחלטיות•
 היתה משוםיכך אילי־הון. הם מחבריה וכמה סמה
 מעוניעת להיות צריכה קודמותיה׳ מכל וותר זו, ממשלה
 של רבב כל למניעת דראסטיים, ואף חד־משמעיים, בכללים

מכהונתם פרטי באופן חבריה מתעשרים שמא חשד
 זו בסוגיה הממשלה •טל טיפולה סיפור אדהציבורית.

ל יותר מתאים שהיה חוסר־׳התלהבות, מגלה
 לממשלת מאשר ידלין*צורירוזנכוים ממשלת

כגץ־זארליך.
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למס המישפטי היועץ אל- בפנייה די חיה כאורה *£
 מחייבים כללים של שורה יקבע שזה ׳כדי שלה, /

 נצבר שם ארצות־הברית. כמו במדינות למקובל בהתאם
 מצמרת שריהם את לגייס רגילים הנשואים בי רב, ניסיון

הכלכלית. האצולה
 חבריה על להטיל ההנזווות, !את לקבל ״פלה הממשלה

ומייר. :אחריהן למלא
נעשה. לא זח אף למדי• פשוט נראה זה

ז מרוע
 נחרצות ריעות בעל הוא המישפטי שהוועץ שוע

השריסיאילי-ההון. לאוזני נעמו ׳לא דיעותיו זה. בעניץ
הווודדעתיו. ואת ׳לעקוף דרך חיפשו חם

המדו על ושבה הוא !אשר. השופט ׳ועדת התמנתה כך
 מסקנות לכלל והגיעה מומהים ■של דעתם את שטעה כה,

׳מסויימות.
רק ז אלה מסקנות על לומר אפשר מה

 להקל כדי מגידיה יצאה ממש הוועדה :זאת •־
 מהוות מסקנותיה בגין. מנחם של ממשלתו על

שבמינימום. שבמינימום ׳המינימום את
 מבלי יותר, לוברליים כללים לקבוע יפלה לא היא
לבדיחה. כולו העניין ואת עצמה ■את להפוד

 היא לעשות? וחממשלוה צריפה היתה מה
 ל׳חברי־הוועדה, עיטורים להעניק צריבה חיתה
 לאלתר, מחייכת להוראה הדו״ח את להפוך
 ולהצעת־ להפכו מישרד-חמישפטים את ולבקש

חוק.
זיאת. שמתח לא היא אכל
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 שתיקות וגימגו׳מים, הוסהומים של פרשה הלה יייי ך

חלקת־ לטמשלה אופייניים שאינם וחצאי-דיבוריס, \ ן
זיו. ■סטו ורבת־ומלל לשון

 את לשלוף השרים ועדת ביקשה תחילה
ה הבצק. את ולהשליך העוגה מן הצימוקים

 קבע כאשר זו, למגמה קץ שם המישפטי יועץ
ל ויש אחת״, ״מיקשה הן הדו״ח המלצות כי

כולן. לדחותן או כולן קבלן
בהתפטרות. היועץ איים מוסמכת, שמועה לפי

 התרוצצויו׳ת חשאיות, התייעצויות של סידרה החלד.
הקלעים. מאחרי

 אם שיה ׳מה המישיפטי. היועץ סרק, !אהרון אל פנו *
 בעניין גם השמיע היועץ יהדו״ח? המלצות יתקבלו לא
 ועל הממשלה על יגן לא זה סטיקחה :נחרצת דשה זה

 יגיש מישהו אם לצדק, הגבוה בבית־הטישיפט חבריה
זה. רקע על לצו־על־תנאי עתירה נגדם

הראשון. ברגע נראה שהוא ■כפי מוזר כה -אינו זה ,איום
 אינו היועץ !מסעה. לממשלה״ המישפטי ״היועץ התואר

 הוראות המקבל פרקליט וחבריה, הממשלה של עורך־הדץ
 הוא. למעשה ׳מיקרה. בכל עליו להגן והחייב הלקוח מן

הממ מ״פרקליט להבדיל המדינה״, ״פרקליט חוק, על־פי

 המישפטיות, עמדותיו את לקבוע חופשי הוא שלה״.
מאד. רב שיקזל־דעת לו מעגיק והחוק
 פירוש בב״ת״המישפט, חברי־הממשלה על יגן לא אם
 של עתירה מול בבית־זחמישפט שיעמוד שר, פי הדבר
 עורך־דיז לו לשכור שייאלץ או הגנה, ללא יושאר אזרח,
הפרטי. חשבונו על פרטי

 ככית-המישפט ׳השר של פרצופו יהיה מה
? כזה במיקהה

של חוקה־זחוק־ומיש׳פט לוועדת העניין הגיע בינתיים
 הטפד״ל, אוש החדש, הח״׳כ ועומד ׳שבראשה הכנסת,

 להחמיר האופוזיציה על־ידי נדרשה הוועדה גלם. דוש
 קואליציוני, חוב סד. שיש מכיוון ועדות־אשר. ומאשר יותר

זאת. לעשות יכלה לא1
זפרלמנטרי ■מוסרי ניכוי העניקה היא אכל

ארצנו בעד להתעשר טוב גיזו:
המ בי היא אף וקבעה תמישפטי, ליועץ מלא

 לקבלן דש אחת מיקשה הן דו״ח-אשר לצות
במלואן.
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 הה׳ת׳פת־ כל לממשלה מד. לשם :השאלה שאלת ן•

ת ו י לו  ההמלצות את לעצמה תאמץ לא מדוע האלה? ב
? בשלום העניין ■מכל ותצא הדו״ח של המינימליסטיות

 חברי אחת: סיבה רק לכך להיות יכולה
 בללי־׳ה,מינימום פי על לנהוג מפרכים הממשלה

להתעשר. מעדיפים הם ציבורית. הגינות של
 לדחיית פועל השרים מן מי לקבוע ׳מענייני זה ׳אין

 סוכן הורוביץ יגאל השמועה, לפי אשר. דדח המלצות
 ארליך שימחה ׳מוכן! אינו שרון ואריק עימן, להסתדר

אולי. פת וג״דעון הן, אומר
 גם אותי. מעניין אינו גם וזה יודע, איני

אחת. מיקשה היא הממשלה
 שלושת עם שגר צדיק־הדור, וסחאשה לעמוד יבול

 דיוקנה לגבי מאומד, משנה זה אין חדרים. בשני ילדיו
 להפיק לחבריה לאפשר המוכנה ממשלה של המוסרי
בטוח. או ובפועל הממלכתיים, ממעשיהם פרסיים חוחים
 בגין ממשלת כולו. לציבור דוגמה משמשת ממשלה כל
 נושא על ושנאם איש היה לא שהרי לכך, !מודעת בוודאי

באופוזיציה. כשהיה ועצמו, בגין ׳מנחם מאשר יותר זר,
ל להם שמותר לחבריה האומרת ממשלה

מנה בעודם פרטיים, בעסקים ולעסוק המשיך
 לבל קוראת כאילו הריהי הציבור, קופת את לים

״^התעשרו-נא במדינה: אילי-ההון ציבור !
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 ׳מסידרת חלק היא ■בן־ציון ליהושע החנינה ריטת ו*
האיתותים. <*₪

 ומנחם זיו, פרישה על לומר שניתן מה ׳כל אמרנו סבר
להשיב. שניתן מד, בל השיב כבר עצמו בגץ

 עובדת■ את שינו לא והטענות הטענות כל
 הראשון האדם :זו כפרש,ה המזדקרת היסוד,
 של כהונתה כימי ״רפואית״ בחנינה שזבה

 ראש• שד המאסיכית בתמיכתו זו, ממשלה
ש הכלכליים הפושעים גדול הוא הממשלה,

כמדינת־ישראל. אי־פעם הורשעו
 פושעים בגין נש׳פפו יוהם בבתי־ה׳סוהר, ■חבים ,חולים יש

 כלכלי, פושע הוא בחנינה שזכה האיש אך שונים. מסוגים
 ושיג־ שגדולה המושחתת, הכלכלית הצמרת איש איל-הון,

החדש. למישטר והמקורבת הקודם, המישטר בימי ישגה
 התרחש ומה יודע וכליות׳ לב הבודק אלוהים, רק
 ביגלל החנינה. את העניק ׳כאשר בנץ מנחם ושל בליסו

 ייתכן בגין, למר אלוהים בין הקיומים ההדוקים הקשרים
משותפת, החלטה זאת שהיתר, מאד

 חנינה בנימוקיה ■תלוייה אינד. החנינה תוצאת -אך
ה בעיתוי ז!ו, ■בצורר, שניתנה׳ ה רקע על ז  לד, תהיה ז

,אחת. ציבורית תוצאה רק
 הגדולים הכן־ציונים לכל איתות מהווה היא

 :המשתלמת ארץ־ישראל חסידי והקטנים,
״1״התעשרו־נא
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 להעניק מתכוונת זו שממשלה הכללית חנינה !ך*

יותר. עוד חזק דומה׳ איתות מהווה למעלימי־מס 1 1
 אילו ויעיל, מוצדק !מכשיר להיות ■יפלה כזאת חנינה

 השחור ההון לחיסול דראסטית מתוכנית חלק היתד,
ומעשיות. מוסריות שיניים !בעלת ■תוכנית במדינה
כזאת. לתוכנית זכר אין

 את עתר, זה ששיחררה זו, כי!ממשלה ■ויאמין ;מי,פתי
 חסרי השחור, ההון אילי את ומחר תפלא בן־ציון, יהושע

 י הליכוד לממשלת המקורבת וד,׳פוליטית החברתית הצמרת
 יתמלאו ומעשייהו ׳רמלה של סתי-הסוהר כי יאמין מי

 השחור, הונם על הצהירו שלא עברייני־צמרת, ׳מחר
החנינה? אחרי להעלים־מס ושיוסיפו או

 ׳תהיה החנינה של היחידה התוצאה הקיימות, ׳בנסיבות
 שלהם ההון של החלק אותו ילבינו השחור ההון שאנשי

 !מם תשלום תור בגלוי, בו להשתמש מעוניינים שהם
ונוחים. בתנאים המחתרת !מן יצוף ׳זה חלק ׳עליז. ׳מינימלי  ויתרבה ובוואדוץ, הארץ חכוי יישאר השאר

הורמונים. זריקות שקיבלו שפנים כלהקת
להע יוסיף־נא !מס, שהעלים מי יהיה: לבל האיתות

 מה לספסר! ימשיך־נא שחור, בהון שסיפסר ׳מן לים!
!למדינה טוב לכם, •שטוב

:התעשרו־נא
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 לירי !בא זו קריאה של המוסרי״החכרתי רקע ך*
האחרונים. בשבועות שפורסמו האוצר, סמגמות גילוי 1 1

 לילד הקיצקה את לבטל התוכנית למשל:
והשני. הראשון
 העוני, גבול שעל מישסחות ברבבות ׳תיפגע זו !תדמית

 השלישי ילדן את לעולם להביא הספיקו לא יש׳פשום
 בנקודה להפסיק שכלאי להן אמר הישר שהשכל (׳או

 להענקת הדלים המיש׳סחתיים המשאבים את ׳ולד,קרקש זו
הראשונים.) הילדים לשני ׳נאותה וסביבה השכלה
 ממישפחות הזאת הקיצבה שלילת גם :לזה !מעבר !אך

 יש אם אנטי־סוציאלי. מעושה הוא ׳ואמירות ׳מסודרות
!מס !באמצעות זאת לתקן יש סדי, יותר האלה למישסחות

לכך. שנועד ד,הכנסה,
 שיש הוא חברתית קידמה של הוק־ברזל

, הסוציאליות הזכויות אותן את להעניק לבל  
כאחד. ולעשיר לעני

 הינוך להענקת ׳והחברתי המוסרי הבסיס מד, אחרת,
 שיחות־בריאות להקמת הבסיס ימה הילדים? לכל חינם

 הסכמה קיימת היתד, שלגביו (נושא לכל חינם ממלכתי
? במסת) גח״׳ל סיעת ובין ביני
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 הטרי- של החדשים הקברניטים מנבאים זמן אותו ך*
 ועדת־ להמלצות המתנגדים !אותם — הכלכלית געת ■2

פרטיות. לידיים יימכרו המדינה שנכסי — •אישר
טפף. איתות זהו
 כושלים, כלכליים עסקים !במכירת צידוק להיות יבול
המהו הפרטית״ ״היוזמה לידי הממשלה, ■בידי המצויים

 סיבון ותוך חשבונה על וכסף, ׳מרץ בהם שתשתקיע ללת,
לכך. מתנגד איני להבריאם. כדי עצמה,

הפוכה. כעת המצטיירת התמונה אך
 פרטיות לידיים למסור דווקא היא הכוונה ׳פי נראה

 בידי ולהותיר המרעה, של המ״שגשגים הנכסים את
 הפרטית היוזמה בי הכושלים. המיפעלים את המדינה

 שהיא דבר ואין ספיר, פי,נחס בימי פונקה הישראלית
הקלא הקאפיטליזם של הטובה המידה ׳מאשר יותר שונאת

פר לידיים המשגשגים נבסי-המדיגה מבירתעצמי. סיכון : סי
!התעשרו-נא :כרודה קריאה היא טיות
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מופנית היא כמובן. לכל, המופנית קריאה זו ין

׳מובחר. לציבור
 להתעשר, צריכים שהעשירים הוא המעשי תוכנה

 ״לטובת זה גם להתדלדל, הדלים ועל המדינה״, ״לטובת
הסיס את שהמציא האיש גיזו, פראנסואההמדינה״.

החרשת. האווירה מן נהנה היה מה,




