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 ׳המנוח, לד,־פירה ג׳ורגוו על הכתבה

 בגלית ■שהתפרסמה ■ועידות־פירנצה, יוזם
 פרט החסירה אישים) / (במדים,ז האחרץ

 זה. לעיתץ ,נגע שהוא מפני יאחד, מאלף
סאן. להוסיפו כדאי אולי

 גולדה בהנהגת שמישרד־החוץ, אחרי
 וועידת־פירנצה את לפוצץ הצליח מאיר,

 שיש לה־פירה החליט ,1958ב־ הראשונה
 הצדדים, משיני סוחות־השלום את להפגיש

 רישמיים. נציגים להפגשת לפעול תהית
 ,1960ב־ שנערכה השנייה בוועידה החל

הוועידות. לכל אבנרי אורי את הזמין
׳בפי להתכנס עמדה הרביעית הוועידה

 רישמית הזמנה .1964 ביוני 19ב־ רנצה
 אכנרי קיבל לפתע אבנרי. לאחרי נשלחה
את את שביטל הוועידה, ממזכירות מ״ברק

 כיצד לה־פירה ידע לא הראשית ברגע
 טמישלת של זו רישמית פעולה על להגיב

 ההזמנה את לקפיא ביקש ׳והוא ישראל,
 פישר כי — העניין הסתיים לא ׳בכך אולם

האמיתי. לדדפירה את הכיר לא
 עם ביוזמתו התקשר הקטן״ ״הפרופסור

 שהכירו עליו, ׳נאמנים שהיו אנשים כמה
 טענתה לגבי אותם שאל הוא ישראל. את
 הוא הזה העולם כי ישראל ממשלת של

 מי את יודע איני פורנוגרפי״. ״שביעת
 ללמוד אפשר אך התשובות, היו יומה שאל

 זעם התמלא לה־פירה התוצאות. ימן עליהן
 יטיב־ שלח הוא הישראלית. השגרירות על
 הזמנתו. את אישר שיסו לאבנרי, הדש רק

 שנודע אחרי הוועידה, את החדים פישר
עליז. חושב לה־פ״רה מה לו

השתלש על ידעתי ״לא :אבנרי ׳מספר
 ונכנסתי לפירנצה הגעתי כאשר זו. לות

כאורח לשהות ■אמור הייתי שבו למלת,

1664 בוועידת־פירנצה, דאבנרי מקשיב לה־פירה
הפוכה תוצאה

הסבר. כל כלל ילא התמוה המיפרק ההזמנה.
 כאשר התרחש. מה התברר לאחר־מכן

 בוועידה ימלא שאבנרי למישרד־החוץ נוהג
במ לפעולה תמישדד ננגס מרכזי, תפקיד

ברו ישראל שגריר על הוטל המרץ. לוא
 השתתפותו את למנוע פישר, מורים מא,
מחיר. במל אבגדי של

 גזר הוא ז הישראלי השגריר גילה מה
 על כתבות כסה הזה העולם מגיליונות

 ושלח סטריפ־טיז, כללו אשר בידור, מופעי
 רישמית מחאה בצירוף ללה־פירד״ אותן

הש עורך הזמנת על ישראל ממשלת של
הזה. המסדים בועון

 לה־ את מביר ׳שהוא נדמה הקד, לפישיר
 קאתולי היה פירנצה ראש־עיריית פיורד*
 אם במינזר. חי ההא פימעט־נזיר. אדוק,

 בוודאי עירומה נערה •של ׳תמונה חשיב כן,
הדתית. גישיסתו עומק עד ■אותו תחריד

 באכסדרה. לה־פירד, את ׳ראיתי הוועידה,
 אותי. וחיבק אלי ■ניגש אותי, שראה ברגע
 סגיידדו יצא ׳ועידה אותה ימי כל במשך

שהידי ליי ■נדמה מייוחד. יחם כלפי להפגין
אז״. ירק החלה בינינו האמיתיות דות
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 מישלוח של הגילוח הראיון אגב,
 המצאה כנראה, היה, לא קטעי־׳עיתונים

 ישראל ציר נקט זמן באותו כי פישר. של
השיטה. אותה מרוז, בפאריס,
 רב־ הקומיזן הפאריסאי, שלוז־מונד אחרי

 סידרת־טאמ־ עת באותה פירסם ההשפעה,
 הישראלי־ הסיכסוך על אבגרי ־סל דים

 מיבחד לוז־מונד לעורך מרח שלח ערבי,
 ומחד, הזה, העולם מן גזורות ■תמונות של
שבועון ״עודך של מאמריו פירסום על

 מכובד. פד. צרפתי כעיתון פורנוגרפי״
 זמן־ כעבור ופיידסם בביח, הגיב לה־מונד

אבנרי. של נוספת סידרה מה
נוק בכירים דיפלומטיים נציגים שני אם
 ׳תקדים לה שאין — השיטה אותה טים

 אץ — העולמית הדיפלומטיה ■בתולדות
 ד,׳וראה לכך שקיבלו המסקנה מן מיום

 זד, אין הכל, אחרי מירושלים. מפורשת
אז את ׳משמיצים מדינה ששגרירי מקובל
זירים. באוזני שלהם רחיהם

 ן הזה הגאוני הרעיון את הגה כן, אם מי
מוס מידע לאחיד־מיבן, קיבלנו, יכך על גם
 בלי גם כי דרוש, היה ילא הוא ׳ביותר. מך

 הדברים את •לנחש היד, אפשרי מידע
בוודאות.
 ■היה ייפול זה ׳מסוג ומטופש מעוות רעיון
 לאומית אישיות ־סל במוחה דק לעלות

מאיר. גולדה :אחת
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בממ שר־האוצר רכינוביץ, יהושע
רא השבוע העניק האחרונה. המערך שלת

 מתח בו אחרונות, מידיעות בסן לרפאל יון
 של הכלכלית מדיניותה על חריפה ביקורת
הליכוד. ממשלת

 הדברים למקרא לגחך שלא יכולנו לא
 מדוייק כציטוט נראו הם רבינוביץ. שאמר

 ישנים במשך שנכתבו הביקורת מאמרי ־סל
 הכלכלית ׳המדיניות נגד — הזה העולם ע״י
 כשר־ שכיהן בעת עצמו רבינוביץ ■נקט בה

האוצר.
עסו הראיון הוכתר בד, הפותרת ■אפילו

 יותר מעשירה ארליך של ״התוכנית —
השכירים״ את ומרוששת היכולת בעלי את
 אלא היתד, לא דבריו, מתוך שנלקחה —

 מתחתד, הסותרת על מעט, מסורבלת חזרה,
 העולם של הביקורת רשימת התפרסמה

 של החדסה הכלכלית המדיניות על הזה
.1974 נובמבר בחודש המערך ממשלת

 של בשיעור פיחות למעשה בוצע אז גם
 הצעד שהיה הישראלית, הלירה בערך 40סס/

 מאזן בעיות את לפתור שנועד המרכזי
 העולם המדינה. של הגרעוני התשלומים

הבי מאמר בכותרת אז טען )1941( הזה
 ירדו״. האחרים ישמינו, ״העשירים קורת:

 על נוספת ואריאציה זו היתד. למעשה
 הכלכליים הביקורת במאמרי המרכזי הנושא

 רבות שנים במשך הדה■ העולם שפידסם
 המאחדת התיזה הכלכלית. המדיניות על
 ■בחירו בישראל הממשלות כל :כולם את

 כלכליים פתרונות ■של הקלה בדרך תמיד
 בחברה הפער ׳להרחבת שתרמו קצר לטווח

ה את יותר שהעשירו כיוון הישראלית
יותר. לעניים העניים את הפכו עשירים,

 לעצמו שסיגל היחיד היד, לא רביינוביץ
 הקוזאק נוסח הביקורתית הטאקטיקה את

 ציבור שרחש הבסיסי האימון אי הנגזל.
ל האחרונים ■בשבועיים בישראל העובדים

ההס מנהיגי של הפתאומית התקוממותם
ה הצעדים כנגד סמערך ׳וראשי תדרות

 צביעותם של ישירה תוצאה היד, כלכליים
 ישתלו ■עצמן, האשמות אותן והתחסדותם.

 יסל הכלכלית במד״גוותד, המערך ראשי
נג שהוטחו האשמות הן הליכוד, ממשלת

המשק. גורל את חרצו שהם ׳בעת דם

■ ■ ׳ ו ■

ל ■רק מצטמצמת אינה התופעה
׳והחברתי. הכלכלי תחום
 מפלגת כיום נוקטת ■המדיני במישור גם

 טאקטיקה. באותה הראשית האופוזיציה
ה של מדיניזתיהחיוץ את תוקפים ראשיה
׳תקף בהם טיעונים באותם במעט ממשלה

ה ■ממשלת של מדיניותיהחוץ את הליכוד
מערך.

ל יותר וזועק בולט האבסורד אולם
 יכול תוקף איזה הכלכלי. בנושא שמים
 על רבינוביץ ■יהושע של לטענותיו להיות

 את להלבין הליכוד ממשלת שכוונת בך,
 מוסרית, השהתה ■בבחינת היא השחור ההון

 מרכזית באחריות נושא עצמו הוא כאשר
 ולהשחתה השחור ההון ■של להצטבר׳ותיו

המדי שהשחיתה כמד, פי חמורה ■מוסרית
עיצב? שהוא הכלכלית ניות

 כלפי הביקורת ■אמינות של זאת, מבחינה
 יוהשמ־ הממיסלד, של הכלכלית מדיניותה

 הנובעים פוליטיים, ■מניעים ■מתוך לא עתה
 ניגוח הליכוד ממשלת ■את לנגח מרצון דק

ה לביקורת דווקא יתר משקל יש לשמו,
 פניות ■מאותן משוחררת היא הזה. עולם

ה הביקורת מותחי את שאיפייניו ופזילות
קוד ממשלות כאוסר ■שהחרישו נוכחיים,

 גבו על המשק ■בעיות את לפתור יניסו מות
השכירים. ציבור של

 העולם שפירסם הדברים את לקחת די
 שהוכרז בעת שנים, שלרס לפני בדיוק הזה
ממ של החדשה הכלכלית המדיניות על

בכך. להיווכח כדי ׳המערך, שלת
מת בציטוטים אותך להלאות רוצה איני

 העולם שקבע מהקביעות כמד, אבל משכים.
 טובים כלכלית, מדיניות אותה לגבי הזה
 ממשלת של הכלכלית המדיניות לגבי גם

ה בתפיסת משמעותי הבדל אין הליכוד.
 שתי מעצבי ■של ׳והחברתית המשקית עולם

 העובדים בציבור פגעו •ששתיהן התוכניות,
 לפתדץ ממשי סיכוי ללא מידה, באותה
המשק. בעיות

 על גושאת החדשה הכלכלית ״המדיניות
 זאת, ׳ממשלה ■של •תווי־הפנים את פרצופה

"ית א ז כ ׳ממשלה של  הזה העולם הגיב ,
(העו רב״גוביץ של הכלכלית המדיניות ■על
 מדיניות דרושה ספק, ״אין ).1941 הזה לם

 על אינו הוויכוח קורבנות. דרושים חדשה.
ה־ על אלא ובקורבנות, במדיניות הצורך

 חלוקת ועל המדיניות של הסוציאלית מטרד,
הקורבנות.
 מוטל •העול לגמרי. ברורה כאן ״המטרד,

 השכיר העמל, האזרח על מעובד, האיש על
ה ייפגע ■שלא כך נתפר הכל והעצמאי.

 ופחוטקציונרים, עשירים של הבכיר מעמד
 ״המעמד ■בכירים, •ופקידים ■בכירים עסקנים
 :הקו כל לאורך בישראל... השולט החדש״

 זה כל הפרוטקצייונרים, למעמד ששייך ■מי
 עליהם ■נגזר — השאר כל לו. נוגע אינו

 ׳תמורת לקבל רמתיהמחייה, את להוריד
 שמקבל ממחצית את הוגן ומאמץ הוגן עמל

באירופה...״ עמיתו
הצ לשכירים הגלולה את להמתיק כדי
 ׳בכוונתה כי 1974יב־ המערך •ממשלת הירה

 :הזה העולם אז קבע הון. דווחי סס להטיל
 מיסים על הודיעו השכירים את לרמות1 ״פדי

רמ היא זו הודעה בעלי־ההץ. על שיטילו
 פוגעות החתייקדויות אשר בעוד שכן אות•
 בתהליך ׳לאשר יש המיסים את הרי מיד,

ממושך.״ חקיקה
 זו. מוקדמת קביעה מצדיקה המציאות

 מם את מעולם הטילה לא המערך ■ממשלת
 הליכוד ממשלת הבטיחה. אותו ההון רווחי

 ! חיי רמת להורדת בתמורה כי הבטיחה
 יטה הוצאותיה. את תצמצם היא העובד,

מב בממשלה האחרונים בימים שמתרחש
זו. הבטחה לממש בכוונתה שאין היר

שיהיה. הוא שהיה, ימה
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