
תה
ץ ;  אינו לממשלה המישפטי יועץ ד

 השר שעשה הסידורים מן מרוצה י י
לזרים. חוותו להחכרת שרון אריאל

 המהפך אחרי שלמה שנה כי מסתבר
שלו, בחווה השר מחזיק עדיין המפורסם

מח גם — העולמות משני נהנה ונמצא )
מיליונים, של הכנסות בעל במיפעל זיק
 מעשיו אשר במישרד־ההקלאות מחזיק וגם

 ה־ של ריווחיותו את קובעים והחלטותיו
 מיפעל.

מצער.
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4 *  מילים כמה אמר המדינה בקר־ ן
י  שר־התעשייה־ על בלתי־חביבות־מאד ■

הורביץ. יגאל המיסחר־והתיירות,
 בדיונים מעורב היה השר כי מסתבר

קב אלה דיונים תוצרת־החלב. מחירי על
ה של הריווחיות מידת את כמובן, עו,

הורביץ. למישפחת השייכות מחלבות,
 הזה העולם העיר חודשים שיבעה לפני

 של החלטות כמה כי והלאה) 2088 ,2086(
 בני- בעיני להתפרש, עלולות המישרד

 הצרכים לפי במיוחד נתפרו כאילו בליעל,
 הורביץ. מישפחת מחלבות של המיסחריים

 שהתקיימו דיונים על מבקר־המדינה, דיברי
י חודשיים ר ח  הזה, בהעולם הפירסום א

 השבועון. לדיברי המשך מהווים
מאד. מצער
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ז י  ה- היועץ הביע השמועה, פי ד ן

רבה, מורת־רוח לממשלה מישפטי ^
שהוב התנאים על בלתי־רישמית, כי אם
ל כניסתו עם ירון, ראובן לפרופסור טחו

השידור. ברשות פוליטי כקומיסאר תפקידו
 קיבל אמנם הנכבד הפרופסור כי מסתבר

טי־ של הקדושה השליחות את עצמו על
מכופרים האלקטרונית התיקשורת הור 4
לא אך תבוסניות, וממכשפות שמאלניים י

 כמו שלא הזה. העולם הנאות על גם ויתר
 שהיו ימי־הביניים, של האינקוויזיטורים

 הפרופסור הבטיח סתגפנים, להיות אמורים
החומריות. ההנאות מלוא את לעצמו
 בזה גם כי כתבים כמה טוענים עתה

 לפרופסור הובטחו למעשה וכי די, לא
 והנאות. הטבות וכמה כמה עוד הקנאי

כיותר. מצער
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שיל־ בתקופת אלה מיקרים קרו יל*
 הע- היו האומלל, המערך של טונו 1\

 מאמר־ראשי וארץ. שמיים מזעזעים תונים
 נח- היתה והארץ מאמר־ראשי, רודף היה

ונדהמת. רדת ^
 נתגלה אילו כותבים העיתונים היו מה

שם־ ויקטור שר״הבריאות כי למשל, אז,
תרו לייבוא גדולה חברה בעל הוא טוב
מאפ מישרדו של המדיניות וכי — פות

ז שמנים רווחים לצבור לו שרת
 של הראשיים במאמרים נאמר היה מה

 אילו אחרונות וידיעות מעריב הארץ,
רישמי, בדו״ח מבקר־המדינה, אז גילה

 יעקובי גד שר-התחבורה ע!ל מישפהתו כי
 משתתף השר וכי — בסחר־מכוניות עוסקת

וחלפים? כלי־רכב על המיסים בקביעת
 שרון אריק בפרשות כיום, ואילו

ואין קול אין - הורוביץ ויגאל 4
בעיתונות. קטנה כרוניקה קשב.
 כי נתגלה כאשר הארץ, געשה פעם

 לאגודת־ישראל שילמה בן־גוריון ממשלת
 (שהיה רישיון־בנק בצורת חד־פעמי שוחד
בכנ הצבעה תמורת מיליונים) כמה שווה

 הצבאי המימשל קיום המשך למען סת
 נתגלה עתה ישראל). ערביי על אז (שחל

מיל עשרות שילמה כבר ממשלת־בגין כי
לישי כמתנות לאגודת־ישראל, לירות יוני
בממשלה. תמיכתה תמורת שלה, בות

ה בכל עימו והתחלקו המישטר,
ההסתאבות. של וההנאות הטבות

 בממשלת־הליכוד״ ישבה תנועת־ההרות
ו מישרדים, קיבלה לא תחילה הלאומי.

ובתקצי במישרדים החזיקה מכן לאחר
 שנים במשך בממשלה ישבו הליברלים בים.

 שותפו מכן ולאחר /50ה־ בשנות ארוכות
ב רפ״י אנשי בממשלת־הליכוד־הלאומי.

הש ממרכזי הישר באו ״לעם״ הקרוי גוף
מפא״י. של חיתות

הלי אנשי היו הממשלתי בדרג נכון,
האחרים הדרגים בכל אולם מקופחים. כוד
הציונית ההסתדרות העיריות, הכנסת, —
 יותר ואף מלאים, שותפים היו הם —

 חלוקת־השלל. ישל הסידורים בכל מזה,
וב כמיפלגות מנת־חלקם, את קיבלו הם

 הקרוי בשוד־המיליונים החל — יחידים
המיל מאות שוד דרך מיפלגתי״,1 ״מימון

 וכלה היהודית, הסוכנות באמצעות יונים
 לחו״ל, שליחויות של חלוקת־השלל בכל

 מסובסדות, הלוואות לעסקנים, מישרות
רשיונות. לאילי־הון, הטבות

 ״, !■אידיוטים ״מטומטמים אותם
 ידעו לא הליכוד, מנהיגי כלשון
 אך לרמות. היה אפשר אותם זאת.

ידע. — שידע מי
■! ■ ■

* דבר. לשנות היה י י יכול ולא דבר, שינה לא מהפך ך
 במיק־ השתנה החלוקה מפתח אמנם,

 מקבל — פחות כה עד שקיבל מי צת.
 — יותר כה עד שקיבל מי יותר. עכשיו
פחות. עכשיו מקבל
התהפך. הגלגל הרי צודק. זה

הס שהיא לומר יש ד״ש של לשיבחה
 אם במהירות־שיא. זה למישטר תגלה
 היא מסויימת, תמימות תחילה לה היתד,

לציון. הראוי בחיפזון עליה התגברה
 כזאת. בעייה כל היתה לא למפד״ל

 ההיסטורית הרציפות את המבטיחה היא
וחדש. הישנה השחיתות בין

 כין להבדיל יש — זאת ובכל
 לבין הישן המישטר יטל השחיתות

החדש. המישטר של זו
 45 עברו איטי. בקצב התנוונה מפא״י

ה במוסדות לשילטון הגיעה מאז שנים
 ידלין. אשר פרשת שהתפוצצה ועד יישוב
 היה הראשונות שנותיו שלושים במשך

יותר. או פחות נקי, מישטר זה
 התחיל לא החדש המישטר ׳

מת הוא ״י. מפא שהתחילה במקום
 מיפי הגיעה •טאליה במקום חיל

 אחרי גיוונה, מטפל לגת־העבודה
•,הנור רצוף. שילטון של דורות שני
ב ששלטו הנורמות הן שלו מות
שקי של האחרונות כשנים ארץ
הקודם. המישטר עת

 מישהו שמע האם פשוטה. עובדה זוהי
 מבקר־ דיווח האם חדשות? נורמות על

 על אף או — מהפכני שיפור על המדינה
וה הטוהר ברמת — שבקלים קל שיפור
? מישרדי־הממשלה של הגינות

 ממשלת־ בראשית שחל היחידי השינוי
 ב־ מוצר־יוקרה מעין ושהיווה המהפך,

 ועדת־ בשם קשור היה שלה, חלון־הראווה
 שחייבו חדשים, נוהלים קבעה זו אשר.

 בממשלה ובעלי־ההון אילי־העסקים את
הפרטיים. מעסקיהם להיפטר

 זו סחורה גם כי מתברר עתה
 ועדת־אשר המלצות כוזבת. היתה
ובמק — פורמלי באופן רק בוצעו

לא. זה גם שרון אריק של רהו
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 הליכוד אנשי יכולים אחד דבר ף*י
האמת. את לאנוס מבלי להתפאר !*■

 פרשה אף היתה לא בממשלת־ד,ליכוד
ידלין. פרשת של לממדיה שהגיעה אחת

 מעמד החדש המישטר יחזיק אם אך
 ייסתם לא אז עד ואם שנים, די במשך

דאגה. אל יבוא. זה — העיתונות פי כליל
 לתאר קל — כך שמתחיל מה כי

המשכו. את

הקוד□ המישטר הגיע שאדיו מקום באותו

ה זה אילו הורביץ: השר . בימי קר . . י ״ א פ מ

 ארץ־ חסידי הסתם, מן היו, מהם רבים
 מלכות־ בעד שהצביעו השלמה, ישראל

מוב אנשי־ימין היו אחרים רבים ישראל.
פרידמן. מילטון במלכות שרצו הקים,
 רבבות, •טהרבה ספק אין אך
 בעד הצביעו אלפים, מאות ואולי

ש מפני ד״ש) בעד (וגם הליכוד
 השחיתות לשילטון קץ לשים רצו
המערך. של

 את הסעירו ודומיו ידלין אשר פרשות
 יכול הדבר אין שכך ההרגשה שררה הארץ.

 פינחס של הפרוטקציה נוהלי להימשך.
 שיטות־ ,השחורה הכלכלה התגברות ספיר,
 המיפלגתית־הכלכלית האצולה של החמס

הציבור. על נמאסו אלה כל —
 בעד בהד שלישי בוחר כל אם

 הרי כאלה, מניעים מתוך הליכוד
המהפך. את שהביא השליש זהו

■ ■ ! ■
* ה הפך? ן ז י : א ך פ ה  בשטח מ
מהפך. שום היה לא לפחות, הזה, ■■ז

 במדיניות״החוץ, משהו שהשתנה יתכן
 ש־ יתכן אולי. מאיר. מגולדה גרוע ושבגין
ה שגברה יתכן השתנה. הנאומים סיגנון
מצה״ל. הבנות והשתמטות הדתית. כפייה שי •טום חל לא אחד כדבר אך
 בשטה ביותר: הזעיר גם ולו נוי,

השחיתות.
המיס־ ימימה. מימים כמו נמשך הכל

 אשכול, כלוי בן־גוריון, בדויד אישי
ספיר. ובפינחם מאיר כגולדה

 שהם מושחתים, הם כי טען לא איש
חיי־מותרות. חיים עצמם

צנו אנשים היו הארבעה כל להיפך.
השחי פשטה שילטונם תחת אולם עים.
 והגיעה הלאומי, בגוף סרטן כמו תות,
 שריד כל נהרס שילטונם תחת אבר. לכל
 תחת ציבורי. ומוסר תקין מינהל של

 ישו־ של חדש מעמד ושמן גדל שילטונם
שהורה. כלכלה לעצמו שהקים רונים,

 בגין את לשילטון העלה המהפך
 אחר דבר שום אולם נקי־הכפיים.

 פורחים שילטונו תהת השתנה. לא
 החנינה השחורים. הפרחים אותם

 — האות את נתנה בן־ציון ליהושע
 פלאטו-שרון שמואל •טל ורוחו

פני,התהום. על מרחפת
 בגין מנחם של הטהורות לכנפיו מתחת

 שאינה עסקנים, של שיכבה במדינה פשטה
הקודמת. ד,שיכבה מן במאומה שונה

הש לא הרוח השתנו. האנשים
 השתנתה. לא השחיתות תנתה.

השתנתה. לא הציניות
■ 1■ 1■

ם, * צ ע ? הפלא מה ב
 מחוץ היו לא הליכוד מיפלגות |

 יום מאז במדינה ששלט למישטר,
של מבשרו בשר היו הן קומה.

טח ש ש המישטר התחיל השחיתות ב החד

בסלחנות. מחייכים הכל
 כמעט כעת מתפרסמות כאלה ידיעות

שבשיגרה. כעניין ביומו, יום מדי
גדו למיפעלים ניתנות חריגות הלוואות

 הפרו־ לשילטון. קרובים שבעליהם לים,
 בימי שהתעשר מי בכיפה. שולטת טקציה

 ההון שיבעתיים. עתה מתעשר המערך,
מסחררת. במהירות גדל השחור

 המלך כמיצוות הליכוד, מיצוות
ה בראשית בצרפת לואי־,פילים

 ״התעשרו!״ היא: שעברה, מאה
■! ■ ■

 מיל־ חצי התחלקו איך לדעת שה ן■*
 קולותיהם את שנתנו הבוחרים, יון ן/

 ראו הליכוד ושראשי שנה, לפני לליכוד
 מבעלי־הדבר אחד עדות פי על — בהם

ומטומטמים. אידיוטים —

 הציבור. קופת את לחמוס ממשיכות לגות
 ברחבי חשבוננו על מטיילים העסקנים

 משתמטים העשירים מואץ. בקצב העולם,
 יותר. עשירים והופכים מסים, מתשלום

 האנשים את מרוששת הדוהרת האינפלציה
 ומזניקה הוגנת, עבודה על המתקיימים

 במשק למיניהם. הספסרים את קדימה
 הפרו־ שגם ונדמה הפרוטקציה, שולטת

חדשים. נוספו פשוט השתנו. לא טקציונרים
ה הדוגמה גם כי מסתבר עתה
 הש■ לא השילטון ראשי של אישית
 מהראש גם מסריח הדג תנתה.
החדש.
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