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 מחזור הכוונת באמצעות בעיקר

ת הריבית, ושער הכספים  תח
 באינפלציה. מילחמה של הסיסמה

ה הוא הסטגפלציה של ליבה לב
 וזאת ההכנסות, קיטוב של תהליך

עליה. ששומרים הסיכה גם
 שהאינפלציה, להבין צריכים ועוד. זאת

ב טובה חלקה וכל המשקי את ההורסת
ההכנסות. של זה מקיטוב ניזונה חברה

99
 גבוה ריאלי שנר
 יעיל מאבק הוא

באינפלציה

 שנוצרים האינפלציה מדיווחי ניזונה היא
 למעלה. המחירים את ודוחפים באמצעותה

 חשבון על נעשים אלה אינפלציה ריווחי
 כלכלנים שהרבה זה, ניסוח הנמוך. השכר

 אחר ניסוח אלא אינו לו, מסכימים לא
קו דיברנו שעליה החברתית התופעה של
מת המיעוט של ההתעשרות דהיינו: דם,

 הרוב, של ההידרדרות חשבון על בצעת
 קבוע. תוצר-לאומי של בתנאים במייוחד

ה מאשר לאינפלציה גדול יותר אוייב אין
הריאלי. בשכר עלייה

ת המסקנה  היא הישירה ההכרתי
ל בהתאם המתנהל משק רק :זו

 השכירים העובדים של אינטרסים
ההכ לקיטוב המתנגדים אלה —

 ריאלי כיטכר ומעוניינים נסות
באינפלצ להיאבק מסוגל — גבוה

 יחזיר גם בזה משק ביעילות. יה
 לעובד האפוד, ערכה את לעבודה

פר את שלנו ולהכרה גאוותו, את
האנושי. צופה

ם די ב עו ב
השלום. עידן סף על ניצבים נחנו ^

 וההשתחררות באיזור הפעולה שיתוף
 טומנים בעתיד, הכבד הביטחוני הנטל מן

 כלכלית פריחה של עצומים סיכויים בחובם
קי תהליך ייפסק לא אם אך חברתי. וצדק
לטמ הסיכויים כל יירדו ההכנסות, טוב
 פעמים הובא הביטחוני הנטל כי אם יון.

 ידוע הרי שלנו, לצרות כסיבה אין־ספור
באו עשירות בעולם, ארצות הרבה שיש

 ביטחוני נטל בלי שגם מאיתנו, צרות
 רעועה, ומחברה דלה מכלכלה סובלות

ההכנסות. חלוקת בגלל דווקא
לברי כלכלית, לפריחה המפתח

 מצוי צודקת ולהכרה משקית אות
 השכירים, העובדים מעמד כידי

העניי מהלך על השפעתו וככוח
הישו ליטם הצלחה, לשם אך נים.
 העובדים חייבים תבוא, כי עה

האינ כזהות כצידקתם, להאמין
העוב החכרה. ושל שלהם טרסים

 ואוהכי־מו■ אחראים הם שלנו דים
מא מהם שרבים כך, כדי עד לדת

הש לנו שמספרים כפי — מינים
 כלכליות תורות לפי והערב, כם

 הוא הגבוה שהשכר — ידועות
מש זו כוזבת אמונה המשק, לרעת
הכל מצבנו .העובדים, את תקת

 הרוח מצב מחמיר, וההכרתי כלי
מתפש והדאגות והחששות ירוד
טים.

 להרשות יכולים זעו שאין להבין, צריכים
לדי גבוהים שמחירים ;נמוך שכר לעצמנו

יכו אנו אין אותו שגם עיוות, הם רות
 יכולים אנו אין לעצמנו. להרשות לים

ה של העדיפויות סולם שבראש להרשות,
 התיווך הפיננסיים, העסקים יעמדו משק

 והעבודה. הייצור — בסוף ורק והקבלנות,
 להם- תנאי הוא האלה העדיפויות שינוי
יצ חברה של ולכינונה האינפלציה פסקת
וצודקת. רנית

לפ וניטביל אלה דברים נכין אם
 השנה את להפוך נוכל לפיהם, עול
 מיפ■ לשנת ישראל לעצמאות 3ה-צ
כהכ וגם בכלכלה גם בחיינו, נה

 הבל השלום. תקופת סך על רה,
ובאמו השכירים כעובדים תלוי
נתם.

במדינה
חקלאות

לעזאזל שעיר
 ממשיכה הירוקה הסיירת

 שחורות עיזים לרדוף
בדואים ורועי־צאן

 חלקי בכל אותי להכות התחילו ״הם
 ואיבדתי בפנים חזקה מכה חטפתי גופי.

 את מצאתי לא כשהתעוררתי ההכרה. את
 כאילו נעלמו, עיזים 66 — שלי העדר
 השבוע תיאר כך האדמה.״ אותם בלעה
 פגישתו סיפור את בוריאת מרוואח פארם

 לפני הירוקה, הסיירת אנשי עם הראשונה
שנה. כחצי

מת רועים, בן רועה ,60וד בן פארם
 בקירבת ילדיו ועשרת אשתו עם גורר
 —חדרה כביש ליד אום־אל־פחם, הכפר

חד שני רק הכולל רעוע בבית עפולה,
 בוריאת, נזכר קטן,״ ילד ״כשהייתי רים.

 הצאן. את לרעות אבי עם לצאת ״נהגתי
 מקור שהיו העמים, ואת השדות את אהבתי

ה באותם כולה. המישפחה של הפרנסה
 לנו הפריע לא ואיש בעיות, היו לא ימים
עדרינו.״ עם לנוע

 שנה,. כחצי לפני לדבריו, החלו, הצרות
״הובלתי' הזה. היום עצם עד נמשכות והם

כוריאת רועה
ומשאיות ג׳יפים שני

 גליקסון,״ כפר שליד בשדות העדר את
 ומן השמש מן יבשו שפניו הרועה, נזכר

 ג׳יפים שני למקום הגיחו ״לפתע הרוח.
 אנשים. כעשרה פרצו מתוכם ומשאיות,

 מוקדמת, אזהרה ובלי ודברים, דין ללא
ה על שלי העיזים את להעמיס התחילו

רצונם. ומה הם מי הבנתי לא משאיות.
 איש אך מהמישטרה, שהם טענו ״הם

 באזרחית. היו כולם מדים. לבש לא מהון
 אך העמים, את להעמיס שיפסיקו ביקשתי

ביקש בקשתי. ואל אלי התייחסו לא הם
 ניפנו בסוף בשלהם. והם ושוב, שוב תי

 במכות.״ השיבו דיבורים ותחת אלי,
הו הירוקה הסיירת אנשי עם המיפגש

 הרועה של לעינו מעל קטנה צלקת תיר
למכות. זכר זהו לדבריו, קמוט־הפנים.

 הוזמן ימים כמה כעבור פחד♦ מרוב
הוח שם בחדרה. לחקירה בוריאת פארם

 תוכנו. את שידע מבלי מיסמך, על תם
 בביתו, חשמל בלי היום עד החי הרועה,

 מרוב ״חתמתי וכתוב. קרוא מעודו למד לא
 שהח־ לי, התברר כך ״ואחר גילה׳ פחד,״
ומכ לי שהחרימו העמים על אותי תימו

 הכסף את לי שישלמו הבטיחו אותן. רו
 חודשים.״ שלושה כעבור
אגו השדוד הרועה קיבל לא היום עד

עדרו. עבור אחת שחוקה רה
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או השופט לנד
ת ע ב ו ת ב ו ז נ
ני בבו צה ו פ ש

ק י ס נ ה את ו
שפט במי הדיון

 ,1319 מיספר אסיר שיצא פני ים
 הראשונה בפעם רכטמן, שמואל ח״כ •

לישי לירושלים, לנסוע כדי מעשיהו מכלא
 העליון בית־המישפט של הראשונה בה

 אשר אחר, אסיר לו אמר בעירעורו, שדן
 עליך לשים להם תיתן אל ״רכטמן, ידלין:

 והתנגדתי לשים, ניסו הם עלי גם אזיקים.
 לבית בדרך באזיקים הייתי ולא בכוח,

המישפט.״
 כשהגיע אולם העצה, את קיבל רכטמן

ל להובילו שעמדה האסירים מכונית אל
 באזיקים. ידיו את כבל סוהר ירושלים,

 לו: הודיע הסוהר אולם למחות, ניסה הוא
 נשים ואנחנו אחד, כל כמו אסיר ״אתה
בכוח.״ אפילו אזיקים עליך

 בית- לאולם רכטמן שהגיע לפני עוד
 בית״הדין, אב הורה בירושלים׳ המישפט

 ואת הצלמים את לסלק בעניינו, שישב
 בית־המיש־ ממסדרונות גם הטלוויזיה צוותי

 של תמונתו את החמיצה הטלוויזיה פט.
באזיקים. רכטמן

 אדפוק ״אני
אותך״

ם ל  שלכל בעוד המישפט, בהפסקת ^ו
 מסוכן, רוצח הוא אם אלא אסיר,

 בבית־המישפט או באולם להיפגש נותנים
 אל רכטמן הובל מישפחתו, בני עם עצמו
 מול השוכן הרוסים שבבניין המעצר חדר

 הסמל- כי נודע, אחר־כך רק בית־המישפט.
 עם לכן קודם שוחח אותו שליווה כלאי
הח השניים סממה. דן הטלוויזיה כתב
 הסמוך, לבניין יובל רכטמן כי ביניהם ליטו
 לבניין, מחוץ לצלמו תוכל שהטלוויזיה כדי

 מיש- לבני בערב לאמר יוכל והסמל־כלאי
בטלוויזיה.״ אותי צילמו ״הנה, פחתו:

 פנה הוא לבית־המישפט, רכטמן כששב
 לכלאים להורות ממנו וביקש השופט אל

 ולא אותו, לבזות להפסיק אותו המלווים
הורה לנדאו השופט באזיקים. להובילו

 לשים שלא רכטמן אל סמוך שהיה לכלאי
 האסיר. הח״כ של ידיו על אזיקים יותר

מח אני לא ״זה לשופט: השיב הכלאי
 ואמר חייך לנדאו שלי.״ הסמל זה ליט,
 נתתי שאני שלך לסמל תגיד ״אז לו:

הוראה.״
 לצאת רכטמן עמד כאשר בבוקר, למחרת
 שוב בירושלים, מישפטו להמשך ממעשיהו

הת רכטמן כבלים. על־ידיו לשים ניסו
 בתחילה הוחלט בכלא בהתייעצות נגד.

 אחרי רק אולם בכוח. אזיקים עליו לשים
 לא הוא אזיקים שעם הודיע, שרכטמן

נו התייעצות נערכה לבית־המישפט, ייסע
 לנציבות טלפון שיחות גם שכללה ספת,

 לו לאפשר והוחלט בירושלים, בתי־הסוהר
אזיקים. בלי לבית־המישפט לנסוע

ה לו הודיע אותך,״ אדפוק עוד ״אני
 אני שלך, המישפט ייגמר ״כאשר סמל.

בצי אצלי תשב ואתה תלונה לך אדחוף
 עליון. שופט שום מעניין לא אותי נוק.

 ב- רוצה שהוא מה להגיד יכול השופט
מחלים.״ אני כאן בית־המישפט.

מתח_______
בבית־המישפט

 בתי- שרות של התקנות קובץ פי ל
היו לא 1978 באוגוסט 17מה־ הסוהר +

כספי מיכאל פרקליט
״לפרוטוקול ״לא !
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