
 בשליטת ישראל הליכוד,'או בשליטת ראל
 יותר והיעילה הטובה המגינה היא המערך

החופשי״? ״העולם. של
ה המחליטנים מרבית מתחנכים היום

עש האמריקאיות. במיכללות ישראליים
 במשה מעורבות אמריקאיות חברות רות

 הישראלי הצבא של החימוש הישראלי.
 מרובה־הסער — אמריקאי כולו כבר הוא
 למטוס־היירוט ועד חיל־הרגלים איש של

 גם חודרת האמריקאית השיטה החדיש.
 הניהול, לשיטת הפוליטיים, החיים לנוסח

הפ ישראל תחום. לכל — ליחסי־העבודה
 והמדד במרחב, קטנה״ ״אמריקה מעין כה

 מקפידים לכך שהביאו הישראלים ליטנים
התהליך. את ולהעמיק ההישג, על לשמור

 יד )2(
יד רוחצת

 ה־ העקרונית קודת־ההסכמה ן•
 מח■ כד שותפים לה אשר לשנייה,

 קידמו המשך היא ישראל, לימני
 שכו ה״פלורליסטי״, המשק של

הסק פעולה ומשתפים יחד חיים
השונים. טורים

 ביותר, חשובה היא זו נקודת־הסכמה
 השונים האגפים את מבטיחה היא שכן
 חייו־ של ״הסכנה״ מפני המחליטנים של

פוליטי. פי־שילטון
 הקיבוצית התנועה ההסתדרות, מיפעלי

 הקואופרציה, תנועת או ותנועת־המושבים,
 שלהם, לאינטרסים לחשוש צריכים אינם

ש כשם לשילטון, הליכוד עולה כאשר
 והמיסחר הבנקים הפרטית, התעשייה בעלי
 לשיל- עולה כאשר לחשוש צריכים אינם

 על מסכימים הכל העבודה״. ״תנועת טון
 אחד לכל יש שבמיסגרתו ״הפלורליזם״,

 נקודת- ושלו. בטוח קיום מהסקטורים
 נקודת־ עם קשר נטולת אינה זו הסכמה

 יפה שמבהיר כפי הראשונה, ההסכמה
 ב־ יעקבי גד לשעבר, והשר חבר־הכנסת,

:איכות של עוצמתה סיפרו
 על הפלורליזם חרות ״להלכה,

 והחברתית הכלכלית המדיניות דגל
ה קום מאז לפחות ישראל, שד

 שהסק■ והאפשרות הזכות מדינה.
 זה כצר זה יחיו השונים טורים
 עקרונית, מתפיסה רק לא נבעה
תכ מטעמים מכד פחות לא אלא

 מתלותו כתוצאה כיותר. ליתיים
 כמקורות־חוץ, המשק פיתוח שד

 כמענקים יהודיים, כמשקיעי־הון
 ובמייוחד ממשלות, של וכמילוות

ומוס ארצות־הכרית ממשלת שד
 היתה כמערם, כינלאומיים דות

כיותר.״ חיונית זו תפיסה
(ההס ציבורי הקרוי שהמשק העובדה,

 פועל והקואופרטיבי) הקיבוצי תדרותי,
 המנחים העקרונות אותם פי על בדיוק

 כמובן, מפריעה, אינה הפרטי, המשק את
 מיפעל בו לראות הזה המשק לשליטי

 שהמשק שהעובדה כשם ממש סוציאליסטי,
 ו- ביטחונות בחסות פועל בארץ הפרטי

 עמוקה שותפות ותוך ממשלתיים, סיבסוד
לבע מפריעה אינה ״הציבורי״, המשק עם
.,החופשית ,היוזמה ביטוי בו לראות ליו

 קיימים, והם במידה חילוקי־הדיעות,
 הממשלתיות. החברות של למקומן נוגעים

 עלייתו עם הליכוד, עימו שהביא התפיסה
ה הממשלתיות שהחברות היא לשילמון,
ה ״בשוק למכרן יש כריווחיות מתגלות
 העבודה״ ש״תנועת היא האמת חופשי״.

 לתפיסה נמרצת התנגדות מגלה אינה
 העובדים, חברת :זאת ״אנטי־ממלכתית״

 על- (הנשלט כלל וקונצרן הפועלים בנק
להש בהחלט מוכנים הפועלים) בנק ידי

 על מהשלל בחלק ולזכות בתחרות, תתף
הציבור. חשבון

 תנועת- של החדש״ ״המעמד מחליטני
הטע מן ל״פלורליזם״ מסכימים העבודה

 של קיומו יעקבי: גד עליהם שעמד מים
 את מאפשרים עימו והברית הפרטי המשק
 המחפש הזר, ההון של ההזרמה המשך
 ממנו חלק ואשר ומהירים, קלים רווחים

 המעמד של הכלכליים למוסדות גם מגיע
 הפרטי השליט״ ״המעמד מחליטני החדש.
 מסכימים ״חירות״) מאנשי כמה (מילבד

תר: חשוב מטעם זה ל״פלורליזם״  ביו
ההסתד של הטובה״ ״התנהגותה הבטחת

 שותפה עוד שכל להם גם ברור רות.
ל המישקית, העוגה לחלוקת ההסתדרות

כאי תפקידה את כהלכה תמלא לא עולם
 לדאוג שעניינו ממש, של מיקצועי גוד

השכירים. של ולתנאי-העבודה לשכר
הפלו קיום על המחליטנים של ההסכמה

 לכן, הוא, המעשי פירושה המישקי, רליזם
והחב הכלכלי חמימה את לשמר רצונם

 לכך הסיבה כמות־שהם. הקיימים רתי
הק הכלכלית־חברתית המערכת :ברורה

 לשמור למחליטנים המאפשרת היא יימת
בפיסגה. מקומם על

 ״קולט״ קומץ
מיליונים

 נוגעת היטדישית קודת-ההסכמה ד
 אד וליחסם עצמם, ^למחליטנים

 רואים עד־פיה האוכלוסיה. שאר
המע ואת עצמם, את המחליטניס

כ,,קולטי מייצגים שהם מדות
עליה״.

בת שונים תפקידים שמילא אלון, יגאל
הדב את מתאר בממשלת־ישראל, זה חום
 מנקודת־מבט חול של מסך בסיפרו רים

:הישראלי המחליטן של מובהקת
 להתעלס אין דכר של ״לאמיתו
 כאו* שמטילה הטיכעית מהמעמסה

ה עד המונית הגירה כד זמני, רה
 להתעלם אין הקולטת. אוכלוסייה

מגלו העליה קליטת של מייחודה
 כמישטר־ כי ספק אין נחשלות. יות

 וחי- אימונים וכשימות נכון קליטה
 ה- המנטליות את ההולמות נוך

מאר העולים למרבית מייוחדת
אז למעלת יגיעו המיזרח צות

ועממים.״ משבילים טובים, רחים
 אשכנזי, זכר, הוא הישראלי המחליטן

 ועם המדינה, הקמת לאחר בארץ. ותיק
 הופכים לכאן, המגיעים העולים המוני

מיי שהוא החדש, והמעמד השליט המעמד
 כדי אך ויותר. יותר קטן למיעוט צג,

להב המחליטן חייב שילטונו, את לשמר
 המערב״, ל״תרבות שלו הגירסה כי טיח

 הגיר־ דמוקרטי״, ל״מישטר שלו הגירסה
 ל־ וגירסתו הביטחון״ ל״תפיסת שלו סה

 בכיפה. לשלוט ימשיכו רווחה״ ״כלכלת
 התמודדות התרת אינה לכך שהדרך מובן

 תרבויות של צמיחה־ביחד או חופשית
 הגירסה השלטת אלא שונות, ותפיסות
 על־ידי ה־א זאת לעשות הדרך הקיימת.

 מאה בן קטן, שמיעוט קורה כך ״קליטה״.
 בערך גדל המדינה קום (שמאז אנשים אלף

 שלו תפיסותיו אל ״קולט״ שלושה) פי
 מיל־ונים שלושה בן עם שילטונו ואל

ויותר.
 יגאל טוען זו, מדיניות להצדיק כדי
 טיבעית״ ״מעמסה מטילה שהקליטה אלון

 מכך (ומתעלם הקולטת האוכלוסיה על
 הישוב את העשירה ההמונית שההגירה

 מעלה). כלפי שלמות שכבות ודחפה הישן,
נחש מ״גלויות בעליה שמדובר גם מובן
 שבאותן מכך אלון מתעלם (וכאן לות״

 וכלפי מרוקו עולי כלפי נקטו שיטות
 הסתם, סן שאליהן, ורומניה, פולין עולי
 משום ״נחשלות״, כאל מתייחס אלון אין

 עצמם...). המחליטנים של מוצאם גם שזהו
 ״מנטליות יש המיזרח ארצות לעולי

 בשיטות משתמשים אם אך מיוחדת״,
 ,-אזרחים :למטרה להגיע ניתן — נכונות
כלו :ועמלנים״ מסורים משכילים, טובים,

 מתוך עירעור, ללא המקבלים, כאלה מר,
המחליטנים. שילטון את פנימי, שיכנוע

 ש- כמי עצמם את מציגים המחליטנים
 ולשם לחנכם, כיצד לכולם, טוב מה ״יודעים

 למח־ משותפת כאמור, זו תפיסה גם מה.
 הם המדינה, את הקימו הם כולם. ליטנים

 המתרחש לכל האחראים הם עליה, לחמו
 של תערובת אותה — ותרבותם בה,

 לימודים עם פלמ״ח־אצ״ל-קיבוץ־פרדס,
 -,וחבר אמריקאי בנוסח ניהול באוכספורד,

 כאשר השלטת, התרבות היא גסה מניות
 בפולקלור להסתפק נותר האחרים לכל

ומי באידיש מילים בו שיש בסלנג עדתי,
מיזרחיים. ובסוגי-מזון בערבית, לים

 ישראל תושכי הערכים אל היחס
לעו היחס שד ״שדוחה״ מעין הוא
 מצטרף כאן כאשר החדשים, לים
 לאפלייה ״הביטחוני״ הנימוק גם

 והגיזענית, הכלכלית החברתית,
אותה. ומגביר
 המחלי- בין נקודות־הסכמה גם קיימות

 היתר, לאחרונה עד כאן. הוזכרו שלא טנים,
 מרחיקת־לכת הסכמה גם המחליטנים בין

 הערבי העולם כלפי ישראל ליחס באשר
 ביקור מאז אך השלום, השגת ואפשרות

להתרופף. זו הסכמה מתחילה אל־סאדאת
 המחליטנים כין ההסכמה נקודות
 שבהשקפות* המשותף את מבטאות

 רכ זה משותף שלהם. העולם
 את הקוכע והוא מהמפריד, כהרכה

 את והופך ישראל, של מדיניותה
ש וחזקה, מלוכדת לבת מחליטניה

 אי-פעם תשמוט כיצד לראות קשה
מידיה. השלטון את

 כסף כסה
 מוציא אתה

 בשנה
 טיפול על

? שיניים
 ישראל אזרחי השנה יוציאו לירות מליוגי מאות

 אתה?... תוציא כמה שיניים! טיפול על
 מזלך, איתרע אם אולם, הרבה, שלא מקוים אנו

 גם להכאיב העלול שיניים לטיפול נזקק ואתה
 מעמידה מאוחדת קופת-חולים זכור! לכיסך,

 שיניים ומרפאות מעולים, רופאים לרשותך
 המודרני. הציוד במיטב המצויירות משוכללות,

 נמוכים מאוחדת בקופת-חולים הטיפולים מחירי
 מהמקובל. בהרבה
והוובח! השווה
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מכירות מבצע
בבית־החרושת תתקיים המכירה
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