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 והאיכרים. הסוחרים בעלי־המלאכה,
 השפעת את תקפו הפוז׳אדיסטים

 הם המודרנית. התעשייתית החברה
הגדו לקונצרנים לבנקים, התנגדו -י

 ולמים- המקצועיים לאיגודים לים,
מעו נגד היו הם השמאל. לגות
הק בעד בכלכלה, המדינה רבות
 הרווחה. מדיניות ונגד המיסים טנת

 את הפוז׳אדיסטים תקפו כאשר
 השמאל מיפלגות ואת מחד הבנקים
 שלהם בתעמולה היתד. מאידך,

 הפוז׳א- חריפה. אנטי־שמית נימה
הקולוניא על הגנו גם דיסטים

עצ למתן והתנגדו הצרפתי ליזם
באו החל שם לאלג׳יריה, מאות

לשיחרור. המאבק תקופה תה
 כרזה על בגאווה מצביע זוהר

מפו בכרוז עצמאות. שהוציאה
ה על המוטלים המיסים כל רטים
 להסביר כדי הסוחר, ועל מוצר

הגבוה. המחיר נובע ממה ללקוח
להצ זוכה שהכרוז אומר זוהר
הסוחרים הם ורבים רבה, לחה

 מם בו, לעמוד יכולים אינם שייר.
 לבלתי-כדאי. הייצוא את ההופך
והתע הסוחרים צריכים כך משום

 לבקש הממשלה אל לבוא שיינים
להח יכולה הממשלה סובסידיות.

 ולמי סובסידיות יינתנו למי ליט
ובכס בה, תלויים כולם וכך לא,
 מארצות־הב־ המגיעים השנור פי

רית.
״מישטר :זוהר של הפיתרון

 מה מיסים, שפחות מה חופשי״.
 שפחות מה סובסידיות, שפחות
 כואב במיוחד ממלכתית. הכוונה
ההתנחלויות. עניין לזוהר

 רוצה לא
להתאבד

 דמוקרטית ארץ עוד ין
■ י /  מחליטה שהממשלה בעולם /

 אצלנו לא. ומי חקלאי יהיה מי
 14 באמצעות ההתנחלות נעשית
מהן אחת שכל התיישבות, תנועות

 לחדול שצריך נאמר בעיתונים
נא ובסוגריים השנור, מכל מייד

אני הצבאי. מהסיוע חוץ : מר
 יוצא יש מדוע זוהר, את שואל

הכלל. מן
לק נוכל שבעתיד מקווה ״אני

 אומר. הוא הנשק,״ את גם נות
זו לביטחון. לדאוג צריו בינתיים

מצ עם בשלום מאמין אינו הר
ריים.

 מחיר מוסרי. אינו הזה ״השלום
 שלום. להיות צריך היה השלום
 ואחד הסכם עושים צדדים כששני
 כלום, מקבל לא והשני הכל מקבל

ש גם לזכור צריך שלום. לא זה
משלום.״ התחילו המילחמות רוב

ליהודים
בלבד

ל באשר מאוד מודאג והר ,ץ
 עם נסע כשנה לפני תדמיתו. !

אום־צפא, ביער לפיקניק ידידה

3ז יחד גם אחים שבת
גוש מקים כאשר אך ממוסדות, בהתנחלויות תומך אינו

 העץ על נשען זוהר מגיע. הוא התנחלות, אמונים
 שמיר, משה מידידו הרחק לא שבשומרון, בסבסטיה
במישמר־העמק. החינוכי המוסד בוגרי שניהם מהתחייה,

תנו איש בחנותם. אותו התולים
 הוא היינריך, מוטי זוהר, של עתו

כי מספר הוא הזה. הכרוז מחבר
 :הרעיון בו עלה צד

 ברמת- לאוטיבום בתור ״עמדתי
סד חנות התחנה מול ראיתי גן.

 שלט שם תלה החנות בעל קית.
 לשלם צריך אני ;ממני רדו שאמר

 משם אחר. ומם זה ומס זד, מס
הרעיון.״ את לקחתי

 זקגים
ביפות עם

 ״זהו המיפלגות: על והר *
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מח לכל דואגות הן השנור. של
 אמיתיים, חברים בהן אין סורך.

 בארץ במיפלגות אין משלמי־מם.
 חברים שרק אמיתיות, בחירות

 אין בהן. משתתפים משלמי־מיסים
מכ זהו רעיונית. אחידות בהן
 אתן ומישרות. כסף לחלוקת שיר
 למיש־ נכנם כשאתה דוגמה. לך

זק שם רואה אתה רד־הבריאות,
חול עם בינוניים כיפות, עם נים
 עניבות. עם וצעירים פתוחות, צות

 שרידים הם הכיפות עם הזקנים
החול מהמפד״ל. רפאל תקופת של

 ברזילי עם הגיעו הפתוחות צות
 העניבות ואת ממפ״ם, ושמטוב

 מהליכוד.״ שוסטק הביא
והסובסיד שהמיסים אומר זוהר

 לממשלה להבטיח כדי הומצאו יות
 השיטה, בה. תלויים יהיו שכולם

 מם מטילים :זו היא בעיקרון,
התע- ובעלי העסקים שבעלי גבוה

 לכל יתנו אם למיפלגה. שייכת
 בכל בית לו להקים רשות אחד

 ביהודה יהיו רוצה, שהוא מקום
 זמן תוך יהודים רבבות ובשומרון

 חופשי.״ מישטר זהו קצר.
 במים־ אם זוהר את שואל אני

 יוכלו הזה החופשי המישטר גרת
מקום. בכל להתנחל ערבים גם

 אם יודע לא ״אני נבהל. זוהר
 או לא. אני להתאבד. רוצה אתה

 או להתקיים, שצריך חושב שאתה
 להתאבד. שצריך חושב שאתה

 אני שלי. האידיאל לא זה להתאבד
 לערבים, מלא זכויות שיוויון בעד

 חובות. שיוויון גם שיהיה בתנאי
 ארץ־ בכל זכויות־יתר יש לערבים
 מקום בכל המנדטורית. ישראל

יכו הערבים היהודים, ששולטים
הער ששולטים ואיפה לחיות, לים

 לחיות.״ יכולים לא היהודים בים,
בדב להרבות לא מבקש זוהר

 עניין לדבריו המדיני. בנושא רים
 ״במקום נמצא למשל, ההתנחלויות,

 הוא העיקר שלנו״. במצע 24דד
החופשית. הכלכלה עניין

 עם שלנו הבעייה לי, ״האמן
 אך מאוד, חשובה היא הערבים

 הכלכלי. מד,מיבנה חשובה פחות
שמו כלכלי מיבנה לנו היה לו

 היום כאן היו בו, לחיות כנים
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 זה במקום הערבים. עם בעייד,
 נובעת הירידה ירידה. לנו יש

 מהמילחמות. ולא המישטר, מצורת
 בתאו- :קטן סוד לך אגלה בוא

 אנשים יותר הפסדנו נות־דרכים
 הנוראות.״ במילחמות מאשר

עצמאות שמפרסמת במודעות

 בני־ברית של גרעין עמד שם
 ביר־זית ליד התנחלות. להקים
 מחסום. על-ידי המכונית נעצרה
ה אחד וירה. אקדח שלף הד״ר

 לבית־חו־ והובהל נפגע מפגינים
 זכאי. יצא וזוהר נחקר, העניין לים.
 ז״ במקומי עושה אתה היית ״מה
 שלא עונה היית ״בטח שואל, הוא

 המערבית,״ בגדה לטייל יוצא היית
משיב. הוא

ל באשר אופטימי שירד, הרופא
 עליך חולק ״אני הפוליטי. עתידו

 לא שעצמאות אומר אתה אם
 השיטה בשילטון. בקרוב תהיה
תת שהמדינה או תתמוטט, הזאת
תתמו שהשיטה מאמין אני מוטט.

 יד,יד, מציע שאני מה קודם. טט
חו שאתה ממה מהר יותר הרבה

בצו לבוא יכולה ההתמוטטות שב.
שרגן ברגע :למשל רבות. רות

ב משמעותי באופן לקצץ יחליט
 עדיין היא שלנו האינפלציה סיוע.

 ייפסק, הסיוע אם אבל גבולית,
 כסף להדפיס תצטרך הממשלה

אחו אלפי של אינפלציה ותהיה
ויש לרחובות יצאו אנשים זים.
 הבטחה שום אין הכנסת. את רפו

 לא טוטאליטרי. מישטר יקום שלא
 אחת זו תשתלט. שרוסיה הנמנע מן

למ כדי קמה, שעצמאות הסיבות
יכו בהחלט הזה. הסצנריו את נוע
 קומוניסטית דיקטטורה. להיות לה
 הבדל. אין בשבילי פאשיסטית. או

 גם יש אבל נאור. דיקטטור אין
 למישטר לעבור — אחרת אפשרות
חופשי.״
בלבד. ליהודים ״חופשי״

ן■ פרנקל שלמה

ב־ אוכלים
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