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מבדש דמוקראטיה ללמוד
 בין בסכסוך צודק מי עניין של לגופו עמדה לנקוס בלי

 בדש של התנהגותו על לומר אפשר ההכנסה, ומס בדש משה
 יוצאת מפוארת, תופעה שהיא הזה מיתולוגי הכמעט בסכסוך

 ביותר, משמעותי שיעור ישראל אזרחי עבור ומהווה דופן
 דמוק־ מהי בנושא כה, עד והיחיד הראשון השיעור למעשה
שנד מה באוניברסיטאות, מלמדים שהפרופסורים מה ראטיה.

 לכמה בנידון שנדמה מה דמוקראטיה, זוהי כי לפרופסורים מה
 ההיפר הוא — בנושא להתבטא המרבים מרבי־המדינה וכמה

 האנשים כל דמוקראטיה מהי להבין להתחיל כדי מהנכון.
 חייבים כל־כך, להם יקרה שהדמוקראטיה הטוענים האלה,

 מס נציב נגד בדש משה המקרה של הפסיכולוגי בצד להתעמק
ההכנסה.

 מזומנות לעתים המתבטאים הללו הקולניים האנשים כל
 אך עמוקה, דאגה איזו בציבור מפיחים הדמוקראטיה בזכות
 הדמוקראטיה של לגורלה באשר צרכה, כל מחוורת בלתי

נש הישראלית לדמוקראטיה כי מסתבר מדבריהם בישראל.
 למהות באשר הציבור את ליידע מואילים אינם הם סכנה. קפת

ומקורה. הסכנה

רבינוביץ בדש
ל כנושא היחיד מאבק הדסוקראטיה ת

דמוקראטי. משטר בארץ קיים הדמוקראטיה מגיני לדעת
 הם זאת לעשות כדי עליו. בהגנה רואים הם תפקידם את

 רק יש דמוקראטיה. על ומדברים ומדברים מדברים בעיקר
 יעילה, די בצורה וזאת עושים, גם הם שבהם תחומים שלושה
 של חורמה עד רדיפה ערבים, טרוריסטים על הגנה — דהיינו
מה הבחירות. שיטת ושינוי עילית מיחידות צה״ל חיילי

 מא־ של חריף ריח נודף האלה התחומים בשלושת פעילות
 הדמוקראטי האידיאל עם שלהם והקשר פוליטית ניפולאציה

ביותר. קלוש
 תורמים בישראל הדמוקראטיה אבירי של מחדליהם ואולם

 הוא והמוזר הבולט הדבר ממעשיהם. לדמותם קווים פחות לא
 המימסד. עם מגובשים פרטניים, מגוונים, ויכוחים להם שאין
 שבהם דלעיל, התחומים לשלושת פרט כי סבורים שהם ייתכן

 הוא הישראלי המשטר לפעול, מחוייבים עצמם את רואים הם
מצדדים שהם הוא המתקבל הרושם מושלם. דמוקראטי משטר

מנו מי של משטר בו רואים שהם משום הדמוקראטי במשטר
 ליהנות להם מאפשר שהוא היא הגדולה מעלתו אשר חות

 השמעת תוך ונחת בשובה בורגניים חיים תנאי של מהיתרונות
ידך. תנח אל מזה וגם בזה אחוז בבחינת מהפכנית, ריטוריקה

 מנוחות. מי של משטר מלהיות רחוקה הדמוקראטיה אבל
 יכולה אינה ישראל מדינת יותר. לה ראוי פראי משטר התואר
 הנהוג מזה משוכלל יותר דמוקראטי משטר לעצמה לאחל

 ,1215מ־ המודרנית. הדמוקראטיה של מכורתה — באנגליה
 מגילת את האנגלי לעם להעניק ג׳והן המלך נאלץ שבה השנה

 המפוארת״ ״המהפכה ועד קארטה כמאגנה הידועה הזכויות
 הדמוקראטיה ,1688ב־ השלישי ויליאם את לשלטון שהעלתה
 לשניה. אחת אחים וממלחמת למרד ממרד התפתחה האנגלית
 הדמוק־ של היסוד עקרונות כל ונתקבלו גובשו זו בתקופה
נוראה. דמים ושפיכות אלימות כדי תוך ראטיה

 העימות של מנטאליות חסרה בישראל היושב היהודי לעם
 הדמוק־ בין הבסיסי ההבדל לדמוקראטיה. הדרושה הנחרץ
 האנגלית שהדמוקראטיה זה הוא והישראלית האנגלית ראטיה

 העם של האותנטית המנטאליות על ומבוססת בדם מקודשת
הש רוחם פרי היא הישראלית שהדמוקראטיה בעוד האנגלי

פרופסורים. של והאנמית רירותית
 מנהיגי על לפקח ראשון ניסיון הוא ״החישוקים״ שקרוי מה

 שעה, לפי לבוחר. הבטחותיהם קיום עליהם ולכפות מפלגות
 בד״כ האביב. את מבשרת היא אם וספק אחת סנונית רק זו

 מעשה כל והכנעה בסבילות לקבל מוכנים בישראל היהודים
 שנתן מהמנדט בעליל החורגים מעשים כולל נבחריהם, מצד
 בעולם מקום בשום אפשריים היו שלא דברים לכן הבוחר. להם

מאליהם. כמובנים פה מתקבלים
 שר האוצר במשרד יושב שנה מזה אחת: דוגמה רק להזכיר

המר המכובד, המיסים משלם כספי את שיטתי באופן הגוזל
 לחלוקה אותם ומעביר מעמלו בכבוד עצמו את המקיים וויח,

 המדובר ההסתדרות. של הכושלים הכלכליים המפעלים בין
 את לממן כדי בהם שהיה עתק סכומי דולארים, במיליארדי

 לתרום יכולות שהיו נוספות מערכות של ייצורן ואת הלביא
 בשום להתרחש יכול היה לא כזה דבר המדינה. ביטחון לביצור

יומ להפגנה עילה לשמש צריך היה הוא בעולם. אחר מקום
ישראל. מלכי בכיכר משתתפים רבת יומית

 הדמוק־ המאבק את לנהל יתנערו שהפרופסורים הסיכוי
 מעבר שהן אחרות רבות שערוריות ונגד זו שערוריה נגד ראטי
 מדי עסוקים הם אפסי. הוא לנבחריו, נתן שהבוחר מנדט לכל

 ממקום והצלה רווח יבוא האם ערבים. טרוריסטים על בהגנה
 בדש משה שגילה הנחרץ העימות של הדמוקראטי הרווח אחרי

 מקרב האם עכשיו. הדרוש הדבר הוא ההכנסה מס נגד במאבקו
 הדמוקראטי המאבק של הדגל נושאי יקומו המעשה אנשי

 שהפכו עד בחיינו אינטגראלי כה חלק המהוות בשערוריות
 אותו ויחפור מאבקו את ירחיב עצמו בדש משה אולי לנורמה?

 שיבוא מי — מקום מכל אחרים? יבואו ואולי ציבורי? למאבק
אחריו. ינחו אנשים כמה להיווכח יתפלא

ע יוסר ברו

דנמרק... בממלכת מסריח משהו
הכל השמאל ע״י מוצגת הסקנדינווית מדינת.,הסעד״

 שכזו. מדינה היא דנמרק שהוגשם. נישאף כאידיאל כלי
 סכום־מה ששילם מיקצועי, איגוד חבר שכיר כל בה

 באגוד, חברות חודשי 6 לאחר זכאי עבודה, חוסר לקרן
 וחצי (שנתיים חודשים 30 במשך אבטלה דמי לקבל

הממוצע(בש משכרו 907־ של ובגובה מדוברת) בעברית
 מתקציב 3254 פיטוריו). לפני האחרונים החודשים ני

כתש למובטלים, כתשלום מחולק 1989 לשנת זו מדינה
לקשי כגימלאות לחולים, רפואי ביטוח במסגרת לום

אחרים. סעד ובתשלומי מוקדמות, כגימלאות שים,
 לשני- קרוב מקציב שמו) (למרות משרד־העבודה

 לאור דמי־אבטלה. הוצאות לכיסוי מתקציבו שלישים
 הצהיר הדני הכספים(האוצר) שר כי כלל יפלא לא זאת

 הקו את חצתה ״דנמרק כי שבועות מספר לפני בפרלמנט
עובדים״. שאינם לאנשים כספים במענקי האדום

 מדינת של למחירה ברורה המחשה מהווה דנמרק
נדי וחלוקה ניסים, להיות יכולים לא בכלכלה הרווחה.

וביורוק גבוה מיסוי עול מחייבת כספי־המיסים של בה
 לגבי יסוד שאלות להעלות יש זאת לאור מכבידה. רטיה

 החברה בחיי למעורבותה ביחס המדינה של תפקידה
 ישירות מעורבת להיות המדינה צריכה האם והכלכלה.

מן שמא או ובפקידות, במיסוי והכלכלה החברה בחיי

 מסגרת את המסדיר ומפקח שוטר תשמש כי הראוי
 הכלכליז במגרש בעצמו פעיל אינו אך הכלכליים, החיים
 בצורה לבחון תיטה ביקורתית כלכלית חשיבה כי דומה

המו המדינה של מעורבותה היקף הצדקת את עניינית
 הסעד תשלומי בתחום והכלכלה. החברה בחיי דרנית

 המדינה של היותה לשקול מקום יש למיניהם והתמיכה
 החברה של הוולונטרים האירגונים באם רשת־ביטחון,

במשימה. יעמדו לא
 לחשיבה מקום יש לביטוח־לאומי למוסד ביחס גם

 לגימלאות להתייחס אם באשר מבראשית, ביקורתית
 חוק ע״פ כי עובדתית להוכיח ניתן הרי הקשישים,

כב מהם, שנילקחו מכספים להפסיד האזרחים מצווים
עתידם... להבטחת יכול

 כלכלית- בחשיבה לצורך ליחס שיש החשיבות כל עם
 גולדברג גיורא ד״ר של סיפרו גם חדשה(ראה חברתית

 בפרק החברתי״ והסדר הפרט חירות - ״הימין־החדש
 לא עדיין בישראל כי דומה חברתיים״), ב״שירותים הדן

 אשר שנגוזה), ״עצמאות״ (למעט פוליטית תנועה קמה
 שהוקם הליכוד הכלכלי. הימין ערכי את תקדם

 למציאות הביא ״השיטה״, יוצר למערך כאלטרנטיבה
 העגלה החלפת ולא הרעועה, העגלה עגלון החלפת של

עצמה.

 שמעו כבר שמיר של האחרונות הגבורה הצהרות את
 שאז, רק אחר. מישהו של מפיו שנים מספר לפני החברים

הח היום מימית. הטרנספר הגיע הגבוהות, ההצהרות לאחר
 אחר ומיד בפה שרירים שעושה ממי להיזהר למדו כבר ברים

• הרפיה מזמין כך • • ת אי ק רי מ  בישראל: פצצה הוטלה א
הפו בחמישייה להסתדרות". צעירה ״נבחרת הרכיב המערך

 אנשי והברפלד. מאשה, קיסר, הגימנזיסטים מופיעים תחת
 המערך של הנפל פצצות את למכור מנסים הפירסום חברת
 שהעם (ומאמינים פיצוצה" ב״פיצה הזיתים אלה היו כאילו
• את יאכל • • ( ה  להחזיר כדאי אולי שכזו נבחרת עם ז

 בימים כמו קבוצתי צילום ולארגן משל ירוחם את לאלתר
 אז צעירים כבר אם כי הירקון. בפארק הדשא על — הטובים

• הסוף. עד • המ מועמדי ברשימת היחידי הטוב הדבר •
 אחרון בה מוצב פרס ששמעון העובדה היא להסתדרות ערך

• לזה. להתרגל יתחיל שהעם הזמן הגיע אותה. וסוגר • • 
 הליכוד של והמתמעטים המועטים מאמציו אם ברור לא

 מועכד של ממנהיגותו נובעים להסתדרות בבחירות לזכות
 נצחון ״עוד הידועה באמרה במצודה שם נזכרו שמא או דם,
• כזה • • . ״ ו נ ד ב א  הפועלים אצל דממה פשוט דממה, ו

שום ומפ״ם. מר״צ וחבריהם צבן יאיר כהן, רן האלה החרוצים

 דווקא. באמצע נ.ב.
 ביותר האמיתי הדבר אח קבלו

 קיום־ ״הדו פסטיבל בחוצות שחולק
בעס: אחר לתיאטרון

 עציס ששורף טי
ס ישרוף אדם. בני ג

 טרופים בימים דודינו בני של וזכויות אינתיפאדה על מילה
 אף ואין שלום יוזמת על יללות שום באויר. בחירות של אלה
• על להשתנקר שרצ אחד • • . ם י ל י י  בחתימת העיכוב ח

 שובל מקיבוץ הסתם מן מנע הקיבוצים חובות שמיטת הסכם
 הקרקע על לעלייתו שנים 43 לציון פאר חגיגות לערוך

 הקיבוץ חברי בנגב. הנקודות 11 התיישבות במיסגרת
 האהוד השיר זכה שבו מקומי זמר פסטיבל באירגון הסתפקו

• הראשון. במקום — האינתיפאדה״ ״שיר ביותר •  מה •
 הקיבוצית, היצירה פאר לעומת היימן סי של המילים הן

 הפלסטינית למהפכה שובל קיבוץ של הצנועה תרומתו
 לידי הבאה הצדדים בשני הלוחמים הכוחות ולמוטיבציית

 נהפכת ולגולית שכחת הכל בסימטה ״בשכם במילים: ביטוי
 שניה / ביד קלע עם מוצא לבלי מולך עמד עשר בן ילד /

 אחד / קורבן אתה גם עכשיו — דרכת הנשק חשבת לא
• עצמו.״ של צל אחד עמו, של גיבור •  בערבית שיר רק •

 האינתיפאדה ללוחמי ההלל משיר הנראה, כפי נוטל, היה
 בגליל הערבים בכפרי פזמונאים מספר יש הבכורה. את

• (בשנה בשובל בפסטיבל ישתתפו שלבטח • • . ( ה א ב  ה
 רק מתבטאת לא הישראלית המקורית היצירה עליבות
 פסטיבלים משופע שהיה האחרון בחודש אינתיפאדה. בשירי

 ניתן שלא אחד ראשון פרס היה לא למיניהם תחרותיים
 .ישראל. במדינת דמוקרטית הפחות האוכלוסיה פלח לנציגי

 — המצטיינת וההצגה המצטיין, הסרט המצטיין, השחקן כך
 כל על מסתבר, העולה ערבית. מחשבת מלאכת פרי כולם

 תגידו אל ומעתה המתקדמים״. היהודים ״הכוחות של יצירה
 יותר הרבה — ג׳אבר״ של ״ראשו אימרו היהודי״ ״הראש
• מהמיושן ויצירתי מקורי מוצלח, מבריק, • • . א ו ה  ה
 נצחון". כל אם — במשימה ״דבקות לזה קוראים בצה״ל

 הכישלון פיקטיביים״. .נישואין לזה קוראים בברנז׳ה
 כל הקולנוע בתי מסכי מעל החול כעוף ועולה הצץ הקופתי

• המפיצים. למחסני חזרה צולל ומייד חודשים מספר • • 
 הטוב מישפחתי סרט במסוה הפוליטי הסרט שזהו למרות
 ברגליים להצביע ממשיך הקהל לאחרונה, שנוצר ביותר

 כמו בקולנוע אחרת. להצביע ממשיכה והברנג׳ה
• • • . י פ ל ק  שישחק השבועות מספר אם רק מעניין ב

 המפיצים שניסו הפעמים מספר על יעלה הפעם הסרט
• בשנה אותו להריץ והפוליטיקולנוענים • • ה. נ רו ח א  ה

 ״לשוחח פעם כל מצליח ״בזק״ קו עם שלנו השמיר איר
 רבינוביץ שגב׳ (מבלי בוש/בייקר/מובארק. עם בטלפון"

 ומייד פתאום לפתע ינותק שהקו או בטעות הקו על תעלה
הדיפלומטיים.) היחסים אחריו

ש אופירה של החברים


