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גיא בכור º† סיוע ממקיאוולי

למה זקוק צה”ל?
אין־סוף ועדות החקירה הצבאיות סיימו עבודתן 
בעוד ועדה ובעוד כנס, ביורוקרטיה וגיבובי המלצות 
במילים גבוהות. כך הסתיימה המלחמה, וכך היא גם 
נראתה. אך מה שצה”ל צריך באמת זה לא עוד לוגיס־
טיקה או מודיעין. צה”ל צריך את הממזריות של פעם, 
את הראש האחר, את הפלפל, את הרעב להצליח. את 
ההעזה של עזר ויצמן להפציץ את מטוסי חיל האוויר 
של צבאות ערב על הקרקע עוד לפני שהתרוממו, או 
הטוויסט של רפול להנחית את החיילים בעורף האויב 
(צפונית לנהר האוואלי, במלחמת לבנון הראשונה). 
היה לנו את זה והניצוץ כבה. כאן לא יעזרו עוד המ־

לצות ועוד ועדות.
איך מחזירים אותו? לומדים את אמנות המלחמה. 
את התחכום, את הממזריות. כן, אפשר בהחלט לל־

מוד את זה, אם זה לא בא בטבעיות.
על פי מחקר שנעשה לא מזמן מתברר, כי לרוב 
דהיינו,  פורמלית.  צבאית  השכלה  אין  צה”ל  קציני 
את נושא המצביאות, הפעלת כוחות, והחשוב מכל 
— ההיסטוריה של המערכות הצבאיות — הם פשוט 

לא מכירים.
אחד הספרים האהובים עלי בהקשר זה הוא ”אמ־
נות המלחמה” של ניקולו מקיאוולי. כמה קציני צה”ל 

שמעו על הספר? כמה מהם שיננו אותו?
מקיאוולי חי בין השנים 1469־1527, ולמרות זאת 
הספר שלו נקרא כאקטואלי לגמרי. מדוע? כי הציוד 
מתקדם, השריון מתוחכם יותר וכך גם הטילים — אך 

האדם הוא אותו אדם.
אגורה,  עולים  אינם  מקיאוולי  שמלמד  הכללים 

ועם זאת שווים זהב. הנה כמה דוגמאות:
מי שמקפיד להבין את כוונות ומבנה האויב, ומ־
שקיע בהכנות ובמשמעת של צבאו, יהיה חשוף פחות 
אל  לעולם  בקרב;  להצלחה  לצפות  ויכול  לסכנות 
תתחיל במלחמה לפני שהכנת את אנשיך, ראית שהם 
רוצים  גבוה; אם  ובמורל  לחימה  מוכנות  של  במצב 
שתוכנית תצליח, יש להסתירה מן האויב עד לביצו־
עה המפתיע; אין דבר חשוב יותר בזמן מלחמה מא־
שר לנצל הזדמנות כאשר היא נקרית; מעטים האנ־

שים שהם אמיצים מלידה, אך משמעת טובה וניסיון 
יהפכו רבים מהם לכאלה.

שכוחותיו אינם מסודרים כאשר הם רודפים  מי 
אחר אויב, סביר שיאבד את היתרון שהיה לו, ולב־
סוף עלול להיות נרדף בעצמו; פעל הפוך ממה שה־
אויב מצפה; אם אתה חש שהאויב מכיר את תוכניו־
לעו־ טובים  מפקדים  אותן;  לשנות  חייב  אתה  תיך, 
לם לא ייכנסו למלחמה אלא אם היא בבחינת צורך 
מוחלט, או הזדמנות בלתי חוזרת; בזמן מלחמה היז־
הר שלא לשלוח את כוחותיך למשימות שאינם מכי־
רים, אחרת התוצאה תהא חוסר סדר ובלבול בצבאך 
שלך וכן הלאה. מקיאוולי מלמד את אמנות התחבו־

לה, ההסתרה והמניפולציה בזמן מלחמה.
הספר נכתב לפני מאות שנים, אך צריך להיות 
אימת  שיטור,  משימות  שמרוב  בצה”ל,  חובה  ספר 
שנוצרו  הארגונים  ושאר  התקשורת, ”בצלם”  בג”ץ, 

כדי לכבול את ידיו, שכח איך מתנהג צבא.
ואם אין לנו כוח לחזור אל ההיסטוריה, אפשר לה־
סתפק בניתוח הממזריות, הלוחמה הפסיכולוגית וה־
הסוואה של חסן נסראללה במלחמה האחרונה. אין זו 
בושה ללמוד מן האויב, גם זה כלל של מקיאוולי. √

השמיים הם הגבול? לא עבור ראשי אל־על. בעלי־
הבית של חברת התעופה הלאומית (מיל׳) הצליחו לד־

חוק גם את השמיים. 
עשרות שנים אני נוסע כפייתי של אל־על. פעמים 
רבות העדפתי את החברה הישראלית על פני חברות 
זרות, גם כששעות הטיסות של החברות הזרות היו נו־
חות לי יותר, שלא לדבר על המושבים, שהיו הרבה יו־

תר מרווחים.
העדפה:  אותה  מאחורי  היו  עיקריות  סיבות  שתי 
לתמוך  עלי  כישראלי  כי  שסברתי  משום  כל,  קודם 
כמה  לפני  הביטחון.  בגלל  שנית,  הלאומית.  בחברה 
שירות  לי:  קסם  שמאוד  גורם  החברה  הוסיפה  שנים 
טרום־טיסה, שחסך לי זמן בנמל התעופה ביום הטיסה 
וגם את העמידה הממושכת בשני תורים בשדה. זו אכן 

הייתה יוזמה ברוכה.
המשכתי לטוס אל־על למרות שבזמן האחרון יר־

דה מאוד רמת השירות בטיסות עצמן. כך למשל, לא 
מחלקים כבר עיתונים בהמראה מבן־גוריון; בנסיעות 
הקצרות מקבלים הנוסעים רק כריכים; וגם, פרט זעיר 
אמנם אך אופייני — לקראת הנחיתה לא מחלקים עוד 

מגבונים לחים להתרעננות.
מחיי־ ההגינות  אל־על?  לטוס  המשכתי  ומדוע 

בת לציין, כי בנושא הדיוק בהמראות היא עדיין אחת 
החברות הטובות ביותר. אבל מבחינתי, העדפתי אותה 
בעיקר בגלל אותו סידור של טרום טיסה. כי הרי הר־
גש ה”פטריוטי” כבר לא משחק — החברה אינה לאו־

מית יותר כי אם פרטית; ובאשר לביטחון — כמעט 
כל חברות התעופה נוקטות כיום כללי זהירות דומים, 

בעיקר בטיסות מישראל ואליה.
עתה החליטו בעלי אל־על להפסיק את שירות הט־
רום־טיסה. בתשובה לפנייה של כתבת ”ידיעות אח־
רונות” יהודית יהב הסביר דובר החברה, כי בכך תח־

סוך אל־על כמיליון שקלים בשנה. שומו שמיים, בג־
לל מיליון ש”ח בשנה — כלומר כ־80 אלף ש”ח בחודש 
— מפסיקים שירות כה חשוב לנוסעים! 80 אלף ש”ח 
לחודש הוא הסכום ששיכנע את בעלי החברה לבטל 
את ההטבה האחרונה לנוסעיה. 80 אלף ש”ח, בחברה 

שמגלגלת כ־165 מיליון בחודש.
ושערוריי־ שרירותית  החלטה  ספק  כל  ללא  זוהי 
תית, ואם הנתון ”הכלכלי” הזה כל כך משמעותי עבו־
רם — שיעלו את התשלום עבור השירות בעוד כמה 
שקלים, כפי שממילא עשו פעמים אחדות מאז שנוסד.

כל  לי  אין  הנוסעים,  ברווחת  לפגוע  ימשיכו  אם 
ספק שתהא זו החברה שתיפגע יותר. כי נוסעים רבים 
יוותרו על הנאמנות ויעברו לחברות אחרות, שמשכי־
לות לא לבטל באופן שיטתי את ההטבות לרווחת הנו־

סע. ואז יתברר לראשי אל־על שלא רק חרדים ושומרי 
מצוות לא נראים עוד במטוסי החברה. √

נח קליגר º† בגלל החסכנות

אל־על  הלב לא ממריא 

הוועדה לבחינת שיטת הממשל הגישה השבוע את 
המלצותיה לנשיא משה קצב ודו”ח הוועדה זכה לסי־
קור נרחב בתקשורת. ערש הוועדה בהכרזת הנשיא 
ב־2003: ”לאור המצב במדינה, יש להקים בדחיפות 
ועדה ממלכתית־ציבורית של אישי ציבור ומומחים, 
שתדון ותמליץ על השינויים הנדרשים במבנה הממ־
של והבחירות בישראל”. למרות הכוונות הוודאי טו־

כמה  מתעוררות  לגופן,  בהמלצות  לדון  ומבלי  בות, 
תהיות על עבודת הוועדה.

באתר הוועדה נאמר שלמשימה ”נבחרו בקפידה 
73 אישים מרכזיים מכל מגזרי החברה הישראלית, 
ראשי אוניברסיטאות, חוקרים ומומחים בתחום הממ־
של והבחירות, אנשי ציבור ועוד”. איך יכולים 73 אנ־
שים (ועוד ישראלים) לדון באופן רציני בשינוי שי־
טת הממשל? נראה שהם לא. באתר הוועדה מופיעות 
תמונות מדיוני מליאת הוועדה. ישיבת המליאה הש־

נייה התקיימה בחגיגיות במלון דן פנורמה והתכבדה 
בכל המי ומי, אבל התמונות משאר הישיבות מעידות 
על נוכחות דלילה, ובתמונת ישיבת המליאה האחרו־

נה בולטים בעיקר בקבוקי המים המיותמים, שיועדו 
לרוב חברי הוועדה שכלל לא הגיעו.

חמש משש ועדות המשנה, שעסקו בנושאים חוב־
קי עולם כגון ”דמוקרטיות בצל משבר קיומי”, בקושי 
התכנסו. אני מעז לנחש שאת הדו”ח חיבר קומץ חב־
רי ועדה, ושכל השאר נועדו לקישוט. פניתי לשלו־
שה מחברי הוועדה שאני מכיר, וראה זה פלא, שלוש־

תם מעולם לא חתמו על הדו”ח.
לוועדה יומרה אקדמית ובראשה עמד נשיא האו־
נשיא  היה  ההיגוי  בוועדת  חבר  העברית.  ניברסיטה 
לוו־ ש”העניקה  נאמר  שעליה  ת”א,  אוניברסיטת 
הקש־ את  מבין  אינני  האקדמית”.  החסות  את  עדה 

קוש ”חסות אקדמית” בהקשר זה. לתומי חשבתי שיש 
הבדל בין אוניברסיטה לבין בד”ץ המעניק הכשרים. 
מסתבר ש”החסות האקדמית” הצטמצמה למתן שי־
בעצם  זה  שהיה  עולה,  הוועדה  מאתר  אירוח.  רותי 
המרכז הישראלי להעצמת האזרח ש”טיפל בצד הא־

קדמי והמנהלתי של הוועדה”.
מהו המרכז הישראלי להעצמת האזרח? זהו הגוף 
התל־אביבי.  בקמפוס  בו  שנתקלתי  ביותר  המוזר 
שה־ בכנס  לדבר  פעם  כשהוזמנתי  אליו  התוודעתי 
מרכז אירגן בנושא ”עתיד ההשכלה הגבוהה בישר־

אל”, וגיליתי שמי שנמצא ראוי לחתום את הדיון היה 
משום מה שר הביטחון דאז... שאול מופז. בראש המ־
רכז פרופסור המופקד גם על הקתדרה לחקר איר־

אן המודרנית ע”ש פרויז ופוראן נזריאן. המרכז הוא 
עמותה עצמאית. משכנו בתוך מתחם האוניברסיטה, 
ב בניין ששימש בעבר את משרדי ארכיטקט האוני־
ברסיטה. כשהתפנה, היה מקום לשכן במקום תלמי־
די מחקר ופוסט־דוקטורנטים מצטיינים, אבל לאוני־

ברסיטה היה סדר עדיפות אחר. לבניין ניתן ”מעמד 
שע־ דרך  שלא  מיוחדת  וכניסה  אקס־טריטוריאלי” 

רי האוניברסיטה.
המייסד והמממן של המרכז הוא מיליארדר בשם 
יצחק פרויז נזריאן. עסקיו של נזריאן ב”ביטחון, חלל 
ותקשורת”. היה מי שהגדיר אותו כ”יהודי ממוצא אי־
ראני העשיר בעולם”. נזריאן התגורר כאן בתחילת 
שנות ה־50. ב־1956 חזר לאיראן, ועם עליית חומיי־
ני לשלטון ב־1979 בחר להשתקע דווקא בבוורלי הי־

לס. לישיבת המליאה הראשונה של הוועדה, שנערכה 
בבית הנשיא, הגיע נזריאן עם בתו וחתנו. הוא הושב 
בשולחן הנשיאות וגם נשא דברים מיד לאחר נשיא 

המדינה ושני נשיאי האוניברסיטאות.
נזריאן אינו שם דבר בפילוסופיה פוליטית ובוור־

לי הילס איננו פרבר של תל־אביב. מה עושה נזריאן 
בוועדה לבחינת שיטת הממשל בישראל? האם למדי־
נה אין את המעות הדרושות להפעלת ועדה ציבורית 

”כל כך חשובה”, והיא נזקקת להתחנף לפילנתרופ?
מה שמייאש הוא שרבים, טובים וישרי דרך נתנו 
יד לוועדה הזו מבלי ששמו לב שיותר משתיקנו את 
שיטת הממשל והעצימו את האזרח, הם החלישו את 
הדמוקרטיה והעצימו את השפעת בעלי ההון על הח־

ברה הישראלית. √

אריאל רובינשטיין º† הוועדה לבחינת שיטת הממשל

ועדת תל אביב, בוורלי הילס ואיראן 

לא את החוק צריך לתקן
 הרעיון שהעלה ח"כ עתניאל שנ־

לר בנושא השתלות אברים (”ידיעות 
אלא  מבורך,   (29.12.06 אחרונות”, 
האנטומיה  בחוק  קיים  כבר  שהוא 

והפתולוגיה, כפי שתוקן ב־1980.
בחלקי  ב"שימוש  עוסק  החוק 
בסעיף  וקובע  חיים",  להצלת  גווייה 
6(ג)(2), בין השאר: "שימוש בקרנית 
פלוני  באדם  להשתלה  נפטר  של 
למניעת  שימוש  מעיוורון,  להצילו 
שימוש  בשמיעה,  או  בראייה  ליקוי 
ברקמות  ושימוש  נפטר,  של  בכליה 
עור של נפטר להשתלה להציל חייו 
של אדם פלוני, הם שימושים בחלקי 

גווייה להצלת חיים".
סעיף  קובע  אלה  השתלות  על 
א6(ד) לחוק: "מותר לנתח את הגווייה 
בכתב  בחייו  האדם  התנגד  אם  זולת 
שגווייתו תנותח, או אם התנגד לכך 
אחד  או  מילדיו  אחד  בן־זוגו,  בכתב 
של  הצעתו  למעשה,  זוהי,  מהוריו". 

ח"כ שנלר. 
לתת  שיש  קובע  בחוק  נוסף  סעיף 
אח,  הורה,  ילד,  ("בן־זוג,  משפחה  לבן 
להוציא  הכוונה  על  הודעה  אחות") 
להודיע  לאפשר  כדי  להשתלה  איבר 
את  להוסיף  יש  לכך  התנגדות.  על 
במפורש: "הסכים  הקובע  א6(ג)  סעיף 
לנתחה  מותר  תנותח,  שגווייתו  אדם 
על אף כל התנגדות של בן־משפחה".

של  הברורות  ההוראות  למרות 
אף  הבריאות,  משרד  מפרסם  החוק, 
על  לחתימה  לפנייה  המצורף  בעלון 
כרטיסי "אדי", שגם אם האדם עצמו 
מגווייתו,  איברים  להשתלת  הסכים 
הסכמת  עדיין יהיה צורך לקבל את 
במפורש  שסותר  מה  המשפחה,  בני 

את האמור בחוק. 
במקום  תיקון.  טעון  אינו  החוק 
הברי־ שמשרד  לכך  לדאוג  יש  זאת 
הוראותיו,  לפי  הפועלים  וכל  אות, 

יכבדו את החוק ויישמו אותו.
 פרופ� דוד א� פרנקל, אוניברסיטת 
בן�גוריון

 להתעורר — ובמהירות
מדרב־ שאיראן  לכל  ברור  כיום   

שסביבנו.  הטרור  ארגוני  כל  את  נת 
מת־ ובשומרון  בעזה  הטרור  ארגוני 
משוכלל  בנשק  ומצטיידים  חזקים 
אלפי  כבר  שמונה  צבא  ומקימים 
כלל  זקוק  לא  הזה  הצבא  חיילים. 
להפתיע  כדי  מטוסים  או  לטנקים 
אותנו, שכן הוא זמין בכל עת, ללא 
גיוס כוחות מילואים. לכן על ראשי 
הביטחון לבנות מערכת הגנה מיוח־
דת, הכוללת, בין השאר, כוחות חי”ר 
מיוחדים, שיהיו זמינים בכל עת כדי 
פלס־ פתע  מתקפת  לבלום  שיוכלו 
יותר  גרועה  להיות  שעלולה  טינית, 

ממתקפת המצרים בתעלה ב־1973.
 אהרן פרלמן, נס�ציונה

 הבריחה הקיבוצית
תו־ על  אתמול  לקרוא  נדהמתי   

כנית הקיבוצים ”לברוח מהקסאמים” 
הצפויים להם בקרוב ולברוח לקיבו־
לר־ הלב  כואב  יותר.  מרוחקים  צים 
החלוצית  הרוח  הידרדרות  את  אות 
של הקיבוצים, אותם קיבוצים שעמ־

דו כחומה בצורה לפני קום המדינה, 
הטרור  מתקפת  כנגד  אחר־כך  וגם 
והפגזות הסורים  מעזה  של הפדאיון 

בצפון. אוי לאותה בושה!
 אמנון וייס, קדומים 
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  הבה נבחן את העניין לפי הגרסה המקילה. זו 
שהשמיע יאיר גולן, עורך דינו של יורם קארשי — 
אחד החשודים בפרשת השוחד־מינויים־הטבות בר־
שות המסים. גולן הסביר כי קארשי אמר לחוקריו, 
כי כל שעשה זה לעזור לאנשים, לעתים לחברים. 
והוא עשה כן כאיש ציבור שנבחר למועצת עיריית 
ירושלים מטעם הליכוד. כי זה תפקידו של איש צי־
בור: לעזור לאנשים עם בעיות שיש להם. ובכל מק־

רה, הוסיף גולן, אין בעזרה הזו כל עבירה על החוק. 
על שוחד, מינויים לא חוקיים, הפרת אמונים ושאר 

עניינים מייגעים של הדין הפלילי — הס מלדבר.
מה זה יכול להיות העניין הזה של לעזור לאנ־
שים? שוב נשפוט את המהלך לקולא. קארשי מק־
עמותה שמסיי־ בל פנייה מאזרח מודאג, שמפעיל 
עת לעניים בגמילות חסדים. מס הכנסה ”תפס” או־
תו באי תשלום מס מעסיקים. ועכשיו דורשים מה־
עמותה הגמ”חית 10,000 שקל במס ועוד פי שלו־

שה מזה בקנס. ואבוי, לעמותה אין כסף שכזה ומה 
יהיה על העניים.

שכ־ עושה ”קארשי”  מה  בהחלט.  סביר?  נשמע 
זה? הוא עוזר לאנשים. הוא הרי מכיר את פקיד השו־
מה ששלח את שּומת המס. הם למדו יחד בבית הס־
פר העממי. עובד הציבור המסּור מטלפן לחבר ילדו־
תו ומתעניין בתיק. מדוע מתעלקים על נישום קט־
נטן שכל שהוא עושה זה לסייע לעניים? ואולי אפ־
שר להסתפק בחצי החוב, ובלי הקנס ועם התחייבות 

שמעכשיו והלאה הכל יהיה תקין?

נניח עתה שזה כל הסיפור. כפי שמציין עורך הדין 
— אין כאן עבירה. מה יש כאן? אי הבנה מוחלטת 
(במקרה הטוב) של תפקידו של איש ציבור. לקארשי 
שבדוגמה הזו אסור היה לטלפן לחבר נעוריו. ספק אם 
חבר מועצת העיר ירושלים אמור בכלל לטפל בב־
עיות של אזרח פלוני עם מס הכנסה. אבל נניח לקט־

נות האלה. נניח כי התלונה היא על הארנונה שגובה 
הרשות המקומית מהעמותה הגמ”חית. גם אז אסור 
היה לקארשי המותגי הזה לטלפן לחבר נעוריו במ־
חלקת הגבייה. אסור? כן, אולי זה מותר מבחינה חו־

קית, אבל זה אסור מבחינה מוסרית. כי איש הציבור 
גורם במישרין לעבירה של ממש אצל הפקיד שעוסק 

בגביית הכסף הציבורי.
מס  לפקיד  שאסור  כמו  הארנונה,  לגובה  אסור 
הכנסה, לדבר על תיקו האישי וחובו האישי של ני־

שום אלא עם הנישום או מי שמייצג אותו: יועץ מס 
נגיעה  שתהיה  אסור  ציבור  לאיש  חשבון.  רואה  או 
לנושא כזה. אבל מה אמור פקיד העירייה לעשות 

כאשר מטלפן אליו חבר מועצת העירייה?
כך מתחילה השחיתות. כי תתארו לעצמכם שק־
ארשי המותגי שלנו אינו נדיב עד כדי לעזור לכל 
אזרח עם בעיית מס. הוא עוזר, נניח, רק למי שהת־
פו־ קריירה  האיש  מפתח  שבמסגרתו  לליכוד  פקד 

ליטית. או שהוא מטלפן לאחות שלו — שמה שולה 
והיא ראש לשכה אצל שר תעשייה או אוצר — בע־
ניין המענק שטרם אושר למפעל של החבר למפל־

גה. רק לצורך בירור. וראש הלשכה, רק כדי לעזור 

לאזרח שאולי נפגע, מטלפנת לפקיד המענקים ומ־
תעניינת: מה קורה עם זה? שום פרוטקציה, שום שו־

חד, רק התעניינות.
מה עושה פקיד המענקים בעקבות הטלפון של 
אז  בעולם,  ישר  הכי  האיש  הוא  אם  הלשכה?  ראש 
הוא מזיז את התיק של המענק מלמטה למעלה. זה 
הכל. ואם הוא חושב שהמלצה של ראש הלשכה לקי־

דום בדרגה זה דבר ראוי, אולי אפילו פותח את התיק 
כסף והכל כל  ושימו לב: אין שוחד, אין  ובוהה בו. 

כך חברי.
מה שמלמד שגם בהתנהלות האזרחית הלא־פלי־
לית המקובלת יש כשל גדול. אם נבחר ציבור חו־
שב שמעסק פלוני גבו ארנונה ביתר, שיבקש מהנפ־
גע לערער. ואם אחרי הערעור עדיין משוכנע הנב־
חר המיוסר שעוול נעשה כאן, שיכתוב למנכ”ל העי־

רייה. אבל לעולם לא ירים טלפון לפקיד.
באנגליה לכל שר יש מזכיר פרלמנטרי. כאשר 
חבר פרלמנט מודאג מיחס השלטון לאזרח, הוא פו־
נה אך ורק למזכיר הפרלמנטרי. אצלנו שרים הול־
כים למסיבות אצל אנשי עסקים. פקידי מדינה הו־
לכים לכינוסים שיוזמים אנשי עסקים. פעם, בשל־
טון הגרוע של מפא”י הזקנה, הפרוטקציה הייתה עם 

פתק. היום זה הטלפון מהחבר.
הנה עצה לאנשי עסקים ונבחרי ציבור: בלי טל־
פונים, בלי לעזור לחברים אצל פקידים. בלי סידו־
רים. כי מה שמתחיל עם טלפון לסידורים, נגמר — 

נכון להיום, בהארכת מעצר. √

גדעון עשת º† טלפון בין חברים
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שוד ושבר
שפרשיית  ולהתפלל  לקוות  להאמין,  צריך 
שחוקרי  נבראה.  ולא  הייתה  לא  המסים  רשות 
המשטרה טעו. שנתעורר מחר בבוקר אחרי חלום 
הבלהות הזה — ונסלח לכל עדת בני ישראל, כי 
לכל העם בשגגה, כנאמר בתפילת יום הכיפו־

רים. הלוואי, הלוואי, הלוואי.
כי אם לא יקרה כדבר הזה, ואם חלילה יתא־

מתו החשדות נגד ראשי רשות המסים בישראל, 
בהווה ובעבר, פירוש הדבר הוא כי הגענו לשפל 
תחתיות או לרום צמרות עולמי בכל נושאי הש־
חיתות. אנחנו כבר לא ”רפובליקת בננות”. אפי־

לו הבננות כבר רקובות אצלנו.
שחקים,  הרקיעה  האחרון  בעשור  השחיתות 
וכל מי שיש לו נגיעה בענייני ממשל והון ידע 
ויודע לספר סיפורים שלא ייאמנו. זו הייתה — 

וכנראה עדיין — חגיגה לכיסים פרטיים.
השחיתות הזו החלה אמנם בימי מפא”י, המ־

ערך, העבודה העליזים, אך במקרים רבים הגיעו 
הכספים לקופות המפלגות, לא לכיסים פרטיים. 
אצל שלטון הליכוד — יש לומר ביושר — ”נשברו” 
כל השיאים. חברי מרכז, לא כולם, וחברי מפלגה, 
לא כולם, הפכו את השתייכותם המפלגתית למ־
קצוע, ויש בהם שהפכו למיליונרים כבדים. מו־
כר פלאפל, קרוב משפחה לאיש שלטון הגון, הפך 
לפתע לקבלן־בניין, ובזכות מכתב — מכתב אחד 
בלבד! — הפך למיליונר. אלא שכסף קל הולך בק־

לות והוא פשט יד ורגל. וכך הלאה, וכך הלאה.
אנו  המסים,  לרשות  השחיתות  הגיעה  אם 
רשאים לראות בכך כאילו הגיעה אל — נו, מי? — 
בית המשפט, פרקליטות המדינה, משהו כזה. זו 

כבר כניסה לקודש הקודשים.
ועכשיו, מי עוד מתפלא על הסקרים המבי־

עים חוסר אמון בממשלה, במנהיגים?

יום השנה
מלאה שנה לתרדמתו של אריק שרון, ובמצב 
כזה הלב מכמיר והדעת נוטה לכתוב דברי שבח 
והלל. יהיו כאלה שיעשו זאת, גם כי קהל מע־
ריציו גדל בשנה האחרונה, כמו הבדיחה הידועה 

על סיפון ”אלטלנה”.
אבל מי שראה בו זרע פורענות כל השנים, 
חייב לומר את האמת והיא: הרבה מעשים טובים 
עשה האיש למען מדינת ישראל וביטחונה, אך 
כנראה גם הרבה מעשים שלא יציבו אותו בר־

אש התור לגן־עדן.
הרשימה ארוכה ויקצר המצע, אך נדגיש רק 
זאת ביום שכזה: בכל עניין שחיתות היה שרון 
מורה דרך, בראש ובראשונה לבני משפחתו, אך 
גם לרבים אחרים. בתעודת הסיום של בית הס־

פר, בסעיף ”סדר וניקיון”, הוא היה מקבל ציון 
נמוך מאוד, אפילו ”לא מספיק”.

אם יעמדו, חלילה, ראשי רשות המסים לדין, 
יהיה זה נבון מצידם לזמן את שרון כעד־הגנה, 
כמורה נבוכים, כמדריך. אבל שרון לא יכול, וה־
לב נצרב לחשוב שכך גמר את הקריירה שלו, 

מאחורי פרגוד ב”שיבא”.

שלום לטדי
היה איש וראו איננו עוד. גם טדי קולק, כר־

בים מבני דורו, עסק בכספים רבים, ”שנורר” — 
אבל היכן הוא והיכן כל האחרים?

האיש, מבוני המדינה, מגדוליה, מענקיה, היה 
אולי עילג מעט בדיבורו, במבטא המיוחד שלו, 
אבל המוח קדח והידיים עסקו בבניין מדינה וא־
חר כך בניין ירושלים. ”הורדוס”, כינה אותו יצ־
חק רבין. ”מדור הנפילים”, קראו לו במעין כתי־

בת־שיגרה בעיתונים.
ירושלים על חרדיה, ערבייה, תושביה, כולם 
חבים לו חוב ענק. ולטדי עצמו, למיטב ידיעתנו, 

 איתן הבר  לא היו הרבה גרושים בכיס.




