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  יעל ארצי: מאת

  
אני מתקוממת כנגד , יספרכפי שבא לידי ביטוי ב ,בלשון המעטה ,ל"כאחת שאינה נמנית על מעריצי צה

  .ל שנתנו את רכבם האישי לבנות זוגן"העליהום הציבורי על קציני צה
  !וג בלבדהדגש הוא על בנות הז

  
מותר לתת לבנות זוגן , שיש ברשותם רכב ליסינג, עובדי ציבור וחברות ציבוריותכלל איני מצליחה להבין מדוע ל

  .ל אסור"ואילו לקציני צה, לנהוג בו
  ?מהיכן הגיחה איפה ואיפה זו

  
  !ובאשר לשקרים ואי דיווחי אמת

  ?ל לכלל הציבור בארץל ובפוע"לקציני צה איזה דוגמאות נותנים נבחרי הציבור שלנו
  

  !לדין תוק מהעמדחמונשיא המנצל כל פרצה אפשרית כדי ל
  

  !מתפשטות כאש בשדה קוציםראש ממשלה שאינו מתפטר כאשר החקירות בענייניו 
  

צבאית שהכניסה אותנו למלחמת לבנון השנייה הכושלת כשהעומד בראש הממשלה , כל הצמרת הממשלתית
  .אינו מבין היכן כשל

  
כ ועוד ברשות וועדה "אך ממשיך לשמש כח, מהטל במערכת המשפטית ,הנגבי העומד לדין כבר שניםכ צחי "ח

  ?לא סלולה בדרך צעודל ל"מדוע לא יכולים קציני צה, אם הוא יכול. ביותר ביטחונית רגישה
  

  !בסחבת אין קץ חוקריומכופף את שר החוץ אביגדור ליברמן אשר שנים 
  . כפי שפסק השבוע היועץ המשפטי לממשלה, עד להגשת כתב אישום נגדוואין כל עילה משפטית שיתפטר 

  
  .והרשימה ארוכה מספור

  
לעומת סוללת השקרים של  ,שוליושקר , )מה שמותר לכלל הציבור( לבת הזוג ליסינג על שטות של נתינת רכב

או שלא , משלה ובכנסת משרתים נבחריםשעה שבמזאת ב, על קמצוץ חבל לאבד קצינים, בכיריםה נומנהיגי
   .את הציבור" לשרת"וממשיכים , החשודים בפשעים חמורים בהרבה ,נבחרו

  
שאינה מקיאה ומוקיעה את , הוא הסמן השלילי של החברה, העדר טוהר המידות של רבים מנבחרי הציבור

 נבחרי ציבור על ידי אותם, םתפקידים בכירילואין ספור פקידים לא ראויים שמונו במרוצת השנים , נבחריה
  .ועדיין מזהמים את השרות הציבורי

  
ידרוש שיפרשו מייד עם תחילת החקירה , יוקיע את הפוליטיקאים ונבחרי הציבור המושחתיםלא הציבור כל עוד 
ולא ימרחו אותו שנים , יאפשרו לחוקרים להשלים את חקירתם ולמצות עמם את הדין בפרק זמן סבירו, נגדם

  .לא יחול כל שינויי, שהם עסוקים בעבודתםבתירוץ 
  

  !והנה האיוולת
בילויי של מפקד חיל הים עומת ל, רבים מנבחרי הציבורכה כיצד מתיישב שקר שאינו מגיע בהיקפו לשקרי 

  ?והוא עוד נותר על כנו, במועדון חשפנות
  ? ענשנשעל מחדל כה חמור אף גורם בכיר לא , ל"ומה עם הקצין הבכיר ביותר בצה

  ! זו צביעות משוועת
 
  
  .שמורות להסטוריונית ברברה טוכמן שכתבה ספר בשם זה" כל הזכויות למצעד האיוולת*


