
ת התקציב על בדיון אבנר׳ אודי של נאומו ס כנ ב
ד,צ־ של העבים הכרכים רכעת ^

מו גל־עד הם הממשלתית עודר,תקציב
 לחוסר־היעילות אנדרטה נייר, של נומנטאלי

ולעק המחשבה לעצלנות ולחוסר־הכשרון,
המעשה. רות

 מפרי שליש יירד זה, תקציב לפי
 לטמיון. הישראלי האדם של עמלו

 המילה של הכפול במובנו טמיון
 אוצר■ שהוא טמיון :כעיברית

אבדון. שהוא וטמיון הממשלה,
 לא והמייגע, הארוך בנאומו שר־הטמיון,

 תקציב נובע כאילו פנים להעמיד כלל ניטה
 חדשה ממדיניות כלשהי, מתוכנית־אב זה

 פשוט הוא כלשהו. ליעד המובילה ונועזת,
מיל ארבעה הוצאנו שעברה בשנה אמר:
 להוציא רוצים אנחנו הפעם לירות. יארד
 התקציב לכן — יותר לירות מיליון 633
מיליארד. 4.6 בסך הוא

אוטומא יאושר וזה נוח. זה פשוט. זה
 הדיון הקואליציוני. יער־הידיים על־ידי טית

 מזעדת־הכספים, והדיון הכנסת, במליאת
 מחווה — גרידא פורמאליות בגדר הוא

 הדמוק־ התוכן שהתרוקן אחרי דמוקראטי,
ראטי.

מל פטורים אנחנו אין זאת ככל
 שיהיה בדי - זה תקציב נתח

 שר־האוצר ערשה היה מה ברור
 שר־הטנד כמקום אחר מישטר של
 הנוכחי. המישטר של יון

★ ★ ★
 תק- בונים איך יודעת עקרת״כית ל ^

 חוכמת־חיים זוהי סביר. משפחתי ציב
יסודית.

 בני־ של שכרם מה מחשבים: תחילה
המש הכנסות של סך־הכל מהו המשפחה?

להר יכולים אנחנו מה זה? בחודש פחה
 נכנס מה שברור אחרי ורק לעצמנו? שות

ל־ איך ודנים יושבים המשפחתית, לקופה

 ותק״ השוטף התקציב הגיע 1962 בשנת
כלו — ממקורות־פנים שמומן ציב־הפיתוח

 המשק מתוך הממשלה שנטלה הכסף מר,
 1964 בשנת הלאומי. התוצר מן 247ל־־ —

 לפי הלאומי. מהתוצר 29.50/0 לטמיון הורד
 של התחזית ולפי עתה, שהוגש התקציב
ש חושש (ואני שקיבלנו הלאומי התוצר
 מגיע מאד) ניכרת במידה מוגזמת זו תחזית
 לטמיון המשק מן השנה שיועבר הסכום

הלאומי. התוצר מן 35ל־^
 אחד של דבריו את מזכיר זה מיספר
 הפרופסור תקופתנו, של החריפים ,המוחות
 סביר תקציב כי שקבע פארקינסון, נורטקוט

 הלאומית. ההכנסה מן 20סל־״/ להגיע יכול
 לאינ־ לגרום המיסים מתחילים 257ב־־ החל

 ביסודות פוגעים הם 30/״סב־ החל פלאציה.
 נקודת־המיפנה הם 3570 הלאומית. העצמאות

ה החורבן לעבר הגלישה — הרת־השואה
פנימי.

 נקודת־ מהווה הנוכחי התקציב
 המשך רק הוא לכאורה זו. מיפנה

 - הקודמת האיטית ההידרדרות
 לתמרור מגיע הוא למעשה אך

לפניך! תהום עצור! האומר:
. ★ ★ ★
 הישן, המישטר מפלגות בדרך נלך א ף■
 התקציב, על מדומה ביקורת המותחות /

מב אחת מפלגה מהותו. את לשנות מבלי
 פלוני של משכמו הנטל את להעביר קשת

 רוצה שניה מפלגה אלמוני, של לשכמו
דו והשלישית לשלמוני, מאלמוני להעבירו

לפלוני. משלמוני בהעברתו גלת
 ראדיקא־ פתרון מציעים אנחנו

ה סכום של חותכת הורדה לי:
עצמו. תקציב
 מהמוני לגבות מותר כמה שואלים: אנחנו
 כמה המשק, מן להוציא אפשר כמה ישראל,
לחור־ להביא מבלי לטמיון, להוריד אפשר

לחתוך. עת לחסוך. עת
★ ★ ★

ך6̂  נביא אנחנו לחתוך? מה ז לחתוך י
י נ פ ב  ומסועפת מפורטת תוכנית הכנסת ^

 סכום לאותו שיגיעו וקיצוצים, קימוצים של
ישראליות. לירות מיליון 85ו־ מיליארד של

העיקריים: והסכומים העקרונות להלן
 ב־ המדינה מנגנון צימצום •

לי מיליון 100 של חסכון - 20־/־
דות.

מס כי בכנסת בנאומו אמר שר־הטמיון
 לוותר שניתן עובדים אלף 90 במשק תובבים

ב למשק והדרושים הנוכחיים עיסוקיהם על
 ״אבטלה לדבריו, זוהי, — אחרים מקומות

 מכלל יוצא המדינה מנגנון האם סמוייה״.
 המנופח המנגנון הפוך: הוא שהמצב או זהי
 מוסיף קואליציוני שינוי שכל המדינה, של
 מפלגתיים, ג׳ובניקים של חדשה שיכבה לו

אי־היעילות. בכתר מחזיק
 שתבדוק ועדה, עוד למנות מציעים איננו

 אנחנו מיותרים. פקידים אילו פעם עוד
 כל מנהל ופשוטה: חותכת שיטה מציעים
 207־ לפטר הוראה יקבל ממשלתי משרד

 כל ומהשוטרים. מהמורים חוץ ממנגנונו,
 לבצע איך הראש את לעצמו ישבור מנהל
תפקי כמה תתפלאו והיכן. לקצץ מה זאת,
המדינה! במנגנון לפתע יימצאו מיותרים דים

מגי שייחסכו והוצאות־האחזקה המשכורות
נו נציע העת בבוא ל״י. מיליון 100ל־ עות

 לתעסוקה העובדים להעברת מסודרים חלים
 הממלכתי, למשק מחוץ וחיונית, יצרנית

זכויותיהם. מלוא שמירת תוך
ל חדשים עובדים אי-קבלת •

 של נוסף חסכון - המדינה מנגנון
ל״י. מיליון 15

ו היהודית הסוכנות פירוק •
הס - הלאומיות הקרנות מנגנון

ל״י. מיליון 150 של פון

 - המקומיות כרשויות הלוואות
ל״י. מיליון 35 של חסכון

 בממשלה, מתחרות אלה ורשויות עיריות
 ובשחיתות בחוסר־יעילות רבה, בהצלחה

 עסקנים מאות הרבה בהן נשתלו מפלגתית.
בי העבודה. ליעילות המפריעים מפלגתיים

ל אותן תכריח הממשלתית התמיכה טול

היג של גדול מיבצע זה יהיה לייעול. גשת
ציבורית. יינה

ה ״התקציבים סעיף ביטול •
 מיל־ 220 של חסכון - מיוחדים"

ל״י. יץ
הממ שגובה הריבית הגדלת •

 - פרוטקציונדיים ממיפעלים שלה
ל״י. מיליון 70 שד הכנסה תופפת

הממשלה השתתפות ביטול •

1
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לבי כמה למזון, כמה — הכסף את חלק
לבידור, כמה להשכלה, כמה גוד,

 את רואה אחת עקרת־כית ורק
 עקרת* - זו משיטה פטורה עצמה
שה מפני ולא הממלכתית, הכית

 מוניטא־ תפקיד גם ממלא תקציב
 את לעשות יכולה היא מכוון. רי

ההפוכה. כדרך החשבון
 חשק לי יש כמה קודם־כל: מחשבת היא

ב ממשלתי משרד כל דורש כמה להוציא?
ב ובלתי־חיוניות, חיוניות פעולות שביל
 בשביל ומיותרים, דרושים פקידים שביל

לחו״ל? ושליחויות מכוניות־שרד
 האסטרונומי, הסך־הכל שמתקבל אחרי
 עצמם: את ושואלים חכמי־הטמיון יושבים

כש מגלים הם ואז הכסף? את ניקח מניץ
 מיסיס ומשם, מפה לוקחים גאוני: רון

 מן והרבה מהעשירים קצת וחדשים, ישנים
 ובלו מכס ועקיפים, ישירים מיסים העניים,

 עד ובילבולים. ובולים וארנונה והיטלים
ש ההוצאות לסכום מגיע ההכנסות שסכום

מראש. נקבע
 תוצאה כחובה נושאת זו שיטה
 מוכרה התקציב וודאית: בטוחה
מכ גבול אין לשנה. משנה לעלות
סימלי.

 כל מתקוממים, אינם ההמונים עוד כל
סיס של באופיום אותם לשכר אפשר עוד
 עלייה מובטחת ובטחוניות, לאומניות מות
זו.

ש הסכום לאור נשאל: אחר־כך ורק בן?
 צריכים מה לחסוך? אפשר היכן נשאר,
לקצץ?
ה פרלאמנט כל של האמיתי התפקיד זהו
 של הדמיון כנפי את לקצץ — לשמו ראוי

 מתקציב השומן את לחתוך גובי־המיסים,
 הבל־ התיאבון את לרסן המבצעת, הרשות

המתנפח. המנגנון של תי־מוגבל־מטבעו
מפו מדוקדקת, חקירה אחרי

ל מציעים אנו ואחראית, רטת
 של סכום הממשלה מתקציב קצין

 - ישראליות לירות 1.085.000.000
התקציב. מרבע פחות קצת
 כל את לבטל מציעים אנחנו אומרת: זאת
המגי והעקיפים, הישירים המיסים, תוספת

 המי־ את ולהוריד לירות, מיליון 566ל־ עה
 לירות. מיליון 519 של בסכום הקודמים סיס
 הדיון בעת נגלה המוצעת ההורדה פרטי את

בתקציב־ההכנסות.
 יביא לא זה עצום חסכון טוענים: אנחנו

 ממשלתית פעולה שום של צימצום לשום
 הממשלה ביעילות יפגע לא הוא חיובית.

יעי יגביר הוא להיפך, אלא — שטח בשום
השטחים. בכל זו לות

 מבריא המנתח שאיזמל כשם
 גידולים סילוק על-ידי הגוף את

ל אנחנו רוצים כך - ממאירים
 הממלכתי האורגאניזם את הבריא
 ופעילויות מנגנונים חיסול על-ידי

ומיותרים. מנופחים מזיקים,

 בתוך למדינה מקום אין ענייה במדינה
הפונק את המנגנון. בתוך למנגנון המדינה,

 כמו והקרנות, הסוכנות של החיוביות ציות
 להעביר יש והקליטה, ההתיישבות בשטח

 שום לחסל. יש השאר את המדינה. לידי
מיליונים. מאות שודד, אינה קדושה פרה
 - כמנגנונים כפילויות ביטול •

ל״י. מיליון 130 של חסכון
 כבר הממשלתיים במשרדים הכפילויות

הסוכ של ההתיישבות מחלקת אגדה. הפכו
 בולט, מיקרה רק הם ומשרד־החקלאות נות
 כל את למשל, ללכד, יש רבים. מיני אחד

 למיסים אחד לשניים: גביית־המיסים מנגנוני
 מקום אין גם עקיפים. למיסים ואחד ישירים

 ובדרג הממלכתי בדרג הגבייה לכפילות
העירוני.

מיו משרדי־ממשלה ביטול •
ל״י. מיליון 33 של חסכון - תרים
 התחלה, בתור כליל, לבטל מציעים אנחנו

 ורק אך שהוקמו ממשלתיים, משרדים שישה
 וקואליציוניות. מפלגתיות תאוות סיפוק לשם

 למשרדי־ממשלה תפקידיהם את להעביר יש
 מי- בהוצאות־על גדול חסכון תוך אחרים,

ניסטריוניות.
 מש־ בביטול מיליון 5 נחסוך: אנחנו כך

 משרד־המשטרה, בביטול מיליון 8 רד־הדתות,
 מיליון 8 משרד־השיכון, בביטול מיליון 8

 בביטול אחד מיליון משרד־התיירות, בביטול
 משרד־ בביטול מיליון 3 משרד־הפיתוח,

התחבורה.
ה- וביטול התמיכה צימצוס •

 בלתי■ פרוטקציונריים, כמיפעלים
 חסכון - וכלתי-דרושים יעילים

ל״י. מיליון 85 •טל
 סעיף ביטול על־ידי זאת לעשות נציע

לתקציב־הפיתוח. ההעברה
 המיוחדים התקציבים ביטול •

הס - הפיתוח כתקציב שנשתלו
ל״י. מיליון 40 של בון
חס - הבטחון בשטה ייעול •
״י. ל מיליון 80 של כון

הצעתנו, פרטי על כאן לעמוד יכול איני
 בסודי־ נוזמן אם ברצון זאת נעשה אך

 ועמדו־,כספים. של לקודש־ד,קודשים סודות
חרי ביקורת מתח לשעבר ששר־בטחון אחרי

 גם יורשה מסויימת, בטחונית בבעייה פה
בי למתוח קרבי, בשירות כטוראים לנו,

כלשהי. קורת
 לשום בחינתנו שאין להבהיר רוצה אני

 להיפך, צד,״ל. של בכוח־ההרתעה צימצום
לייעולו. יביא על־ידינו המוצע החסכון

ממשל בניינים בניית ביטול •
 של חסכון - בלתי־נחוצים תיים

לירות. מיליון 10
 הממשלתיות, בקניות החסכון •

 המוצעת ההורדה כעיקכות שיבוא
מיל 117 — העקיפים המיסים של
ל״י. יון

)8 בעמוד (המשך


