
אג1 קצת דג, קצת
 אבנרי אורי ח״כ של נאומו להלן
המדינה. .תקציב על הכללי בדיון

נכבדים. חברי־כנסת 15 היושבת־ראש, כבוד
פשיטת־רגל. של תקציב מונח לפנינו

 פשי־ גם אלא כלכלית, פשיטת-רגל רק לא
ורעיונית. רוחנית טת־רגל־מחשכתית,

 המסוגלת להנהיג, מזמן שחדלה ההנהגה, של פשיטת־הרגל
בבדיחות. להילחם רק

 מילת־ הופיעה שעליו בפתק, ספיר מר נופף שנה לפני
״מיתון״. הקסם
 זו. מופלאה תרופה המציא הוא כאילו פנים העמיד הוא
 מתי־ רק כה עד שידעוהו בדבר ספיר מר גם מודה היום

 הוא המיתון אלא המיתון, את שיצר הוא הפתק לא מספר:
הפתק. את שיצר
 המכונית במכונית. היושב לילד דומה היה זה

בשמ צעק והילד במדרון, להתדרדר התחילה
נוהג!" אני נוהג! ״אני חה:

 שאינו מתכנן, שאינו מישטר, של תוצאה הוא המיתון
 פתקים, של מישטר לתכנן. מסוגל שאינו לתכנן, רוצה

 משטר אילתורים, של מישטר קבוצות־לחץ, של מישטר
פרוטקציוניסטי.

 של כששורה פתאום, לפתע עצמו, את מצא ספיר מר
 אשדוד, נמל אחת. ובעונה בעת נסתיימה גדולות עבודות
 וערד, כרמיאל בניית כבישים, ים־המלח, מפעלי הרחבת
 היה לא זה ספיר מר של בלוח חדשים. לעולים הבנייה
במשרדו. לוח בכלל לו אין ואולי רשום,
 הפסקת יום לקראת מאומה תוכנן לא לכן

 אלטרנטיבית. תעסוקה תוכננה לא העבודות,
המיתון. התחיל למעשה, כך,
 כאילו פנים להעמיד וספיר אשכול האדונים עדיין ניסו אז

המשק. את יבריא זה שתהליך במצב, שולטים הם
מוכ אבטלה של קטן ניצוץ כי הבינו לא הם

 תבערה הישראלי, כשדדדהקוצים להביא, רח
כ בעיצומה, היא כשהתבערה עכשיו, כללית.
 נסים הם ארמונות־השלטון, על מאיימת שהיא

בבהלה. המיתון מן

הייצור רגז את הוצץ המנגנון
 מצוקה, פחד, הוא: בחייו המיתון גרם למה יודע אזרח כל

 ב־ תת־תזונה בדימונה, חרדה בתל־אביב, דאגה צמצומים;
 הדברים אין מופשטת כלכלית בשפה גם אבל בית־שאן.

ספיר. מר של הריטוריים המאמצים למרות — יותר נעימים
ש הלאומי התוצר :הקובע המיספר הנה פ נ ל  

אחד! באחוז בשנת־המיתון ירד
 לא זו לעלייה אך כמקווה. בייצוא, עלייה היתד. אמנם

 חולפת מקוניונקטורה נבעה היא למיתון. קשר כל היה
 מתחרינו אצל קשים אקלימיים ומתנאים, היהלומים, בענף

לזה. ולא לזה, לא גרם לא הכל־יכול ספיר מר בשוק־ההדרים.
 לא עלתה, לא לעובד התפוקה כי היא הבסיסית העובדה
בחקלאות. ולא בתעשייה
 יותר, עוד קטן התוצר של ההתחרות כושר

 הממשלה על-ידי בארץ ההוצאות ניפוח בגלל
מוצ שלה המנופחת שהביורוקראטיה עצמה,

תהליכי-הייצור. של לשד־העצמות את צת
 היום צחקתם. — שנה לפני זה מצב על התרענו כאשר

בעצמכם. בכך מודים אתם
 עלוקה ולטפח להחזיק וממשיכים - מודים

זו. מנגנונית
 תתגלגל בה המהירות את לחשב ידעו לא האוצר חכמי

 היום שולית. קטנה, לאבטלה ציפו הם במדרון. המכונית
 בקירוב, מובטלים אלף ל־סד זו אבטלה ממדי מגיעים

 עצמו האוצר תחזיות ולפי בארץ. מכוח־ה,עבודה 80/0 שהם
איש. אלף 100ל־ קרוב של לאבטלה הבאה, השנה בסוף נגיע,

ואג ר גדיי ויג גזינובור
 מר את יותר עוד מבהיל זה ספיר. מר את מבהיל זה

אחת תכנית רק לה יש אשר מפלגה מבהיל זה אשכול.

 בכל בשלטון להישאר הכלכלי: בשטח וגם השטחים, בכל
ו מחיר בכל מחיר. נ ח נ א נשלם. ש

הרצוף. הזיג-זאג של העקבי הקו בא לכן
אינפלאציה. של זאג שנת באה מיתון, של זיג שנת אחרי

 את שצימצם זיג, מיסטר שר-האוצר אחרי
 שר-האוצר עכשיו בא המשקית, הפעילות

 מיליארד כחצי להדפיס ההולך־ זאג, דוקטור
חדשות. לירות
 יותר שיש ויגיד זיג, מר שוב יבוא הבאה, בשנה ואולי,

מיתון. ודרוש אינפלאציה, יש בשוק, כסף מדי
 מר מובהק. גרעוני תקציב הוא לנו המוצע התקציב

 ממי ממשית. אינה שתחזית־ההכנסות בעצמו מודה ספיר
 ושלא שעברה, בשנה העלה שיעורם שאת המיסים, את יגבה

 מלא בפה מודה מנהל־האוצר שלוי לתחזית זאת בכל הגיעו
 מחוץ- כהלוזאה יבוא ולא ממיסים, ייגבה לא אשר סכום שכל

בנק־ישראל, במרתפי יודפס לארץ,

.מרות נזוזלאינו בורות, וזופריב
ץ זה ככסף ייעשה מה

 שיזכור במישטר רוצים אנחנו אבטלה. לכל מתגגדים אנחנו
 לא ימי־הביניים. מגיפות את זוכרים שאנו כמו האבטלה, את

 של מיידית להנהגה המדרבנים הזה, בבית היינו, במיקרה
אבטלה. בפני ביטוח

ב״וזארץ״.) ואב ו תבונתו שוליית־

 היד באופן לבוא צריף האבטלה חיסול אולם
יצרני. משק הפעלת על-ידי בי,

 בז׳רגון־ כזה. משק בונים איך מושג אין ספיר למר
פרוייקטים. לו אין האוצר: של הזהב

 על מושג אין כלכלי! תיכנון אין הרי להיות? יכול ואיך
 לגבי מחקר אין השונים. בענפים הנחסך הדולר שיעור

הייצוא. אפשרויות ולגבי שונים, ענפים של הכדאיות
 ״תקציב־פיתוח״, שקרוי מה רק יש — פיתוח אין לכן
דבר. יקדם שלא
 לא בזה פשוט. זה הבניין. ענף נשאר נשאר? מה כי

בסיס לעטוף תמיד אפשר זה את מחשבה. להשקיע צריכים
 לא שאיש כדי משכנות־עוני, חיסול של דמגוגיות מות
נגד. קולו את להרים יעז

 כסף השקעת זוהי משקית, מבחינה למעשה? זה, מה אך
באדמה.
ב ישראל מובטלי מחצית את הפעילו אילו
 במילוי השניה מחציתם ואת בורות, חפירת
 בזול, יותר עולה הדבר היה בורות, אותם
תוצאות. לאותן וגורם

 האדונים פנויות. יחידות־דיור 8,000 לפחות כיום יש
 יחידות אלף 16 עוד כך על להוסיף מתכוננים ובנטוב ספיר

 בניינים להקמת הלירות מיליון 80 על נוסף נוספות,
ממשלתיים.

ם ח ד מנ די  אנשים כמה לן ידוע (חרות): י
בסשכנחז־עוני? גרים עדיין

 זה כל אבל היסב, יודע אני :אבנרי אורי
 אותנו יקדם לא לייצוא, אחד דולר אף יוסיף לא
להיפך! הכלכלית. לעצמאות אחד בצעד אף

 ביצירת להשקיע היה אפשר הזה הכסף את
 התוצר את שיגדילו חדשות, יחידות־ייצור אלפי

 שנות כל למשן אלא אחת, בשנה לא הלאומי
עתידנו.

העיקר. אל מגיעים אנו כאן היושב־ראש, כבוד
 איסטראטגיה כי לומד בצה״ל מם־כף כל

 עיקרי. ציר־מאמץ בחירת על מבוססת יעילה
 ולשעבד המרכזי, היעד מהו לקבוע צריכים

הפעולות. שאר כל את לו ולהכניע
 שלנו, השניה מלחמת־העצמאות שהיא הכלכלית, במלחמה
 תלוי להיות מבלי ולייצא, לייצר הוא: העיקרי ציר־המאמץ

זרים. שולחן על סמוכים להיות מבלי בשנור,
 מחשבותינו כל את לשעבד עלינו זה ליעד

מישני. הוא השאר כל מאמצינו. וכל
 לגלעד לפנינו, המונחים העבים הספרים ולשלושת לזה מה

מספרים? גיבובי של זה מונומנטלי
 דראקוני צימצום על־ידי המשק פעולות את להוזיל במקום

 לירות .מיליארד להוריד במקום הטפיליים, המנגנונים של
 את להוזיל במקום הייצור, את המחניקים המיסים מנטל

 המיסוי, את גדולה למיתקפת־ייצוא לשעבד במקום הריבית,
ההשקעות. האשראי,

 בהחזקת ממשיכים אתם אלה כל במקום
 בין השלל בחלוקת מיותרים, פקידים רבבות

 בטיפוח הפוליטיות-כלכליות, קבוצות־הלחץ
 וסד פדרמנים הסוגים, מכל פרוטקציוניסטים

למיניהם. מרפינים
 היא הישראלית הכלכלה לבניין הדרך היושב־ראש, כבוד

 הדבר נעלם איך להבין מתקשים אנו כי עד ברורה, כה
 את מבינים הם אין האם הקיים. המישטר קברניטי מעיני
מתחיל? כלכלן לכל מובן אשר

התוררכת היוותה תשל

 את מוצאים אנו והנה זו, בשאלה פעם לא התחבטנו
 שר־האוצר דברי של הכחולה בחוברת ,17 בעמוד התשובה
זה. ויכוח בראשית
הממלכ פשיטת־הרגל של מאמין" ה״אני זהו
 הכוח של מאמין" ה״אני את נציג ומולה תית,

החדש.
ר ר מ פי ר ס מ . ״ : או .  האם אחת, לא אותנו שואלים .

 שנפלטו, לעובדים מקומות־קליטה מראש להכין יכולנו לא
 בה יש אן מובנת, שאלה זוהי מיותר? סבל למנוע וכן

 מתנהל בה הדרן של היסודיות מהעובדות התעלמות משוס
״מודרני משק . . .

 להכין, היה צרין להכין, היה ניתן :אומרים ואנו
 תיכנון, על מבוסס המודרני המשק לייצר. מה ידעו אילו

תיכנון. על מושתת
 שאבד משקית, טכניקה מייצגים אתם ואילו

 בתנועת■ עליה קראתם כאשר עוד הכלח עליה
!הנוער

ר ר מ פי ר ס מ . ״ : או .  פועל אינו הישראלי המשק .
 הפועלים היזמים מגבוה. תכתיבים לפי שלו ותא תא בכל
 שהמפקד בסך, כחיילים מתנהגים אינם כעובדים, כמוהם בו,

.כרצונו כיוון לכל מצעידס . ״ .
 הנכון, בכיוון יתקדם הישראלי המשק : אומרים ואנו

 אם הממשלה, של פיסית ובהתערבות בתכתיב צורן ללא
 המסלול. את המתווה עליון, ממלכתי תיכנון בה יפעל

 ליזמים גס לכדאית זה במסלול ההתקדמות את והעושה
לפועלים. וגס

ר ר מ פי ר ס מ  מטבע אפשר שלנו, כמו במשק .. .״ : או
 המתקיימות נבואות אינן אלה אן תחזיות. להכין הדברים,
.״ במדוייק . .
 אשר הכלכלית, להנהגה אוי אומרים: ואנו

במדוייק! מתקיים תחזיותיה מכל ההיפך־
 במו שעברה, השנה של הזיג בתקציב הוכיח, ספיר מר

 מכלכלת להינתק מסוגל אינו כי השנה, של הזאג בתקציב
 הממלכתי, הבילבול כלכלת הפרוטקציוניסטית, האנדרלמוסיה

המאולתר. התכתיב כלכלת
 המשק רעיון את מעמידים אנו אלה כנגד

 המודרכת, היוזמה משק והמתוכנן, המודרני
 כחלק והמשתלב ולמאמץ, ליצירה המדרבן
והעולם. המרחב בכלכלת אורגאני

 אותה עברה העיברית האומה אשר הסוציאלית המהפכה אותה את הערבי בכפר לחולל הערבי,
האחרונים. בדורות
 טיפח הוא קולוניאליים: מישטרים של בדרן מתחילתו, הישראלי, השלטון הלן זאת תחת
 שאבד מסורות טיפח הוא שלטונית. נוחיות ולמען מפלגתיים לצרכים חמולות, של מישטר
הכלח. עליהן
ממנה. חלק היא הזאת הנוראה נקמת־הדם אשר המציאות אותה את טיפח הוא

 הולכים אתם גם זו. מהאשמה חבריו ואת חביבי חבר־הכנסת את לשחרר יכול אינני
 בהן, ולהילחם פנים, אל פנים אלה, פסולות מסורות עם להתנגש ובמקום הקלה, בדרך
 חברתיות ומסורות דתיות במסורות המלחמה את לעקוף עצמכם, את להתאים מעדיפים אתם
 בו. להילחם תחת הזה, הישן בתלם ללכת נוח ?ותר לשלטון, כמו לכם, גס לקברן. שיש

בעד הצבעתם לא תוכיח. זאת, הצענו אנחנו כאשר המוהר, ביטול בעניין שלכם ההצבעה

ב

הזאת. הגישה לכל הסיבחן היה זה הביטול.
 כפר־ בפרשת דיון בעד יחד הצבענו זאת בכל רק״ח. מצד קולני רוגז עוררו אלה דברים

 זאת היתד, מהצבעה. נמנעת זרפ״י עליה, מתפלגת כשגח״ל מסדר־היום, הורדה ההצעה קנה.
 אנחנו: דרשנו אשר את בדיוק (רפ״י) סורקים מרדכי דרש בהנמקה כי — מוזרה הימנעות

מועדה. דיון
 הכלכלה בוזעדת וטיפלתי הצעתי, להנמקת בתעדת־החוץ־והבטחון השבוע הופעתי מזה חוץ

 התע־ לצרכי המדעי והמחקר המוניות זכויות בבעיית
 — המחקר למימון גדולה קרן בהקמת תמכתי שיה.

 יצמצמו לא הקרן שראשי מראש שיובטח ביקשתי אך
״מע שיקולים לפי לכוונה ינסו ולא המחקר חופש את

עקרה. יומיומית תועלת של שיים״
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