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 מראה היא הארץ. במוסף השבוע הופיע זו תמונההנוכחים ושימת
מו בעת המליאה אולס את או  פינחס שר־האוצר, של נ

שבים שבועיים. לפני ספיר, ו באולם יו ם. ג  4 —המערך אנשי 49 מבין הנוכחים: רשימת ח״ני
 ידיד, קליננהופר, (בן־אליעזר, 5 — גח״ל אנשי 26 מבין וביבי). הכהן נצר, שרף, (השר

אין — רפ״י אנשי 10 מבין (חזני). ו — המפד״ל אנשי וו מבין כהן־צידון). מגורי־כהן,

 אנשי 4 מבין (האוזנר). 1 — ל׳־ע אנשי 5 מבין איש. אין — מפ״ם אנשי 8 מבין איש.
 איש. אין — פא״י אנשי 2 מבין איש. אין — רק׳־ח אנשי 3 מבין איש. אין — אגו״י

ת מאחור, נראה, אבנרי אורי ח״כ מין האחרונה השורה כי לציין יש התמונה. בתחתי  אינה מי
תו כי שייתכן כך הצילום, זווית בגלל בתמונה, נראית ס 2־3 עוד נכחו רגע באו  ח״כי

ת נוספים ם שאינם ומק״י, רק״זז אגו״י, מסיעו ה מופיעי הארץ. צלם על־ידי שצולמה זו בתמונ

!ל1בד ביד לקצץ
 בוויכוח אבנרי אורי ח״כ של נאומו להלן

 חלק שהוא המדינה, הכנסות אומדן על
.1967/8 לשנת המדינה תקציב מהצעת

נכבדה. כנסת ראש, היושבת גברתי
 דגול, ישראלי לסופר נובל פרם הוענק שבועות כמה לפני

עמון. ש״י
 בשנה הפרס, הענקת את לשקול השבדית לאקדמיה כדאי
 מעמון נופלים שאינם ישראליים, משוררים לקבוצת הבאה,

 יצירה למחברי כוונתי היקר. ובסגנונם הפורה בדמיונם
ההכנסות״. ״אומדן הקרויה זו, ספרותית

 שחקים ומרקיעה לגבהים מתנשאת זו יצירה
למצי שלה הקשר מודרנית. שירה מכל יותר
לחלוטין. מיקרי הוא אות
 בגילוי־לב הכריז ספיר, פינחס שר־האוצר המשוררים, רב

 תמים ואדם במלואו״. יתממש לא השוטפת לשנה ״האומדן כי
 לכנסת להגיש טעם מה רם: בקול לתמוה יכול כמוני

 מופרז, הוא כי טוענים עצמם בעליו אשר אומדן, ישראל
מופרך? לומר שלא

 ממשלה שאותה הכנסת, כבוד באן היכן
להגנתו? חוק להציע לעצמה חובה רואה

? ■גזסי־חכנגגה לשלם איך
 לאישור שיזכה זה, אומדן מופרז בכמה השאלה: נשאלת

המקובלת? האוטומאטית בדרך קואליציוני
 כוויכוח, רמזו הקואליציה ודוברי שר־האוצר

 כלכלני לירות. מיליון 300כ־ מופרז שהאומדן
 של מספר והעלו משלהם, בדיקה ערכו סיעתנו

לירות. מיליון 521
 לתחזית שחר למשל, אין, בפרטים. הכנסת את נלאה לא

 מלוזה־הפיתוח. לתחזית וכן מאמריקה, הצפויים עודפי־המזון
 לפחות, לירות, מיליון 50 של הפרש יש בלבד זה בסעיף

 הספרות לבין הסיפרות בין המציאות, ובין הדמיון בין
היבשות•

 באופן להקטין האמריקאי האוצר מצד מפורשת הוראה יש
 למר אישית הוסברו הדברים לישראל. העזרה את שוטף
היטב. זאת יודע והוא ספיר
 על לדבר אפשר איך שחר. אין ההכנסה מס לתחזיות גם

מתוצאותיו? ולהתעלם מיתון,
 משלמי־ כי הדעת על מישהו מעלה האם

 לפי מקדמות לשלם יוכלו העצמאיים המם
הגאות? כתקופת הכנסותיהם

ין?\ר של זזייתזים
 בין לפחות, לירות, מיליון 500 של פער יהיה ובכן,

 איך המדינה. של האמיתית ההכנסה לבין ההכנסות תחזית
יכוסה? זה

 ידפיס הוא כוונתו. את מסתיר אינו האוצר
בסף.
 דוברי השירי. הכשרון כפרי שונים, שמות לכך יש

 מיתון אנטי־דפלאציה, דיס־דפלאציה, לזה קוראים האוצר
מוגבלת. אינפלציה לזה יקראו יותר פרוזאיים אנשים המיתון.

יזרימו רמים. בנאומים הנאמר מן ההיפך שזה הוא העיקר

 עלית יגרמו למוצרי־צריכה. הביקוש את יגדילו לשוק. כסף
הכסף. ערך את יורידו המחירים.

 יוקר, של חיידק הוא חדש בם!? שטר בל
 שירחיק חיידק תוספת־יוקר. בו שאין במשק

המשק. הבראת את
ס י ־ ח ר ו א א ח ז י ז ן2צ \

 על עולות הממשלה הוצאות כאשר היושבת־ראש, גבירתי
 ושלוש אפשרויות, שלוש בין הברירה קיימת הכנסותיה,
בלבד: אפשרויות

הדרך זו בסר. להדפיס ראשונה, אפשרות •
הממשלה. הולכת ובה והמסוכנת, הקלה
 ה־ הכנסות את להעלות :שניה אפשרות •

 שונים בשמות המסים, העלאת על-ידי ממשלה,
 הממשלה מסוכנת. יותר ועוד קשה, דרך זוהי ומשונים.
בהבטחותיה. שתעמוד ונקווה בה, ללכת שלא הבטיחה

 מבריאה. אך קשה שהיא שלישית, אפשרות •
שעברה. בשנה שעשינו כפי השנה, נם על נעלה אותה
 המימשל. יוקר את דרסטי באופן להוריד יש

 של גידולי־הפרא כל את ברזל ביד לקצץ יש
הכפו המנגנונים את המנופחת, הביורוקרטיה

המיו הממשלה משרדי את והמשולשים, לים
הסרק. פעילויות את תרים,
 ביזבוזים לקיצוץ מפורטות הצעות הגשנו שעברה בשנה

בקירוב. לירות מיליארד של בחסכון שהסתכמו וכפילויות,
 הברי-כנסת כמה זה. בבית צחוק עורר זה

משלמי-המסים. לא אף צחקו.
 המשרדים כל לגבי מפורטות הצעות ונגיש נחזור השנה

 למיליארד יותר, עוד גדול בחסכון שיסתכמו הממשלתיים,
 וזה — המדינה מתקציב כחמישית — לירות מיליון 20ו־

 ורתחה. סעד ושירותי בטחון בצרכי במאומה לפגוע מבלי
 כל להוריד, אי־אפשר הוצאות־הבטחון את כי מסכמים (אנחנו

הקיים.) המישטר קיים עוד
 הצחוק לצחוק. לו מותר — לצחוק שרוצה מי
טסים. המשלם אזרח בל של בביתו יהדהד הזה

נזיגגזריס פסידמד 3500

 שהוא שר־האוצר הכריז שבוע לפני היושבת־ראש, כבוד
ממשלה. פקידי 3500 לפטר רוצה

ברצי מאמין שהוא או סתם, מלים זורק האוצר שר האם
 משלמים שאנו פקידים, 3500 הממשלתי במנגנון שיש נות
לחלוטין? מיותרים ושהם שכרם, את

כה? עד אותם פיטר לא למה - כן אם
 עובדי־ מציבור לסחוט כדי זו, בעובדה משתמש הוא למה
 להעביר מבלי היוקר, תוספת על הוויתור את המדינה
ה במשק ומועילה יצרנית לתעסוקה אלה מיותרים פקידים
לאומי?
 כמה - פקידים 3500 מיותרים בממשלה ואם

מיו בולה שהיא היהודית, כסוכנות מיותרים
 בעיריות? במה כהסתדרות? במה תרת?

הממשלתיות? בחברות במה

 האם מיותרים? פקידים 3500 רק שיש הנכבד לשר ומניין
רציני? מחקר היה

השר? של האישיים מכריו רק הם אלה האם
 כלשהו רציני מאמץ מיתון של זו בשנה היה בכלל האם
 דרוש מה לבחון הממשלתיות, הפונקציות את מחדש לבדוק

מזיק? אפילו ומה מועיל מה דרוש, לא ומה
בבד. הרגשנו לא
מיותר! שהוא משרד־המשטרה, השארת על בוזיכוח לא
 הסוכנות, של מחלקת־ההתיישבות קיום על בוויכוח לא
מיותרת! שהיא
 היכלי-פאר בבניית ולא שרים, בנסיעות לא

;לשגרירויות
הממלכ המסים גביית כמו כפולים, תפקידים באי־ריכוז לא
אחת. רשות בידי והעירוניים תיים

הוזינזשל יוסר וזרד
 במחשבה יסודי עיוזת שיש לנו נידמה היושבת־ראש, כבוד

בכללותו. המדינה תקציב על
 מאשר כך על לעמוד קל חדש, ככוח לנו, אולי

 לסידרי- שנה 18 כמשך התרגלו שבבר לסיעות,
הקבועים. המינהל

המש כל דרישות את לאסוף הוא בממשלה הקיים הנוהל
 במסגרת קצת עליהן להתמקח הקיימים, הממשלתיים רדים

לתקציב. יחד כולן את ולחבר מפלגתית־קואליציונית,
 של מתמדת לעליה להוביל מוברח זה נוהל

 התקציב הוא לבך בולטת וראיה התקציב,
 קודמו, על לירות בחצי-מיליארד העולה המוצע,

 בל לאורך עלו הרגילים סעיפיו גם ואשר
המיתון. למרות החזית,

 — להוציא שרוצים מה כל של סך־הכל שיש אחרי רק
 שהסכומים עד לגבות, שרוצים מה כל של סך־הכל מחברים

 כמו למעשה, ולא להלכה רק מתאזנים הם ואם מתאזנים.
גרעוני. מימון בא הרי הפעם,

 על להטיל אפשר מה להחליט להיפך: היא הנכונה הדרך
 ההוצאות תקציב את לבנות האזרח, על המשק, על המדינה,

 מסויים, גרעוני מימון של מחשבה מתוך אפילו זה, יסוד על
עקרונית. לו מתנגדים שאיננו

 הקיים, במישטר אפשרית אינה זו שיטה
והכלכליות הפוליטיות קבוצות־הלחץ בגלל
שלו.
 עתה מגיע והוא מדד־יוקר־המימשל, בהתמדה עולה לכן

הלאומית. התפוקה מן 40״/״ על העולה לשיעור
לאומי. אסון זהו
מוכ — להתחרות רוצים כאשר לייצא, רוצים כאשר כי
 מכל (יותר הוא יוקר־המימשל מרכיב בזול. לייצר רחים
 יוקר את המעלה הלאומי) השוק קטנות מלבד אחר, גורם

בשוקי־עולם. להתחרות ממנו והמונע הישראלי, המוצר
 מסים, החזר כצורת המהוללים, התמריצים

 כורע שהמשק מהמיטען קש כהורדת הם
תחתיו.

וווזובן ז1ריס הצבעה
 את במפורט לנמק זמן לנו אין היושבת־ראש, כבוד

 בנאו־ עמדנו כבר שעליהן ההכנסות, לאומדן הסתייגויותינו
נושא. אותו על שעברה בשנה מנו

 בכללותו, ההכנסות אומדן נגד שנצביע מוכן
 שאיש אומדן על עצמה, זו שהצבעה גם מה

ריקה. פורמליות הפכה בנכונותו, מאמין אינו

קניה. ממס מיליון 250 הדלק, על המס מן ל״י מיליון 100 להוריד •
משקאות. על המסים מן מיליון 7 להוריד •
המלט. על המיסים כל את למחוק •

הקליטה. מילתה ואת ר,בטחון בול את מס־הנסיעות, את לבטל

המישפט• אגרות את בהרבה להקטין •
כלי־רכב. רשיונות על המס את לחצי להוריד •
 נותנת. שהיא ההלוואה על הממשלה שגובה הריבית את מיליון 60ב־ להעלות •
מלווה־הקליטה. את לגמרי לבטל 0
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