
 מהווה הכנסת שולחן על שהונחה התקציב צעת *י•
אחורה.. גדול צעד — גדול צעד ן !

 ממשלת־הלי* אותנו מובילה מלוכד במאמץ
 של הממלכתית הפיסנה מן - כוד־הלאומי

ה ימי אל חזרה הריבונית, מדינת־ישראל
(א״י). פלשתינה של מנדאט

כי: בנאומו שר־האוצר הצהיר סתמיות במילים
 למעלה הסוציאליים... לשרותים הוקצב עברו ״בשנים

 אין שוב (הפעם) הרגיל. מתקציב־ההוצאות שלישים משני
 לשרותים הקצבה, של גבוה כה שיעור מראה המדינה תקציב

 השרותים כלל של רמתם תיפגע שלא מובטח זאת, עם אלה.
 הנמוכות ההכנסות ובעלי החדשים העולים בהם שזוכים

האוכלוסיה. מקרב
.לא הישראלי ״משלם־המיסים .  של בעול לבדו יישא .

 בנך ליטול התחייב בתפוצותיו ישראל עם אלה. שרותים
היהודית.״ הסוכנות באמצעות חלק,

אלה? ציוניות מילים מאחורי מסתתר מה  
ה בי הפשוטה העובדה מאחוריהן מסתתרת

לי מיליארד בשישה המסתכם - הזה תקציב
לחקל לסעד, לחינוך, מקציב - כקירוב רות

 פחות ל״י מיליון 360כ־ ולשיכון לבריאות אות,
שעברה. בשנה מאשר

שר־האוצר, שמצהיר כפי ייפגעו, לא אלה שרותים אם
החסר? את ימלא מי

היהודית. הסוכנות השר: אומר
 יהודי העולם? יהודי מידי בא שהכסף מפני מדוע?

 ישר הכסף את לתת ומוכנים יכולים בהחלט העולם
 את נותנים שהם בטוחים הם מזה: יותר למדינת־ישראל.

למדינת־ישראל. הכסף
 בידי נשארים האלה השרותים מלוא אין מדוע כן, אם

המדינה?
מדינת־ישראל? שרותי את מפרקים מדוע

בסיטו ממלכתיים שרותים מעבירים מדוע
 שאינו באלאגאניסטי, כושל, אירנון לידי נות

 מבקר־ של ביקורת עליו שאין לכנסת, בפוך
 חלוקת של גלוי מישטר קייס שבו המדינה,

המפלגות? בל זקני בין שלל
אחד. הסבר רק — לכך להיות ויכול לכך, יש

 היא אין בלבד. וביהודים — ביהודים מטפלת הסוכנות
מדינת־ישראל. של הערבית באוכלוסיה מטפלת

 — זה גוף לידי הממלכתיים השרוחים את מעבירים אם
 האלה השרותים רוב ממעגל להוציא כוונה שיש הדבר פירוש

 הילודה, עידוד לזקנים, הסעד מודרג, שכר־לימוד כגון —
המדינה. של הבלתי־יהודית האוכלוסיה את — השיכון

אזר של סוגים שני במדינה יהיו בלומר:
 קיים יהיה שלגביהם יהודיים, אזרחים - חים

אז שיהיו לא-יהודיים, ואזרחים מישטר־סעד,
זו. מבחינה גם שניה, ממדרגה רחים

 חבר־ מפי לאחרונה, אותו, שמענו חדש. אינו זה רעיון
 הילודה עידוד את להעביר שהציע בן־גוריון, דויד הכנסת
 יהודית, ילודה לעודד יהיה שאפשר כדי הסוכנות, לפקידי
 בן־גוריון לנו מציע (כך לא־יהודית. מילודה עידוד ולמנוע
 הוא ההפוך. בכיוון אבל — בה הלך שהוא בדרך ללכת

 עתה הממלכתיות. אל הציונות מן שהוביל תמיד התפאר
 היהודית הסוכנות אל הממלכתיות מן חזרה מציע הוא
[א״י].) פלשתינה של

 — הממשלה של זו החלטה נגד פה בכל להתריע יש
 מסוכנת זו מגמה כי לראשונה. כאן אותה חושפים שאנו

 המוחזקים. השטחים לסיפוח בארץ מטיפים כאשר שבעתיים,
 הזאת, באימפריה ליצור היא הכוונה כי ברור לא האם

 שונים מישטרים שני של מתכונת היהודית, ברודזיה
 מדינת־סעד, של מתקדם מישטר — בה הגרים העמים לשני

 — היהודית הסוכנות באמצעות בלבד, היהודית לאוכלוסיה
הלא־יהודית? לאוכלוסיה מפגרת מדינה של ומישטר
 של הממלכתיים האידיאלים בבל בגידה זוהי

 לקראת קדימה, לצעוד תהת מדינת־ישראל.
ש בפי ישראל-פלסטין, של מודרנית פדרציה

 כל על הליבוד-הלאומי, מוביל - מציעים אנו
 השומר־ לאנשי ועד אצ״ל מיורשי סיעותיו,
 (א״י). פלשתינה לימי אחורה, הצעיר,

★ ★ ★
 שר־האוצר מנמק הזאת המחפירה הנסיגה ת

והולכים. הגדלים הבטחון, בצורכי

 או זו בצורה יוצא, זה מתקציב שליש לפחות ואכן,
בטחון. הוצאות למימון אחרת,

 תשלם בישראל משפחה כל בי הדבר, פירוש
 לחודש לירות 400 כממוצע, הקרובה, כשנה

( ! ש ד ו ח ל הבטחון. לתקציבי (
בטחוננו. למען גבוה כה מחיר לשלם נאלצנו לא מעולם

מדהים? זה אין האם
 — ביותר הגדול נצחוננו את צה״ל לנו הנחיל עתה זה
 נצחון העשרים, המאה בתולדות כדוגמתו שמעטים נצחון

י העולם. התפעלות את שעורר
יק ה, ז ב נצחון אחרי בי לקוות היה אפשר

 להסדר שנגיע בהרבה. הוצאות־הכטחון טנו
הלאו משאבינו את להעכיר שנובל שלום. של

ובניין. יצירה של לאפיקים מיים
 נוציא הנצחון שאחרי בשנה ההיפך. בדיוק קרה והנה,

 שקדמה בשנה מאשר יותר שתיים פי כמעט הבטחון על
למלחמה.

ממ לכישלון יותר משוועת עדות התיתבן
מחי• בי ברור לא האם ? הלאומי המחדל שלת

? גז ר ו זו ב
 מתקציב לשנה, משנה יעלה זה מחדל של רו

תלול? כמעלה לתקציב,
 מבלי הזה, התקציב על ברצינות כלל לדון אי־אפשר

זו. בשעה המדינה של שאלות־היסוד את לעורר
 להיכנס יכולנו שלום. של לפתרון להגיע יכולנו

 כדי המוחזקים, בשטחים היושב העם עם ישירה להידברות
 ישראל בין פדרציה של בצורה השלמה ארץ־ישראל את לכונן

 לידי להגיע יכולנו זו במיסגרת פלסטינית. ערבית ורפובליקה
הערבי. העולם מרבית ועם מצריים, עם הסדר

 יודעת גם היא לכך. מסוגלת אינה הלאומי המחדל ממשלת
 כי זה. תקציב דווקא מעיד כך ועל — לכך מסוגלת שאינה

 אחר תקציב מחייבת שהוא, כיוון בכל לאומית, החלטה כל
לגמרי.

ל בסך מקציב אינו שהוגש התקציב ואילו
 שב- של יישבת, של תקציב זהו פיתרון. שום

 - מאורעות אחרי היגררות של ואל־תעשה,
ההתפתחות. ייזום של ולא

 השטחים, סיפוח על — חלילה — הממשלה החליטה אילו
 השטחים לצורכי עצומים סכומים להקציב צריכה היתר,

סיפוח כי השוטף. לבטחון יותר הרבה וגם המוחזקים,

 העולם כל ובין בינינו מלחמת־נצח עם השלמה פירושו:
 החימוש, יוקר של שנה מדי מסחררת עלייה הערבי,

 אפילו או מחרתיים, והבלתי־קונבנציונלי היום הקונבנציונלי
מחר.
 דווקא בי לזכות, הדבר וייאמר הוא, פלא לא

 בממשלת-הליבוד-הלאו- ביום, הוא שר־האוצר
 הנבון כיותר, הצלול ביותר, השקול האיש מי,

 פשוט הוא השטחים. גורל על בהכרעות כיותר
בל בדם המחיר את לא - המחיר את יודע
בכפך. האזרחים, בזיעת המחיר גם אלא בד,

 תוכניתנו, את הממשלה קיבלה אילו — זאת ולעומת
 צריך הדבר היה אז גם השלום, למען הפדרציה תוכנית

 בארץ־ישראל, הפליטים יישוב התחלת בתקציב, להתבטא
 המוחזקים השטחים שיקום בינלאומיות: קרנות בעזרת
 הנפשית האווירה יצירת פלסטינית, כמדינה כינונם לקראת

 ארץ־ישראל לענייני מיניסטריון הקמת וגם הדרושה,
בתקציב. להתבטא צריכים היו אלה כל — ישראל בממשלת
 היא אלה. מכל פטורה הרי הממשלה אבל
 מהמלך ו/או מעכד־אל־נאצר לטלפון מחכה

 קו את עדיין התקינו שלא רק חבל חוסיין.
 אחרי גם מובטחת אינה ושהתקנתו - הטלפון
 מכשירי של ההתקנה כדמי הניכרת ההוזלה
כישראל. הטלפון

★ ★ ★
*  בתקציב כולו מתבטא אינו הלאומי המחדל היד *

 דבר — טישטוש של מלאכת־מחשבה כאן נעשתה זה. ■)4
הבחירות. מתקרבות כאשר בישראל נורמלי

 על נוסף הסוכנות, לידי הסוציאליים השרותים העברת
 אחיזת־עיניים. של כוונה גם לה יש הפוליטית, כוונתה

 לירות מיליון 370ב־ למעשה גדל התקציב כי מעלימים
בקירוב.

 חמור נוסף. כלכלי אספקט לכך יש הכל. לא זה אבל
 ממאה למעלה לארץ מזרימים זו בצורה יותר. הרבה עוד

 כלשהי הגדלה ללא השוטפת, לצריכה נוספים דולאר מיליון
הייצור. של

 הייצור הגדלת ללא לארץ, נוסך בסך הכאת
 הדכר פירוש לירות. הדפסת הדכר פירוש -

אינפלציה.
 מיליון כ־ססד להדפיס הממשלה מתכוונת כך, על נוסף
 העובדה מן מסתבר זה מזה. למעלה לא אם לירות,

 יי מבנק מיקדמות שתיקח בתקציב, מצהירה עצמה שהממשלה
כסף. הדפסת כלומר: לירות. מיליון 220 בסך ישראל
 כשם כוזב. הוא ממיסים ההכנסות אומדן הכל. לא זה וגם
 באומדן, כלולים שהיו המיסים את 1966/67 בשנת גבו שלא

 זו בשנה כי האומדן. לפי הפעם גם המיסים ייגבו לא כן
 קטנים והם — המיתון שנת של הרווחים מן המיסים נגבים

 ״אומדן־ הקרוי הספרותי במיסמך שכתוב מכפי בהרבה
ההכנסות״.

 מוטס מוסווה. מיסוי - פירושה כפך הדפסת
 אותו. מרמים למעשה זאת. יכין אזרח שכל

מק אך חדשים, מיפים ממנו גובים לא אמנם
והכנסתו. שברו ערך את טינים

 עלייה מולה כשאין שמדפיסים, חדשה לירה כל כי
 ערך של ירידה מוחלט, בהכרח בעיקבותיה, מביאה בייצור,

שישנו. הכסף
 יישארו המיסים שהיה, בפי יישאר השכר

ה שבידי הלירה של ערכה אכל שהיו, כפי
תרד. אזרח

★ ★ ★
 נגד שהצביע בכנסת היחיד הייתי שעכר שכוע ך״

זה. בתקציב לדיון מייד לגשת ועדת־ד,כספים הסכמת
לאופו ייצוג של זכר אין הכספים בוועדת

ה מפלגות נציגי ורק אך בה יושכים זיציה.
 נתה לקבל מעוניינת מהן אחת שכל ממשלה,

הממלכ הכללית, העוגה מן האפשר כבל שמן
והסובנותית. תית

לו? יש ערך איזה זה? יהיה דיון מין איזה
 אירגון הגיע ממשלת-הליבוד-הלאומי, כעידן
 על ויכוח יהיה גיבושו. לשיא השלל חלוקת
ה שלל כל על ויכוח לא אך - השלל בעיית
 הזועקות מדינת־ישראל, של הגורליות בעיות

ומהפכנית. נועזת אמיצה, להכרעה
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