
ממדרגה ״ב1א הפך הביטחון תקציב
ישראל מדינת של לביטחונה ראשונה

 בהם פינה שכל מפני מישרדי־ממשלה, הקרויות הטבעהענבישה
הפיאודלי. המישטר של אחר או זה לדוכס שייכת

 רוזן או רטן אכיר עם לריב שפוחד מי
? הנסיך מול להתייצב יעז איך — חלו׳*

מיו יחסי-אהבה קיימים העכבישים, מסוגי אחד ^
מת רעייתו, עם מזדווג הזכר בעוד במינם. חדים !■

 את בולעת היא המלאכה בתום אותו. לאכול זו חילה
זכר. ממנו להשאיר מבלי שרידיו,

זו. טורפת עכבישה מזכיר תקציב־הביטחון
 כף עדי ותוף חמדיגה, על להגן נועד הוא

אותה. אוכל הוא

* גבו מאחורי מדינת־ישראל התקיימה 1005 שנת ך
■  היו ונתניה תל־אביב ו״מסוכנים.״ ״אומללים״ לות ן

 היו לא איסטראטגי, עומק היה לא האוייב. תותחי בטווח
ביטחון. גבולות

 971 של לסכום תקציב־ד,ביטחון הגיע שנה באותה
הגול הלאומי התוצר מן 9.50/0 רק שהיווה לירות, מיליון

תקציב־המדינה. מכל מרבע ופחות מי,
 שהכיס מפואר צבא אותו הובן זה בכס,?

 ימים, שישה תוף ערכיים צבאות שלושה
 ממיזרח מדרום, עצומים שטחים שבכש

בכושרו. כולו העולם את ושהדהים ומצפון,
אשכול. לוי גמגמן, אותו היה האחראי שר־הביטחון

אי ״גבולוח־ביטחון מאחורי אנחנו יושבים עכשיו
 בדרום, והגידי המיתלה במיצרי אוחזים אנו דיאליים.״

 נהר-הירדן שארם־אל-שייד. ובמרחב אבדרודייס של בנפט
 את קונייטרה ותילי במיזחז, מערך־הביטחון את מבטיח

טוב. וכל איסטראטגי, עומק יש בצפון. רמת־הגולן
 מיליארד 22ל־ תקציכ-הכיטחון מגיע השנה

הגול הלאומי התוצר מן 20.5* שהם לירות,
מתקציב־המדינה. 40* וכמעט מי,

 מוחלטים, בסכומים התקציב, גדל השנים עשר תוך
 של חלקו .7 פי רק גדל הלאומי התוצר בעוד — 22סי־

ל גדל הלאומי בתוצר תקציב־הביטחון ש - י ושה. פ
 מכיוון יותר, הרבה גדול לביטחון האמיתי (התקציב

האחרים.) במישרדים משולבים רבים ביטחוניים שסעיפים
 צח״ל ספג זו, מסחררת עלייה של בעיצומה

בשדה־הקרב. מפלה הראשונה כפעם

 קפה, ״חצי כביכול שביקשת אתה אשכול, לוי אתה,
תה״?)- חצי

יסכ גם־יחד והאינפלציה האבטלה המיסים,
 את יהרסו שלושתם המדינה. ביטחון את נו

 את וישכרו המסוכן, הסער את יגבירו המוראל,
 הבסיס שהיא היצרנית, הכלכלית התשתית
המדינה. ביטחון של האמיתי

 אז שרון, אריק הכריז יום־הכיפורים מילחמת רב **
ג לי מיליארד להוריד שאפשר לגמרי, טרי אלוף־מיל. ׳
 נזק לגרום מבלי מיליארד), 6( דאז מתקציב־ד,ביטחון רות

הביטחוני. למאמץ כלשהו
 אני אבל בכנסת, דומים דברים רבות פעמים (אמרתי

עוכר־ישראל.) וגם רב״ט־מיל. רק
 על הופקד לכנסת, שרון אריק נכנס המילחמה אחרי

 מקצץ והחל לתקציב־הביטחון, האחראית ועדת־המישנה
 ולאדדווקא ושוב, שוב אמר הוא שמאל. ועל ימין על

 סכומי-עתק, מתקציב־הביטחון להוריד שאפשר בלחש,
לצה״ל. גדולה טובה לעשות כך כדי ותוך

 אלוף של מפיו כאלו מילים לשמוע נעים חיה לא
לכנסת לבוא מערכת־הביטחון לראשי נעים היה לא מהולל.

 יבשים ממיספרים להסיק היה ניתן מראית״עין, 1ך
פשוטה: מסקנה אלה /

 כי* לבין תקציכ-הכיטחון כין קשר כד אין
טחון־חמדינה.

 מימצאיו עם אחד בקנה עולה היא מפתה. מסקנה זוהי
 ״חוק את שהמציא פארקינסון, נורתקוט הפרופסור של

 השאר, בין גילה, שופע־הומור היסטוריון אותו פארקינסון.״
 שהתמעט ככל בהתמדה, גדל הבריטי חיל־הים שתקציב

 הגלים, פני על לשלוט חדלה בריטניה אוניותיו. מיספר
הכסף. זרם על השתלטו הפקידים אך

הבי בין הקשר כי להאמין, על־בן, יכול, אופטימיסט
 חקציב-הבי- של גודלו נותק. פשוט התקציב ובין טחון
לרעה. או לטובה כושר־הביטחון, את קובע אינו טחון

יסודה. בטעות זו, אמונה הבי וכין תקציכ-חכיטחון כין קשר יש
. בולו והוא — טחון י ל י ל ש

הביטחון. קטן כן תקציב־הביטחון, שגדל ככל
ממדרגה־ראשו־ אוייב הפך תקציב־חכיטחץ

 המדינה את מסבן הוא המדינה. לביטחון נה
לס יכולים ישראל אויבי מצכאות-ערב. יותר
מלאכתם. את שיעשה תקציב-חביטחון עד מוך

הג- כל - רבין ממשלת של המיפדצתי תקציב

רבב בו שמצא מי קדוש. פר הביטחון היה עם ן*
כופר. גם אלא בוגד, רק לא היה כלשהו

מע שד מיגזרים במה־וכמה נחשפו בינתיים
מקדושה. רחוקים שהם ונסתכר — זו רכת

 שלם מעמד האחרונות בשנים העשירה מערכת־הביטחון
 בעודם המדינה, דם את בהנאה שמצצו פאראזיטים, של

 מתויחי־מילחמה. על חיפתה היא עליה. להגן מתיימרים
 להעלמות־ ידה את נתנה היא קבלני־עפר. העשירה היא
 עמלות רחבה ביד חילקה היא למיליארדים. המגיעות מס

 מיטב נפלו שבהם הקרבות מן הון שהפיקו לסוחרי־נשק,
 פרו־ של לטובתם כוזבים מיכרזים הוציאה היא הבנים.

למיל וקציניה מפקידיה כמה־וכמה הפכה היא טקציונרים.
פרישתם. למחרת יונרים,

כמי■ כדל מפגרת אינה זו מערכת :כקיצור
השחיתות. אליפות עד הגדול רוץ

 בה שנהג אדם זו מערכת על ניצח שנים שבע במשך
 שסימל אדם אלף־לילודולילה, בתקופת ממרחי כווזיר
 המותרות, חיי נביא אמות־המידה, כל אובדן את בעצמו

 בינלאומי. וסוחר עתיקות שודד בפרהסיה, מפר־החוקים
שינוי. שום חל לא מאז

 קטן, כמנגנון שולטת כזאת שחיתות כאשר
 כאשר אבד חמור. דבר זה הרי המימסד, כשולי

 מן שליש כמעט הבולע כמנגנון קיימת היא
כל שד עמלו מפרי שליש — הלאומי התוצר

ישראל תקציב שומר יישן ולא ינום לא :שר-הביטחון

 כולו בנוי — לאמת חוטאת היתד, יותר מתונה דרה ן ן
תקציב־הביטחון. סביב

 תקציב תקציבים: שני כאן יש למעשה
 ותקציב מיליארד, 34ל- המגיע מדינת-ישראל,

מיליארד. 22ל־ המגיע מישרד-הכיטחון,
 יהושע ואובד-עצות, אומלל עסקן לאותו נסתבר כאשר
 עשה הוא כאלה, סכומים לכסות סיכוי כל שאין רבינוביץ,

 אולטימטום תקציב־הביטחון. את להקטין קלוש ניסיון
זו. חצופה למחשבה קץ שם שר-הביטחון, של ומוחץ פשוט

פרס. שימעון של בחסדיו תלוי רכין יצחק
פיו. את להמרות כדעתו עלה לא

 את לפתוח שוב, המיסים את להעלות הצורך מכאן
 העלול זרם — האבטלה של העכור הזרם בפני הסכר

לעצירה. ניתן שאינו למבול להפוך רגע בכל
 להדפיס בתקציב, גירעון להשאיר הצורך גם מכאן

העניים. את ולרושש האינפלציה את להגביר נוסף, כסף
אל שתי בין נידף פעלה הממשלה התנדנדה השבוע
(היכן מזה. וקצת מזה קצת לבסוף ובחרה אלה, טרנטיבות

 — הבית של בהיסטוריה הראשונה הפעם זו — ולהיאלץ
בעניינים. המצוי אדם של ענייניות שאלות על להשיב

 אפילו הכנסת, מן שרון אריק הוצא לבן
לו. לתת רצו שלא יקר מינוי־חירום אותו כמחיר

 של חבורה הקודמת: למתכונתה הכנסת חזרה עכשיו
 בענייני-הבי- מושג להם שאין מבולבלים, עסקני־מיפלגות

 רק כשהם התיקווה את והשרים דום העומדים טחון,
״ביטחון.״ המילה את שומעים  לפיקוח זכר אין לחלוטין: ברור הדבר יחא-נא
היה. לא ומעולם תקציכ-חכיטחון, עד כלשהו

 בן-גוריון. בימי עוד זה מתפקיד השתמטה הכנסת
 ושולי. פורמלי הוא זה בשטח מבקר־המדינה של תפקידו

אחרים. בשטחים כמו זה, בשטח חסרת־׳אונים הממשלה
או מאשר שהוא בפד,־מלא בשעתו הכריז הגדול ספיר
בשיא גם אולם שר-הביטחון. של דרישה כל טומטית

לעמ־ דיין משה הגיע לא תורני, כאליל שלו הקאריירה
 הנוכחית. בממשלה פרם שימעון של לזו הדומה דת־כוח

 של שיקולים ורק רגע, בכל רבץ את להפיל יכול פרם
לפי-שעה. בעדו, עוצרים והזדמנות זמן

 המאפילה קדושה, מטרה עומדת הזאת הממשלה בפני
 היא כן על להתקיים. להמשיך אחרת: מטרה כל על

 על״ הנדרשת בתקציב־ד,ביטחון, עלייה כל לאשר נאלצת
ומיקוח. ויכוח בלי פרס, ידי

של נוסף מס להטיל לה קל יותר הרכה
להגיד מאשר האזרח, על שניים או מיליארד

פרס. לשימעון :׳׳״לא
 כאשר ארז, עם הזאת הממשלה תתמודד איך ואכן,

מסו היא אין אזובי-הקיר? עם להתמודד מסוגלת אינה
המת יקרה מציבה אותה ,מישרד־ד,תיירות את לחסל גלת

 אין לל״ע. שייך שהוא מפני התיירות, קבר על נוססת
 שאינה מפני חברתית, לרווחה מישרד להקים יכולה היא

 המפד״ל. של אחוזה שהוא מישרד־הסעד, את לבטל מסוגלת
בשמורות־ כלשהי ריפורמה לערוך מסוגלת היא אין

סו שהממשלה לירה מבד 40* מאיתנו, אחד
 זו חדי — ובעקיפין במישרין מאיתנו חטת
דביטחון־המדינה. סכנה לאומית, סכנה

מיליארד להוריד בכנסת הצעתי שנים תשע פני
 מיליארד. 5ל־ אז שהגיע המדינה, מתקציב לירות /

תע בה ראתה והעיתונות בלעג, בכנסת נתקבלה ההצעה
בדמגוגיה. אותה הגדירו חמימסד דוברי פרלמנטרי. לול

מדי. מתץ מיספר היה שזח ברור כיום
 15 עד 8 של בסכום העלמות־מס על מדובר עכשיו
 פרשות ובעזרתה. הממשלה בחסות בשנה, לירות מיליארד

 למיליארדים מגיעות ברבים המתגלות והביזבוז השחיתות
 הפרשות ממדי את לנחש אף מסוגל אינו ואיש —

ן נ י א מתגלות. ש
חמי להוריד ביום שניתן ספק של שמץ אין

 מתקציב־המדי־ דירות מיליארד עשרה עד שה
 רק — אחד חיובי בשירות אף לפגוע מכלי נה

 המיפלגתית הפאדאזיטיות נגע ביעור על־ידי
 הכיז־ חיסול הפרוטקציונרים, סילוק והאישית,

 רצון דק דרושים בך לשם וחוסר-היעילות. בוז
ופטריוטיזם. — כושר-החלטה מנהיגות, טוב,

 מערכת־ בראש עמד שאילו לחלוטין משוכנע אני
 בלא־ מקצץ היה אלה, בתכונות המחונן מנהיג הביטחון
 כשם מתקציב־ד,ביטחון, מיליארדים שניים־שלושה רחמנות
 של מגופו שומן של קילוגרמים מוריד טוב שמדריך

 והנפשי הגופני הכושר את מגביר היה הדבר מפונק. טירון
חיינו. על להגן הצריכה המערכת של

ממ שאין רק מוכיח אינו החדש התקציב
כולה הממלכתית ושהמערכת לישראל, שלה
 הביטחון, לענייני שחרד למי מתפקדת. אינה
 כמערכת־ הגדולה שהריפורמה גם מוכיח הוא

מאוד. רחוקה הביטחון
***יי■
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