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)38 מעמוד (המשך
 יהיה אפשר מפליגה הערבה לפי

 אני — לרבע בוח־סיני את לצמצם
 הזהירות, למען סדיר. לכוח מתכוון

 זה כוח צימצום מחצית. על נדבר
 כספי חיסכון מהווה כמחצית

 לעומת מגויים, ככוח־אדם :■ עצום
 ככינוי. כתשתית, מילואים, כוחות

כמיליארדים. מתכטא זה

שתיקח של חשו
7 מיליארדים כמה
 שהכנסת היושב־ראש, אדוני היא, הצרה

 יועץ במערכת־הביטחון יש יודעת. אינה
 כך־וכך מוכנים: מפתחות לו שיש כספי,
 לכנסת חטיבה. עולה כך־וכך אוגדה, עולה

השמו הסודות אחד זהו כאלה. מפתחות אין
הכנסת. בפני גם במדינה, ביותר רים

אינ גורמות הוצאות־הכיטחון
דו אינה שוב האינפלציה פלציה.

טנק. על דוהרת היא סוס, על הרת
 ממריאה היא ;רובינשטיין אמנון

על־קולי.1 במטוס
 ועוד מיושן, איש אני :אכנרי אורי

צודק. אתה אבל בקרקע. דבק
האינ על נוספת השפעה לביטחון יש

 זהו יותר. חמורה שהיא וייתכן פלציה,
 שתיקה. של קשר מעין יש שלגביו גורם

 במרכז מונח הוא אך מוזכר, אינו לעולם
הכלכליים. חיינו

— בישראל מכוח־העבודה מרבע יותר
 נמצא — לעבוד המסוגל רביעי אדם כל

 אנשי סדירים, חיילים :במערכת־הביטחון
ה התעשיות עובדי מגוייסים, מילואים
 כל צה״ל. של אזרחיים עובדים צבאיות,

 למען מאומה מייצר אינו הזה העצום הכוח
 השכר את ומוציא שכר מקבל אבל המשק,

 היוצר עצום כוח זהו המקומי. בשוק הזה
כלשהו. היצע ליצור מבלי ביקוש,

 לאייש ורוצה צה״ל כא עכשיו
 הקכע כצכא נוספים תקנים 3,000

 כושר כעלי איש 3,000 עוד —
ויג היצרני, המשק ממעגל שייצאו

הביקוש. את בירו
 לצמצם מציע אתה יצחקי: יצחק

? צה״ל את
 שבשלום אומר אני כן. 'אכנרי אורי

בכוח־אדם. גס חיסכון להיות יכול
 פצצת־ הוא בביטחון המועסק האדם כוח

 גורם — האינפלציה של האמיתית הזמן
 כל ממנו, מתעלמים כאשר קבוע. מדרבן

 משמעות. חסר הוא האינפלציה על הוויכוח
לצע זה, נושא על בכנסת הדיונים ורוב

חסרי־משמעות. הם רי,
 בהשגת דחוף צורך יש זו מבחינה גם

 בצימצום־הכוחות דחוף צורך ויש השלום,
השלום. שיושג אחרי

 חבר־הכנסת :אכרמוכיץ מ. היו״ר
תם. זמנך אבנרי,

 אני היושב־ראש, אדוני ז אכנרי אורי
ו בר־לב, חיים חבר־הכנסת אחרי מדבר

 שלו. הדיבור באיטיות נדבקתי כנראה
אסיים. מייד מהרגיל. לאט דיברתי

 כאשד למשק. דרושים האלה העובדים
 קורה שכבר כפי הצבא, מעול ישוחררו

היצ לכוח־העבודה יתווספו הם במצריים,
 תשתית וייצרו הייצור את ירחיבו רני,
בריא. לאומי למשק ממש של

הנו המחסור הבנייה. במשק להביט די
 רק נובע אינו צעירים לזוגות בדיור רא

 שייועד הכסף, מן גדול חלק כסף. מחוסר
 הוצא. לא כלל שעברה, בשנה זו למטרה

כוח־עבודה. זה שחסר מה
חד צכאית תשתית יקימו אם

 שלדעת תשתית — כנגכ שה
 ומזיקה מיותרת היא. פלד האלוף
עוב פחות עוד יהיו — רכה במידה

לזוגות׳הצעירים. כתים להקמת דים

,אדכיאורוג מוצג
 הזה התקציב את קח שר־האוצר, אדוני
 תקציב רציני, תקציב לנו והגש בחזרה

 את בחשבון המביא תקציב שלום, של
 של בעידן הביטחון של האמיתיים הצרכים

 במערבת־הבי- רציני דיון אחרי שלום,
 ואז — נברא ולא היה שלא דיון — טחון
מחדש. בו נדון

 אדוני הזה, הסכיזופרני התקציב
אר מוצג הפך שככר היושכ״ראש,

מקו לכנסת, שהוגש לפני כיאולוגי
 סגן־ראש- של הפרטי כמוזיאון מו

הממשלה.
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