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 הרי המצרפי, הביקוש של היורד, זה, חלק
אפי — כלום לקרות יכול איו לאינפלציה

יורד. המצרפי הביקוש דרך־אגב אם לו
 רק להיכדם יכולה האינפלציה

הנוב הביקושים את מורידים אם
על על הנעשים הרווחים מן עים
המחירים. יית

והביקו ריווחי־אינפלציה, לזה: מעבר
 אינם מהן, הנובעים האינפלציוניים שים

 אינפלציה, הפסדי בלי להתקיים יכולים
באינפלציה. המפסידים הביקושים בלי

מפ המפסידה שהשיככה במה
 ה■ הרי מהאינפלציה, יותר סידה

 יותר מרוויחה המרוויחה שיכבה
הלאו שההכנסה (כתנאי ממנה
ה את ותנכיר יורדת) אינה מית
האינפלציוני. לחץ
ב עומד אינו האינפלציוני הלחץ לכן

 אלא ריווחי־האינפלציה, עם רק ישיר יחס
שההפס כמה הפסדי־ד,אינפלציה. עם גם

שכי לרוב — המפסידה השיכבה של דים
 יותר, קשים — אחרים ומיעוטי-יכולת רים

יותר. דוהרת האינפלציה
מדיניו על־ידי הממשלה, אם

 הקונספציה מתוך המוטעית, תה
מג המצרפי, הביקוש הקטנת של

 האינפלציו• ההפסדים את בירה
 הרי המפסידות, השיכבות של ניים
האינ את זה על-ידי מגבירה היא

פלציה.
ה מחירי עליית את שוב נביא לדוגמה

 למוצ- הסובסידיות וביטול הקפוא, בשר
 העלתה שהממשלה זה על־ידי רי־היסוד.

 הריאלי השכר הקפוא, הבשר מחירי את
 הקפוא הבשר של המלאי בעלי אך ירד,

 ירד הסובסידיות ביטול על־ידי התעשרו.
ההת עוצמת במלוא מיד הריאלי השכר

 זה הפסד יירד אמנם זמן כעבור ייקרות.
 השכיר כי ההתייקרות, מן 30/ףסל־ 100ס/סמ־
 700/0 יקבל — המדד את יעקרו לא אם —

הפ של יפה הצטברות סך־הכל פיצויים.
 הריאלי. בשכר סדים

:ריווחי־אינפלציה ירוויחו זאת לעומת
יקב שמהתחלה הצמודים, בעלי כל <•

!עליית־ההתייקרות של 100/״ס כל את לו
מחירי את שיעדכנו הסוחרים, כל <•

 שבוודאי החדש, המדד לפי 100/״סב־ הם
ל ושישלמו זה, לצורך מעוקר יהיה לא

זמן. אחרי רק זה וגם סד,0,/ רק עובדים
אלה, רווחים תוריד לא המחירים עליית

או תגביר עוד היא להם. גרמה היא כי
 אינפלציוניים הם אלה רווחים לכן תם.

 לא- אינפלציוניים הם ההפסדים מאד.
ש העובדה לרווחים. הבסיס הם כי פחות׳
 ושבעלי בעם, המיעוט הם הרווחים בעלי

 חלוקת־ההכנ־ את עושה הרוב, הם השכר
אינפל יותר עוד זה מיעוט לטובת סות

 המיעוט מאנשי אחד כל בידי כי ציונית,
 הם אילו מאשר יותר גבוה סכום מצטבר

 אחד כל עבור יותר קל ,ולכן רוב, היו
למעלה. המחירים את לדחוף מהם

 שהראתה החדשה, הכלכלית הקונספציה
 הישנה הקונספציה לפי הפעולות מדוע
 היו כאשר דווקא האינפלציה את חיזקו

מע דרך להראות צריכה נגדה, מתוכננות
באינפלציה. אפקטיבית למילחמה שית

 לשיוו־ החתירה הזאת, הקונספציה לפי
ה להיות צריכה בחלוקת־ההכנסות יונות

מדי של צעד כל מאחורי העומד עיקרון
האינ את לבלום המכוונת כלכלית ניות

 צריכה זו חדשה כלכלית קונספציה פלציה.
השו הכלכלי הזרם נגד בהכרח להתגבש

של והאינטרסים השכבות, ונגד היום לט
בו. התומכים הם,

 היום, של הביטחונית לקונספציה בדומה
 יום־הכיפו־ מילחמת לפגי התגבשה שלא
 סולם שינוי הוא לגיבושה התנאי רים,

 להעמיד יש החברתיים־משקיים. הערכים
 והעבודה, הייצור את הערכים סולם בראש
 המועדפים הפיננסי, וההון התיווך במקום
ה של אופן־הראייה לשנות.את יש היום.

 כפי — והחברתיות המשקיות התפתחויות
הביט הבעיות של אופך־הראייה ששונתה

שלנו. חוניות
 בדי בהקדם, יקרה שזה מוטב

הבלבדי. יום־הביפורים את למנוע
ישי שבאותה בזה ספק שאין לי נדמה

 יפה יולי בליל הממשלה, של דרמתית בה
הת האוצר של הכלכלית הקונספציה אחד,

 מנסים שהיום היא הסכנה סופית. מוטטה
 אם מלאכותית. בהנשמה אותה להחיות
כל משבר של שהתרחשותו הרי יצליחו,

מאד״. גבוהה ״סבירות יקבל עמוק ילי
 קונספציה ולהחיות לנסות תחת

ולג דמדאבה לגשת מוטב מתה,
 שעה ומוטב במקומה, חדשה בש

קודם. אהת

מת הארור(מיל.)
תצהיר מסר פלד,

של תצהירו נגר
מט, י דנ אלון ה

בית־המישפט ר א
1ל שר פ אי א ל

עמדתו על להגו
 תצהיר נתן פלד מתי (מיל.) אלוף ך*

הפ בעניין לצדק הגבוה לביהמ״ש * י
 הישוב לקום אמור בו במקום אדמות קעת

לס כדי בא פלד של תצהירו מתתיהו.
 מט, דני האלוף של אחר,' תצהיר תור
לה ביטחונית חשיבות יש כי טען אשר
 לצדק, הגבוה בית־הדין מתתיהו. קמת

 מאיר לנדאו, משה השופטים ישבו בו
להו לפלד נתן לא בכור, ומשה שמגר

 אשר שאלות על לענות כדי בפניו, פיע
 פסל ובהחלטתו תצהירו, בעקבות התעוררו

לחלוטין. אותו
 מגדולי אחד הוא פלד (מיל.) האלוף
ש הגנה־מרחבית, לנושאי בארץ המומחים

בפר הפרק על בעצם שעמד הנושא היא
 בעת נגבה מפקד בהיותו מתתיהו. שת

 היו ,1948 בשנת המצרית וההתקפה המצור
 הגנה־ בנושאי כולם והצלחותיו פעולותיו
פלוגה כמפקד אחר־כך, (המג״ר). מרחבית

 המשולש, בגבול מוצב שהיה גדוד וכמפקד
 עסק בבג״צ, דן עליו לשטח צפונית מעט
הגמ״ר. בנושאי פלד

מעו היה במטכ״ל, מיבצעים אגף כראש
 ההגנה־ מערכת של מפורט בתיכנון רב

 כראש בתפקידו גם וכך הארצית, המרחבית
 מאוחר במטכ״ל. לתפקידי־מטה המחלקה

וב חטיבת־מחוז-ירושלים, מפקד היה יותר
 ההגנה- גוש מפקד היה זה תפקידו תוקף

 אחד שהיה ירושלים, מחוז של המרחבית
 ששת- למלחמת עד הגדולים מהנושים

הימים•

 אחראי פלד היה המטה־הכללי, כחבר
לאפ מתפקידו זה והיה האפסנאות לאגף

 ההגנה־המרחבית מערכת הפעלת את שר
בצה״ל. אחרת מערכת כל כמו הכללית,

 ב־ פעיל משירות פלד השתחרר מאז
 בכנסי משתתף הוא ,1968 בשנת צה״ל,

ה ובסיורים פ״כ)0( הפיקוד־הכללי סגל
 קציני עדכון לצורך במיוחד מתארגנים

בצה״ל. הנעשה בכל בדרגתו, מילואים
פ־יא לא לצדק הגבוה שבית־הדין כיוון

הס המקצועי, תצהירו על להגן לפלד שר
 שאלות על לענות פלד (מיל.) האלוף כים

זח. בנושא הזה העולם

ר מ  פדד: מתי (מיד.) האלוף ^ו
לצ הגבוה בית־הדין שנקט ההליך

הקר הפקעת עניין על האחרון בדיונו דק
 מעורר מתתיהו, ישוב הקמת לשם קעות
 מקובל זה אין אמנם, תמיהה. ספק בלא

 לחקירה, תצהירים מתני יזמין שבג״צ
 עורכי- בפניו. פתוחה הזו האפשרות אבל
לעי נעשה, כבר הדבר כי לי סיפרו דין
תקדים. לכך יש אך אמנם, נדירות תים

 נותן להזמין בג״צ צריך היה בו מיקרה
 שלי. המיקרה זה הרי לחקירה תצהיר
 היתד. לתצהיר הבהרות מתן לצורך הזמנתי

 גבריאל המדינה, פרקליט הכרחית. כמעט
התצ־ עם להתווכח מתכונן שהוא ידע בך,

נו שאני, טען ו

 גם כך, אחר שהתברר וכפי שלי, היר
 כל כזו. כוונה היתד, מהשופטים לחלק
העות את שייצג עורך־הדיו כי ידעו אלה
 היה לא נאצר, איברהים עורך־הדין רים,

בשמי. שלי התצהיר על להגן מסוגל

 וכפי אינטליגנטי, מאוד אדם הוא נאצר
 אבל מוכשר, עורך־דין גם מבין, שאני
 ברור במדינת-ישראל, ערבי היותו מעצם

מיני היא ביטחון לעניעי שלו שהנגיעה
לתרום יכול שהוא להניח וקשה מאלית,

 שביני בוויכוח עניין של לגופו תרומה
מט. דני האלוף לבין

המ ופרקליט לצדק הגבוה בית־הדין
להת והירבו המצב את לרעה ניצלו דינה,
 מי שאין להם ברור כאשר איתי, ווכח

 ושאלותיהם. טענותיהם על להשיב שיכול
 הפרוצדורה העדפת על מתפלא איני כיום
 בבית־המיש־ נוכח הייתי שאילו מפני הזו,
ולפרק־ הנכבדים שלשופטים ספק אין פט,

 את לאמר יותר קשה היה המדינה ליט
 מתחו כאשר כך, כל רב בביטחון דבריהם
שלי. התצהיר על ביקורת
 של לטענותיו להתייחם רוצה הייתי
מתרכ אלה בך. גבריאל המדינה פרקליט

נקודות. בארבע למעשה זות
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 היא כלפי שדו הראשונה טענה ך*
 של היוהרה את גינה בך היוהרה. 1 י

לדבריו, שמתיימר, שלי, התצהיר נוסח

של הרמטנ״לים

 כל ולהציג כנכונה עמדתי את להציב
כבלתי־נכונה. אחרת עמדה

 שראיתי אחרי שלי התצהיר את כתבתי
 שאני ומאחר מט, האלוף של התצהיר את

 התנגדותי את הבעתי דבריו, על חולק
ה את המנחות הבטחוניות להנחות־היסוד

שלו. תצהיר
 להתווכח, אחרת דרך כל רואה איני

 בר־הפלוגתא דברי שלילת על־ידי אלא
להעריך צריך היה שבך חושב אני שלי.
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 המרינה ״פרקליט
שלנו! הניטתונית נתניסה טעינו הנוכח; מלבר צה־־ל,
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