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ממלנבר
והושלם נעים לגילוח
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ר תי מו רעננה. הרגשה ו
ל. בריח גם <השיג טו מנ

יצהר ;הדר־זה זה

ל סוף זזעודים מחו
 7פעי ח״כ של הודעתו
 לקיים נכונותו על

 ■הרוטציה את
המכאיב למשבר קץ שמה

או ורבבות של״י, של החברים אלפי
 270 השבוע: שפורסם הסקר (לפי הדיה

 המשבר לרווחה. נשמו ציבור־הבוחרים) של
 את נגדה ושהקים התנועה, על שהעיק

 הזה (העולם נדירה באחדות דעת־הקהל
לפיתרון. קרוב נראה ),3312 ,2212

 ח״ב הופיע הטלוויזיה מצלמת לפני
:הודעה ומסר פעיל, (״מאירקה״) מאיר

 האם פעיל, חבר־הכנסת נ המראיין
ה מן ותתפטר הסכם־הרוטציה את תבצע

כנסת?
וגם פעיל מאיר גם תראה, :פעיל

 מקיימים האלה, הגורמים שני של״י, תנועת
 זה וביכלל התנועה, של והחלטות הסכמים

הרוטציה. רעיון את גם
 לקיים מתכונן אתה מתי :המראיין

מקומך? את ולפנות ההסכם את
 אני הקרובות. המועצות באחת :פעי?

 לדון של״י לתנועת להציע מתכוון עצמי
אבל אותה. ולבצע הרוטציה בעניין מחדש

פעיל ח״כ
,לזזבר׳ה להציע מוכן ״אני , ״ ,

 לתנועה, יחזור שסעדיה בתנאי תלוי זה כל
 סליחה שיבקש בלי לחזור יוכל לא והוא

 ואיזו ההכפשה, על סליחה האלימות, על
 תנועתו הוא של״י שמחנה הודעה שהיא

 חוזר אני ואז, בכנסת. אותה מייצג ושהוא
 לחבר׳ה להציע מוכן עצמי אני ואומר,

אותה. ולקיים הרוטציה בעניין מחדש לדון
 ימשיך כי פעיל אמר דבריו בהמשך

ו של״י, של הבכירים במוסדות לפעול
 לשאלה המדינית. דמותה בעיצוב להשתתף

 השיב הבאה, לכנסת לחזור מוכן הוא אם
 בעיות.״ ״אין :מישעל ניסים למראיין,

זאת. יקבל עליו, זאת תטיל התנועה אם
 של הודעתו והתנצלות. התפרצות

התנו סביב למחול־השדים קץ שמה פעיל
 פעיל כי ידעו שלא פרשנים, כמה עה•

 מאמרים מסרו כבר זאת, להצהיר עומד
בבוקר. השישי ביום שפורסמו בגנותו,

 מר- כי הוברר התנועה בתוך בבירורים
 כלי- באוזני פומבית, להתנצל מוכן ציאנו

 ההתפרצות על של״י, ובמועצת התיקשורת
 בישיבה ההצבעה את שליוותה .האלימות
ה נדחתה שבה המועצה, של האחרונה

 גם ברור .56 נגד 66 של ברוב רוטציה
רשמית. לתנועה לחזור מוכן שמרציאנו
 התקנון, פי על מתכנסת, של״י מועצת

ב פעם ולמעשה לחודשיים, אחת לפחות
 פברואר, בסוף הקרובה, בישיבה חודשי
 ובשאר התנועה בהנהלת המועצה תבחר

ה ההחלטה כי לוודאי קרוב מוסדותיה.
 כהצעת תתקבל, הרוטציה בעניין מחודשת

 סוף לקראת מכן, שלאחר בישיבה פעיל,
החילו של המשוער המועד מארס. חודש

 שבתומה הכנסת, של פגרת־פסח בימי : פין
הבית. של מושב־הקיץ במאי, 5ב־ יתכנס,

 שאלה נציג אם איתנו? קורה ה **
 שלנו, הכלכלית המדיניות למעצבי זו 1*■
 במערכה הנתון ציבור שלפנינו יגידו הם

 במאזן- הגרעון ונגד האינפלציה נגד כבדה
התשלומים.

 תמונת־מצב ולא פירוש, כמובן, זהו,
לאשורו.

 הוא ההסברים, בלי רואים, שאנחנו מה
המע מתנוונות הפחות לכל או שנהרסות,

וה היפות והתרבותיות המשקיות רכות
ובהת רב בעמל כאן שבנינו מפוארות

מסרות.
 שחיטת חקלאות, ענפי של הרם

 של הרם קדושות, דווקא פרות,?או
 מע־ ביוון תעשייתיים, ענפי^ייצור

 ניוון והאוניברסיטות, רכות־המדע
 העל-יסודית מן מערכת־החינוך,

מק כתי-החודים לגני-הילדים. עד
 ומפט■ המיטות מיספר את טינים

רופ וביניהם עובדים, מאות רים
נש מערכת־הרווחה ואחיות. אים

 הולכת העובד של ורמת־חייו חקת,
ויורדת.

 המערכות כל על גאוותנו היתה פעם
 סי־ המדע, הרפואה, החקלאות, על האלה.

 בני העובד. של רמת־חייו על דרי־הרווחה,
בשט מנסיוננו ללמוד באו רחוקים עמים

אלה. חים
לוח האלה המערכות כל כיום

ליפול. ומטות קיומן עצם על מות

 המוצר של 907־
 של לצרכה ישמשו

מהציבור, 107־
 של 907ש־־ כווה־

 מייצר מח־העבודה
המוצר את

ב עדיין אנחנו — באמת שנהרס דבר
מ לבנותו מאד קשה — התהליך התחלת

 בכלל אין פיתוח על הקודמת. ברמתו חדש
לדבר. מה

למד? זה וכל עצמנו, את שואלים אנחנו
 בעבר. מאשר פחות עובדים אנחנו אין

הבי עומס גם פחות. מייצרים אנחנו אין
 זה כל האם עלה. לא והקליטה טחון

 התשובה במחירי-הדלק? העליה מן מחוייב
 ה־ מן מחוייב זה שכל היא לנו הניתנת
באינפלציה. מילחמה

— הרס

מהז לשס
 :שאלות כמה מתעוררות אן ן*
 הזה ההרס מכל כתוצאה האם • ~

 כבר ההרס באמת? האינפלציה תיעצר
. קיים ו שי כ ול האינפלציה לעצירת ע

 סימן. כל אין עוד התשלומים במאזן שיפור
ד. לבוא צריך זה התאוריה, לפי תי ע  ב
יבוא? הוא האם
 האינפלציה את להוריד נצליח אפילו •

 ,1207ל־״־ 150סס/1מ־ אחוזים, עשרות בכמה
 נדמה הזה? ההרס כל את שווה זה האם

 אפילו חולמים לא 807מ*־ פחות שעל לי
!באוצר

 הנורא המאמץ את נעשה כבר ואם •
 כלומר ״בהצלחה״, הרס־עצמי של הזה

 מישהו האם ,807לק־ האינפלציה את שנוריד
 ההתרחבות עם שוב תתחיל לא שהיא ערב

 בדרך- שקורה מה זה ? הראשונה המשקית
ב האינפלציה את מורידים כאשר כלל,

אלה. אמצעים
וה ההצטמקות דבר, של כסופי

 גם עצמה. בפגי מטרה איגם הרס
 ״אמצעי״. רק שזה טוענים כאוצר

 כלכלי צעד של הסופית המטרה
 את שנושא משק להיות צריכה
ו- להתפתח המסוגל ומשק עצמו,
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