
 בולע הביטחוז
הבל את

התר כמו זה, תרשיםמהתוצר נחלק הביטחון
 בעמודים השני שים

 מתייחסים הקרן נתוני הבינלאומית. קרן־המטבע נתוני על מבוסס אלה,
 הכספי הסיכום - גולמי לאומי בתל״ג(תוצר המדינה תקציב של לחלקו

 נתונים פי על שנה). מדי במשק המיוצרים והשירותים הסחורות סך של
 907־ל־ עד ,1978ב־ מהתל״ג אחוזים 66.2מ־ התקציב של חלקו הגיע אלה,

 ההוצאה של חלקה עליית על גם מצביעים קרן־המטבע נתוני .1982ב״
עליית את אלה, נתונים על״פי חישב, הזה העולם התקציב. בתוך לביטחון

 עליה היתה וייצמן בתקופת כולו. ג התל" מן לביטחון ההוצאה של חלקה
 של בחלקה לירידה הביאו בתקציב״הביטחון הקיצוצים אך מסויימת,
 נשמר התל״ג לעומת הביטחונית ההוצאה שיעור הביטחונית. ההוצאה
 את הקפיץ שרון אריאל כשר״הביטחון. בגין מנחם כיהן שבה בתקופה
 אחרי אלא בישראל, כמותם נודעו שלא למימדים הביטחונית ההוצאה
 הלבנון. למילחמת היה בכך מרכזי תפקיד יום־הכיפורים. מילחמת
 הסתיימה, לא עדיין הון־תועפות, ישראל למדינת שעלתה זו, מילחמה

ארנס. משה החדש, שר־הביטחון בתקופת גם תופח ותקציב־הביטחון

 קיצוני נץ ואפילו דגול. כלכלן
 שלא היה יכול לא כמוהו

ש כי בגלוי, להודות  צורך י
 של בתקציב־הביטחון גם לקצץ

מדינת־ישראל.
מצא הוא הורביץ, של למזלו

נוח־יחסית. קליינט במישדד־הביטחון - -
 וייצמן, עזר שר־הביטחון היה זה

 לקצץ שאפשר סבר שבעצמו
 היה עצמו וייצמן בתקציב־הביטחון.

 לפני הביטחונית התישלובת מן חלק
 אחרי וגם — לתפקידו שנכנס

 מאדריכלי שהיה מי אבל שהתפטר.
 זה הסכם כי סבר מצריים, עם השלום

 של בתקציביו לקצץ ואפשר יציב, יהיה
צה״ל.

 מרדכי דאז, לרמטכ״ל הורה וייצמן
 להעולם בתקציב־הביטחון. לקצץ גור,

 כמו ״יילל שגור וייצמן, אמר הזה י*-
 לפי בתקציב קיצץ אבל חתול,"

בדיוק. כמה זוכר אינו הוא אך דרישתו,
 נכנס הוא שכאשר מספר. וייצמן
 לחצים היו כשר־הביטחון, לתפקידו

 תקציב להעלאת יביא שהוא עזים
 לחץ: מי אומר אינו וייצמן הביטחון.

 התקציב את להעלות שצריך לי ״אמרו
 להתפרצות סכנה יש כי הביטחוני,

 היתה שלא רק לא באוקטובר.
 שאנוואר אלא באוקטובר, התפרצות

בנובמבר." לירושלים בא אל־סאדאת
הורביץ עם הסכים לדבריו, וייצמן,

 לא אבל בתקציב־הביטחון, לקיצוץ -
 הורביץ בא כאשר נוסף, לקיצוץ הסכים

 מהמיסגרת שהרגו נוספות, בדרישות
 בכך, מתגאה הוא היום עד המוסכמת.
כשר־ביטחון, כיהן הוא שבה שבתקופה

 הביטחוני בעומס מסויימת ירירה חלה
תרשים). (ראה:

רב. ביטחון־עצמי אז היה להורביץ
 מאוד פופולארי שהוא הוכיחו הסקרים
 הנוסף הקיצוץ את תבע והוא בציבור.

 בקיצוץ הסתפק לא הוא בקולי־קולות.
חסר־המשמעות. המוסכם,
 שבועות תוך לפתע, ואז,

 לאוייב הודביץ הפך מעטים,
 הכתבים .1 מם׳ הציבור

 אותו אהדו לא כבר הכלכליים
 הצטרפו נגדו למערכה כל־כך.
 הצבאיים, הכתבים לפתע

 ממערכת־הביטחון הניזונים
 הסכנה על כתבו הם ומצה״ל.

 של ביטחונה על המרחפת
 הורביץ מכל: גרוע אך ישראל.

 חבריו של גיבויים את איבד
 דאש־הממשלה, וגם השרים,

 התייחס לא כבר בגין, מנחם
 כל־כך. רבה באהדה אליו

 בכך, הורביץ הואשם בעקיפין
הביט במערכת פוגע שהוא
 הצורך על בדבריו חונית

הביטחוני. התקציב בקיצוץ י
 התפטר וייצמן, עזר שר־הביטחון,

 לא כי טוען, וייצמן .1980 מאי בסוף
 הקיצוץ ובין התפטרותו בין קשר היה

 משום התפטר הוא בתקציב־הביטחון.
 באחריות עוד לשאת היה יכול שלא

הכוללת. למדיניות
 הועילה לא וייצמן של התפטרותו

 ובתדמיתו במעמדו השחיקה להורביץ.
הביטחונית־ התישלובת נמשכו.

 מכרעת למערכה אז יצאה תעשייתית
נגדו.

דווקא. ישירות היו לא ההתקפות
 שביקש כך על רק הותקף לא הורביץ
 כל על אלא בתקציב־הביטחון, לפגוע

דבר.
המערך של האופוזיציה

 ועדת של הדו״ח בפרשת נתלה הוא
 לא כאשר שכר־המורים. בענייו עציוני
 שאין דעתו, את הממשלה קיבלה
התפטר, הוא למורים, לשלם

 הזאת התמונה מתחילה עכשיו
עצמה. על לחזור

 ליורם כבר נהירים המיספרים
וליועציו. ארירור

 של הענק תקציב־הביטחון
הגורם הוא מדינת־ישראל

 ההוצאה פשוטה: היא לכך הסיבה
 מביאה שאינה הוצאה היא הביטחונית

 מוצרי־צריכה. או אמצעי־ייצור ליצירת
 אלא למשק, תועלת מביאה לא היא

 היא ויבואניו, תעשייני.הנשק לכיסי
 לצבא משכורות לתשלום מיועדת

 (על־פי חייליו אלף 170 על הענק
 אסטרטגיים ללימודים המכון נתוני

 אלה כל בלבנון. למילחמה בלונדון),
— כלכלית לצמיחה מביאים אינם

 הנדיב, האמריקאי הסיוע על לאגדות
 משלם האמריקאי המיסים משלם שרק

 כבד. ישראלי מחיר גם יש מחירו, את
 תופח ישראל של החיצוני החוב

 בלבה, הריבית תשלומי רבה. במהירות
 מהתוצר 5.69־7.־ רק 1978ב־ שהיוו

 מן 14מ־* יותר היום מהווים הלאומי,
 וגדל הולך והשיעור הלאומי, התוצר
.1תרשים (ראה:
כאשר במיטק: הקיפאון •

 לשר־האוצר גם התברר סוף־סוף
 בפרה לגעת בלי כי ארידור, יורם

 לא תקציב־הביטחון, של הקדושה
 האחרים לצעדים משמעות שום תהיה
 בסובסידיות הקיצוץ יעשה. שהוא
 בשכבות אכזרית בצורה יפגע

 ״להיטיב הבטיח בגין שמנחם החלשות,
 להורדת יגרום לא אך עימן״,

האינפלציה.
יביאו לא הייבוא על הגבלות

 - הורביץ ייגאל שר־האוצר את סילקו הם
ה1נ1ד גורר דו צפוי ארידור, יתעקש א□1

 שיתפו הליכוד של והקואליציה
 — רב במרץ זה בעניין פעולה
 משתפים שהם כשם בדיוק
היום. פעולה

כ להורביץ ברור כשהיה לבסוף,
 חבריו תמיכת את לחלוטין איבר הוא

 לעצמו לשמור ביקש והוא בממשלה,
 הציבורית האהדה מן מעט לפחות
— לכנסת הקרבות הבחירות לקראת

 החוליים לשורת .העיקרי
הישראלי. המשק של הארוכה

 הביטחון. תקציב־ אינפלציה: •
 הגורם הוא התל״ג, מן רבע המהווה

 משנה, זה אין העיקרי. האינפלציוני
 הממשלה תנקוט מדיניות איזו כמעט,
 עוד כל האינפלציה. בלימת בתחום

 — מהתל״ג רבע תקציב־הביטחון יהיה
ותגדל. תמשיך היא

אותה. מכלים אלא
 בלי — גדלות הכסף כמויות
 ושרותים סחורות על־ידי ש״יכוסו"
 זה אין הכספית. ההשקעה שיוצרת

 בין התאמה שקיימת לכן, פלא,
 עליית ובין האינפלציה התפתחות

 בתוצר הביטחונית הצריכה של חלקה
הלאומי.

בניגוד הלאומי: החוב •

 אל הביטחונית ההוצאה את מחברים
 מן 40* כי מתברר הרבית, תשלום
 שהוצאה לפני עוד מוצאים התל״ג
 לפיתוח שיביאו להשקעות אחת אגורה

 לתמיכה לחינוו, להוצאה המשק,
 רווחה לשרותי או חלשות בשכבות
ובריאות.
 ורע אח לו שאין מצב זהו
כולו. בעולם

 ילוו לא אם במאזן־התשלומים, לשיפור
 הקיצוץ הצבאי. היבוא על בהגבלות
 או הרבית שערי והעלאת באשראי

הממ המישרדים בתקציבי הקיצוצים
 מרחיקת־ לירידה יביאו לא שלתיים

 לא אם — הממשלתית בהזרמה לכת
 בתקציב־הביטחון. בקיצוץ ילוו

הם ארידור שעושה הצעדים
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