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אלכסנדר: אסתר
 מעמד יחזיקו .,הצמודים

הממשלה!״ כמו

 לסניפי השבוע נכנסו המדינה ברחבי שכירים אלפי
 את שאלתי משכורותיהם. את בבת־אחת והוציאו הבנקים

 על שחי שכיר, יכול האם אלכסנדר אסתר הכלכלנית
בנקים. בלי להסתדר בלבד, משכורתו
 זה מהבנקים מרוויח שהשכיר מה כל אפשר. בוודאי

 של היתרון שכל תיווכחי רגע תחשבי ואם האובר־דראפט,
 השכיר הראשונה בפעם כלומר, חד־פעמי. הוא האובר־דראפט

 ממשכורתו חלק השנייה בפעם לו. שיש ממה כסף יותר מושך
 השני, בחלק רק להשתמש יכול והוא האובר־דראפט את מכסה
 המשכורת את להשלים כדי אובר־דראפט לוקח שוב הוא ולכן
 על־ידי מאוד. הגבוהה הריבית את להזכיר מבלי כמובן, וזה, שלו.

 מ־סז יותר לדעתי, השכיר. של בכסף שותפים הבנקים נעשים כך
לבנק. ישירות הולכים השכיר של ממשכורתו אחוז

 שהוא המזומן הכסף כל עם השכיר יעשה ומה •
בחודש? 1ב־ יוציא
 חלקים לשלושה הכסף את שיחלק כלכלי. ולא טכני עניץ זה
בעיה. לי נראית לא זו שונים. מקומות בשלושה אותו ויחביא
 הטלסון, החשמל, תשלומי את יבצע ואיד •

וכדומה? הביטוח
 אחת פעם והולכים החשבונות כל את אוספים בעיה. לא זו גם

ומשלמים. לבנק־חדואר
 הכססים את יוציאו השכירים כל אם •

 להתמוטטות לגרום יכול זה האס מחשבונותיהם,
לרעתנו? לבסוף יפעל אפילו ואולי בארץ הבנקים

 של הם מהכספים 70$ש־ טוען בנק־ישראל שלא. חושבת אני
התמוטטות. לשום יגרמו לא השכירים כספי ולכן גדולות, חברות

 למישהו במיקרה אם הבנקים, בלי נסתדר ואיך •
 לחסוך ירצה והוא החודש בסוף שקלים כמה ישארו
אותם?

 שהמצב כמו בבנקים. להשתמש אלא ברירה, אין הזה במיקרה
 הממשלה של הם הצמודים צמודים. או פת׳׳ם לקנות כדאי כרגע,

 מעמד יחזיקו הצמודים עליהם. שומרים רק למעשר* הבנקים, —
מעמד. תחזיק הממשלה אם
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שיטרית: תי1ר
 הזרמת את ״והבסיס
להתנחלויות!״ הכספים

 ואולי הדברים שאר כל כמו בעיירות־הפיתוח, המצב
 תקנים נסגרים, מיפעלים רע. בכי נמצא יותר, קצת

 שאלתי מאוד. רבה התושבים בין והתסיסה מצטמצמים
ת את  שהוא שיטרית, מאיר ח'כ של רעייתו שיטרית, ת

 הדברים, את תאה היא איד יבנה, המקומית ראש״המועצה
עיירת״פיתוח. בתושבת
נוראית. רגרסיה יש למשל, בנתיבות, מאוד. רע באמת המצב

 חוסר בגלל עוזב הנוער האחרונות. בשנתיים יצא לא מיכרז אף
 מתרחש בדימונה אתגר. וחוסר עניין חוסר תעסוקה, מקומות
 עזיבה. שוקלים כולם והם שם שגרים אחים לי יש דומה. תהליך

 אנחנו רק בארץ, שקורה מה לכל סימפטומטי הוא המצב אבל
ולפיתוח. לבניה הכספים בהזרמת ליקויים בגלל יותר, נפגעים

הממשלה? את בזה מאשימה את •
מדברי. משתמע זה
הבעיה? את לפתור אפשר לדעתך, כיצד, •

 שבעלי לעמדה קשר שום בלי מדינת־ישראל, כאזרחית
 הכספים כל הזרמת את להפסיק שצריך קובעת אני מייצג,

 הזה הכסף את להזרים צריך לאלתח להתנחלויות,
 יירד לא רב, בעמל כה עד שהשגנו שמה כדי לעיירות־הפיתוח,

לטימיון.
לבעלך? זה את אמרת •

 מדינת־ישראל, של כאזרח אלייך מדברת אני בעלי. את תעזבי
בעלי. של דיעותיו את מייצגת ולא מבטאת לא זו ודיעה

שריר: אברהם
 מעומת ..לאחויס
חידלון ודנו נבראות.

 להבראת תוכנית המחזיק היחיד אינו כהן־אורגד השר
 משלו תוכנית יש שריר, אברהם לשר״התייתת, המשק.
 מהשר ביקשתי אלה. בימים לאורגד הגיש הוא ואותה
שלו. התוכנית על לי שיטפר שריר
 שידעה מהקשים ביותר. קשה הוא המשק שמצב סוד לא זה

 משיכבת מדי יותר שאכלנו בגלל וזה כה, עד ישראל מדינת
השומן.
אותנו. האכיל מישהו •
המצב. זה אחרת, או כך
לדעתך? הפיתרון, ומה •

 רעיון מביא אני עצמו, לשר־האוצר שיש הרעיונות מלבד
 כסף להכניס שיכול היחידי שהוא מאחר טוב, שהוא

 פרוייקטים לעומת זאת, חורשים. של תקופה תוך לקופת־המדינה,
 לעבוד צריך שנים. אחרי רק פרי מניבים הם מצליחים, הם אם שגם

 על כיום מיוחד דגש לשים צריך דעתי, ולפי בכלל, היצוא על
 ואנחנו למדינה, שיש היחידי אוצר־הטבע היא תיירות התיירות.
בו. מזלזלים

 רציתם מדוע היום? עד בו זילזלתם מדוע •
 מחירים ועם ירוד שירות עם לארץ יבוא שהתייר
 תקרוץ שישראל כדי עשיתם מה מאוד? גבוהים
אחרות? וארצות יוון ספרד, מאשר יותר לתייר

 תיירים, אלף 200ו־ כמיליון ארצה הגיעו השנה רבות. עשינו
 בתוכניות היום מוצפת אירופה פירסום. תוכניות שום בלי וזאת

 מערכת יוצרים הם הקריביים. והאיים תוניסיה ממארוקו, פירסום
שלנו. החידלון מול נפלאה שיווק
לעשות? מתכוון אתה מה אז •

 למע^ לא בענף. השכר העלאת למען לא כסף. מהאוצר לבקש
 אתי להחזיר וכדי להשקיע כדי כסף דורש אני תקנים. הוספת

 ישקיע ישקיע, שהאוצר דולר כל מול חודשיים. תוך ההשקעה
 דולר כל מול שעשיתי, החשבון ולפי אחד דולר עצמו הענף

 אלף 20 לקופת־המדינה להחזיר נוכל התיירות, בפירסום שנשקיע
 דולר מיליון שני השקענו בארצות־הברית. נסיון עשינו דולר.

בערך. 43$ב־< עלתה והתנועה
 לתייר למה שאפשר, ביותר הטוב הפירסוס עם •

זולה? לארץ במקום יקרה לארץ לנסוע
 בשירותי המחירים הורדת הוא התוכנית של השני החלק
 לא הם אם מיסעדות. בתי״מלון, שירותי־תעופה, בכולם: התיירות.

בצו. זה את נעשה וולנטרי באופן מחירים להוריד יסכימו
 כמו מישרדך, בתקציב לקצץ במקום כלומר, •

מהאוצר? כסף מבקש אתה שביקשו,
המשק. את ולהבריא אותו להחזיר כדי כן.


