
 היתה שלא מפני דבר של בסופו
ברירה.

תוכ שדרושה הבינו הכל
 ש־ התוכנית היתה זאת נית.

היתה.
 אף כלכלן, שאינו פרס, שימעון גם

 ולהבין, ללמוד לאחרונה שהשתדל
 להתעמק מבלי התוכנית בעד הצביע

 לתדמיתו. חרד פרס מדי. יותר בדברים
 ההרגשה פשטה התערערה. זו תדמית
 לכפות מסוגל אינו מנהיג, שאינו

 הוא להחליט. מסוגל שאינו דברים,
 על־ידי שהוכנה התוכנית את כפה

 ההיפך: את להוכיח כדי אנשי־האוצר
 להחליט מסוגלים וממשלתו שהוא

ולבצע.

 מבין מי
התוכנית את

ר ב ץ  ועדת־הכספים של מרכזי י
 ההצבעה אחרי אמר, הכנסת של 1 1

 את מבין ״איני נכנסת: התוכנית על
 בועדת־ לבירור מחכה אני התוכנית.
 מחברי־התוכנית אם לברר כדי הכספים

 יעזרו אולי כן, אם אותה. מבינים עצמם
להבין.״ לי גם

 כאשר בכנסת. הכללי המצב היה זה
רק הבינו השלישי, ביום הצביעה היא

 התוכנית את מהמצביעים מאוד מעטים
 הסיכויים ואת משמעותה את כולה,

 הונחה לא היא בה. הכרוכים והסיכונים
 בעדה הצביעו הבית. שולחן על כלל

אחרות. סיבות מתוך ונגדה

 הקדושה: הט־ה
הביטחון תקציב

 כולה התוכנית שגורל תכן ^
 גדול אחד, מחדל על״ידי יוכרע

ופשוט:
נר קיצוצים על דיברה התוכנית

סאת
אבנרי אורי

מבינים הכל הממשלה. בהוצאות חבים
 — כללית הסכמה יש כך ועל —

 תוכנית כל של העיקרי המרכיב שזהו
 את לצמצם יש כלכלית. להבראה
 הגורם האדיר, הממשלתי הביקוש

לאינפלציה.
 כוללת אינה זו תוכנית אולם

להלכה לא אף — צימצום שום
כתקציב־הביטחון. —

כמ בגודלו שווה תקציב־הביטחון
יחד. גם התקציב מרכיבי שאר לכל עט

 למעצמה המתאים אדיר, תקציב זהו
 יחס בשום עומד ושאינו גדולה,

 הוא הקטן. הישראלי המשק ליכולת
 על המורכב מרצדס של למירכב דומה
פולקסוואגן. חיפושית של מנוע

 או בתקציב־החינוך צימצום־ענק
 קטן לצימצום שווה בתקציב־הבריאות
 נוגע שאינו צימצום בתקציב־הביטחון.
 עלוב, צימצום הוא בתקציב־הביטחון

להמונים. ביותר מכאיב כשהוא גם
 שר־הכלכלה גילה השבוע

 מילחמת-הלבנון כי יעקובי גד
 וחצי שלושה למדינה עלתה

דולר. מיליארד
 ימי־ את זה בסכום כלל לא הוא

והוצ למישפחות התשלום המילואים,
 כי הסבורים יש אחרות. רבות אות

המטו המילחמה של הכוללת ההוצאה
 — דולר מיליארד 10 על עלתה רפת
 האמריקאית להקצבה השווה סכום
שנים. כמה בתוך

בהת הושקעו נוספים מיליארדים
הקי שבהם הכבושים, בשטחים נחלות

 תשתית האחרונות בשנים המדינה מה
 מפוארים, כבישים — חדשה למדינה

 הבניה, על נוסף ומים, חשמל קווי
 לא־ להגן כדי אנשי־מילואים וגיוס
 הושקעו שבהם קרוואנים, שני על פעם

עיר. של השקעות־יסוד
 לא בו בזבזני, גוף הוא עצמו צה״ל

שנים. 37 מזה כלכלי בדק־בית נערך
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 יחידות בו יש אם מזמן בדק לא איש
 הבלתי- היחידות גודל אם מיותרות,

הלאה. וכן מוצדק, לוחמות
 (ובראשם מעטים רק העזו פעם
 תקציב־ לצימצום לקרוא זה) שבועון

 קרושה. פרה בגדר היה הוא הביטחון.
 הצורך לגבי רהב די קונסנזוס יש כיום

 ליונים, מוגבל הוא אין הזה. החיוני
 לו. שותפים רבים ניצים גם אלא

 עזר רק לא זו ברוח התבטאו השבוע
 יגאל חברי־הכנסת גם אלא וייצמן,

 מרידור דן שליטא, בני כהן־אורגד,
ואחרים.

 בישיבת פלא: זה והנה
 כלל הועלתה לא הממשלה
 תקציב־ את לצמצם הדרישה

 צימצום אף נדרש לא הביטחון.
 העז לא פרס שימעון סימלי.
רבין יצחק של בנחלתו לנגוע

 תגר• רכין יקרא פן מחשש —
 ויפוצץ הכלכלית התוכנית על

 רבין נמנע זאת למרות אותה.
בממשלה. עליה מההצבעה

 התוכנית את מרוקן זה מרכזי מחדל
 של הסרבנות תוכנה. של ניכר מחלק

 האחרים השרים את תעודד רבץ
 במישרדי־ לקיצוצים בפועל להתנגד

ביצו את ולמנוע הוחלט, שעליהם הם,
מילחמת־גרילה. של בדרך עם

 תמות — כך ינהגו אם
הראשו בימיה כבר התוכנית

נים.

 ישוחו וישמו
לבעוט וימשיך

 חוסר הוא אחר חמור **חדל
התוכנית. של החברתי האיזון /^

 רמת־ קשה. נפגעים השכירים
 דראסטי. באופן תרד שלהם המחיה

 לשבור כדי חוקי־חירום מופעלים
תוספת־היוקר והסכם הסכמי־עבודה

דמוק במדינה שהפעלתם חוקים —
ביותר. חמור מעשה היא רטית

 אינו דומה דבר שום אולם
 הסולם של השני בצד קורה

 העשירים המעמדות החברתי.
 כלל. למעשה, נפגעים, אינם

 אינם עליהם שדובר האמצעים
קישוט. אלא

 על מס אין מס־רכוש. בתוכנית אין
 לא מניות. על ריווחי־בורסה, על הון,

למיל־ לצאת כדי דבר למעשה נעשה

 העצום, השחור בהון רצינית חמה
 גדולה חברתית לשיכבה המאפשר

 למעגלי מחוץ חיי־מותרות לחיות
המיסוי.

 של הראוותנית הצריכה
 והיא לעין, בולטת זו שיכבה
 שאר של המוראל את הורסת

הט חברי־הממשלה, השכבות.
 לחתונות־ראווה במסוקים סים
ראוות מעודדים עשירים, של
זו. נות

 סיבה לכך יש כי יטענו כלכלנים
 קל יותר הרבה מעשית: כלכלית
 השכירים של הביקושים את לצמצם
 השכבות של הביקושים את מאשר

 הונן את להסתיר היודעות העשירות,
מס. מתשלום ולחמוק
 מקבלי־ההח־ כי יטען ציני אדם

 בעלות לשכבות בעצמם שייכים לטות
 מקבל מיוחד מעמד ואין זכויות־היתר,

עצמו. בו הפוגעות החלטות
 כל שכמעט ספק אין כך: או כך
 בשכבות יפגע התוכנית של הנטל

 תגביר היא וכי והחלשות, הבינוניות
היש בחברה ואי־הצדק הפערים את

ראלית.
 אמון את להחזיר קשה יהיה
 גם מה בממשלה, הציבור
 אינם עצמם המדינה שראשי
 אישית. דוגמה שום נותנים
 שעת- על מדברים בעודם
במעשי ממשיכים הם חירום,

כתמול-שילשום. הנלוזים הם
 כלכלית תוכנית שום אמון, בהעדר

 מחייב כלכלי מהלך כל תצלח. לא
 שום מתאימים. פסיכולוגיים תהליכים

 שלו הדולארים את יוציא לא אדם
 בידי אותם ויפקיד לבלטה מתחת

 המוסרי ביושרה אמון לו שאין ממשלה
שלה. וביכולת־התיפקוד

ווי: דויד
החוצפה שיאן

 השבוע עמד הממשלה יפקוד ^
בלטו והקילקולים אכזרי, שבמיבחן 1

לעץ.
 שרי כל כמעט הצביעו בממשלה

 על־ירי שהוצעה התוכנית נגר הליכוד
 על־ירי שנתמך הליברלי, שר־האוצר

ממיפלגת־העבודה. ראש־הממשלה
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