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ימנית. מדיניות לבצע ן
 זה קלאסי עיקרון 1
שסע הוכח 1  שזב ה
בישראל. |

ה את הנושא אמצעי־החירום, צרור
 כלכלית ״תוכנית הגראנדיוזי תואר

״ימ תפיסה פרי כל־כולו הוא חדשה",
״שמר האמריקאית, בעגה (או, נית"

הנ הארץ, שהעיתון כך, כדי עד נית״).
 כלב־ מחשבה של ביותר העיקבי ציג

מגד השבוע יצא ימנית, לית־חברתית
פרס. שימעון את לשבח כדי רו

 האמצעים כל של המשותף המכנה
 על־ המשק מצב את לשפר הניסיון הוא
השכירים. של השכר הורדת ידי

 כל־כך השתוקק מדוע ברור עכשיו
ומ רחבה, ממשלה להקים שמיר יצחק
 דווקא שתיק־האוצר כך על עמד דוע

מיפלגת״העבודה. ראש בידי יהיה
 אותם על ימני שר־אוצר הכריז אילו

 השבוע הכריז שעליהם אמצעי־החירום
ההס מהומה. קמה היתה פרס, שימעון
 וע־ המוני. למאבק קוראת היתה תדרות

 הפגנות־ מתקוממים. היו די־העובדים
 בשכונות־ פורצות היו סוערות רחוב

 היו ולבנים שחורים פנתריס המצוקה.
חמס. צועקים
 עכשיו. קורה אינו כזה דבר שום

 קול־ענות־חלו־ משמיעה ההסתדרות
 גם מה — הדין את תקבל כי וברור שה,

 מעוניינת כמעבידה־ענק, עצמה, שהיא
זו. במדיניות

 לבצע יכול שמאלי שר־אוצר רק
 כשם ימנית, כלכלית־חברתית מדיניות

 לבצע יכול שמאלי שר־ביטחון שרק
הכבו בשטחים ימנית מדיניות־כיבוש

שים.
בתפ מכהן שרון אריאל היה אילו

שעו ממה חלק רק עושה והיה זה, קיד
 הרוגים שני — רבץ יצחק עתה שה

יו־ הריסת־בתים ביום, פצועים ועשרות

 תפיסה מאחורי העומדת המחשבה
 כושר־הת־ יירד, שכר־העבודה אם זו:

 יעלה. הישראלית התעשייה של חרות
 כן העשירים, שבידי ההון שיגדל ככל
יתרחב. והייצור יותר, להשקיע ירצו

 אם כשלעצמה, סבירה תפיסה זוהי
ממרכי אחד כל על להתווכח ניתן כי

 מובנים מלהיות רחוקים הדברים ביה.
מאליהם.
ה התפיסה זו אין אולם ד י ח י  ה

 אינו כלכלי אמצעי שום האפשרית.
 שום חלופות. יש אמצעי ולכל בלעדי,
 כלכלית־ להיות יכולה אינה הכרעה

 פו־ ביסודה, היא, הכרעה כל בלעדית.
 יש בכלכלה, כי ליטית־אידיאולוגית.

 המקבל, ומישהו הנותן מישהו תמיד
הנהנה. ומישהו המשלם מישהו

 שתי בולטות במדינה, הנוכחי במצב
תופעות:

יכול. השמאל רק א׳:
ימ מדיניות לבצע יכול השמאל רק

נית.
6

אל מאות היו — מאסיבי גירוש מית,
 המדיניות ברחוב. נגדו מפגינים פים

מתמוטטת. היתה
 ראש־ממשלה רק ההגיון, אותו לפי

 רק שמאלית. מדיניות לבצע יכול ימני
שהו כפי נסיגה, על להחליט יכול הוא
 שלום שכל מכיוון בגין. מנחם כיח

 רק יכול מרחיקי־לכת, בוויתורים כרוך
 היתה אילו אותו. לעשות ימני שילטון
המו היו זאת, עושה שמאלית ממשלה

ברחו נגדה מפגינים משולהבים נים
 במילחמת־אזרחים. ומאיימים בות,

שמאל. קיים לא ב׳:
הכל ב״תוכנית ביותר הבולט הצד
 במדינה, עתה מופעלת הימנית, כלית״

 בשטח אף לה, התנגדות כל שאין הוא
התיאורטי.
 הממשלה כאשר נורמלית, במדינה

 ימנית־שמ־ כלכלית מדיניות מבצעת
למדי המטיף קול נגדה נשמע רנית,
 שמא־ אקדמאים הפוכה. כלכלית ניות

)10 בעמוד (המשך

אדרי שר־בלי־תיק
ברשימה שביל

 שר השיטצים
 - השרים חמשת

 עד עדו תיק בר■
 600,0םם נה

 7113 ד שייח.
ק ר ה ב ר ג ̂ מ

מהחדוים סודות
 ומהומה: רעש מדינת־הגמדים ^
 מרחיבים, קירות, מזיזים בונים, ^

משפצים.
הש דלק במישרד־ראש־הממשלה

 הזיזו דפקו, — בלילות גם האור בוע
וילונות. תלו רהיטים,
״הרחי הן כאן מילות־המפתח שתי

״ביזבזו". בו״,
 על נמנים שרים־בלי־תיק חמישה
 לדרך: שעבר בשבוע שיצאה הממשלה

*" גור, מוטה אולמרט, אהוד אדרי, רפי  י
עתי אליהם שאקי. אבנר ניסים, משה
 ואליהו נמיר אורה להתווסף (אולי) דים

 בשרים מדובר בן־אלישר. לו) (הבטיחו
 הרבה־ להם שיש אבל תיק, להם שאין
תיאבון. הרבה
 השבוע העניינים בסוד שהיה מי

 היה יכול לא ראש־הממשלה במישרד
בש זכה שעם־ישראל להתרשם שלא
 אישי, סיגנון בעלי אניני־טעם, רים
 לא ״אם בסיסמה הדוגלים אסתטי, חוש

הצורה!״ לפחות התוכן,
 חמשת שהכתיבו השיפוצים

 ־״י* הימים באותם — המנהיגים
 פיחות על הוכרז שבהם ממש

 למדינת־ כה עד עלו — וקיצוץ
משוע הערכה פי על ישראל,

 זהו שקלים. אלך 600 רת,
 . עם־ישראל ששילם הסכום

שבוע  חדשים, וילונות עבור ה
 ,.. שבי־ שטיחים, סלוניות, פינות

 ׳.? פי על ועוד, רהיטים רת־קירות,
 לשבת שנבחרו מי של טעמם
 יום מדי שולחן־הממשלה סביב

 יודע איש ואין בבוקר, ראשון
 בשאר בדיוק יתעסקו במה
השבוע. ימות

להוחיג! אדו׳: ♦
• די- פי על בדרישות, מוביל ך

אמ אדרי. רפי הוא פנימיים, נ ו1 1
 ״ אין אבל בממשלה, טירון עדיין הוא נם,

 י׳ אישי, טעם פיתח שלא אומרת זאת
בעולם. מסעותיו במהלך

 *' הראשונה בקומה השתכן אדרי
 שבו במקום ראש־הממשלה, במישרד

 ׳ ״ מודעי(עבר יצחק של לישכתו שכנה
למישרד״הכלכלה).

 ל- חדרים. חמישה מונה הלישכה
 ל־ דרש אדרי אבל הספיק, זה מודעי

 ע חדשים שטיחים לפרוש לשפץ, הרחיב,
וילונות. להחליף לקיר, מקיר

עי־ שמביא הגדולה הבשורה
 הרחבת היא החדש השר מו

 על־חשבון לשר, המיועד החדר
לעוזרו. המיועד החדר

 כרי בלילה, אפילו עבדו לשם־כך
ולהת ללישכתו להיכנס יוכל שהשר

לעם־ישראל. להועיל חיל
 לשבת יעדיף מניחה, אני כך אדרי,
 הכל־כך במישרד המפוארת בלישכתו

 הארץ, ברחבי לסייר מאשר יוקרתי,
 לו ונתנו 11ל1ו מכונית ביקש שהוא מפני

פיזין. רק — שכזאת! קטנוניות —
 לידידים, אדרי סיפר כך מזה, חוץ

ה בין כ״מקשר" להתמנות עומד הוא
 זהו — (המקשר והממשלה. כנסת
 פראנסואה הבימאי של סרט של שמו

 גבר בין פתקים שהעביר ילד על טריפו,
ואהובתו.)

!ולוו! ניסים: ♦
אולמרט שר־בלי־תיק

הגזים לא
רי ^ , ה רי ד  ברשימת המוביל א

לשעבר, שר־האוצר הוא הדרישות


