
בנזרעגז  הקרעים מאחוו■ באמת המתוחש ער סימו־ים נמה
ק דפנה החדש. מישודהאוצו שר מארה בר

מוסקטרים 3
 ״פיחות״, כלכלית״, ״תוכנית
 ״סל־מטבעות״, ״פיחותון״,

שמק כמי — ״איגרות־חוב״
מיחו ושאר כאכי-ראש בלת
 אלה, מושגים למישמע רק שים
 עם־יש־ כל כמו שבלעה, וכמי
 מנות האחרונים, בימים ראל

 של כניסתו עם מלל של גדושות
 למישרד-האוצר, פרם שימעוו

 סתומות נקודות כמה לי נותרו
בהסבר. זכו לא שמשום־מה

★ ★ ★
הכל לתכנית אבות כמה •
כלית?

 הן הנולד לרך אבהות טענו כה עד
 הן שנכנס, שר־האוצר פרס, שימעון

להצ שיצא. שר־האוצר ניסים, משה
 רק נותר רבים. אבות אומרים, לחה,

להצלחה. סימן הם רבים שאבות לקוות

 ולא ניס■□ רא
 אלא נוס,

 מוסקטוים שלושה
 אבות הם

הכלכלית התוכנית
הכל התוכנית שאבות היא האמת

 מוסקטרים: שלושה הם החדשה כלית
נויבך. ואמנון צדקא שאול רזין, אסף

 לעבוד התחילו הכלכלנים שלושת
 להבראת- תוכנית על שעבר בקיץ

מי ולשאר לפריחה לצמיחה, המשק,
הנשמה. על טוב העושות לים

 בחוברת נדפסו העבודה תוצאות
 באביב השלושה חתמו עליה עבה,
1988.

 לידיהם היתר, בין הגיעה, החוברת
ק נגיד ברונו, מיכאל של  ישראל, ס

 במי־ התקציבים על הממונה בועז, דויד
 נוספים בכירים ואנשים שרד־האוצר,

במשק.
 ערך הבחירות שלקראת' מספרים

 של הכלכלי כיועצו ששימש נויבף,
 מיב־ כראש־ממשלה, כיהן כשזה פרס,

 האם לברר וניסה פרטי, צע־בלשות
 ובמישרד־ ישראל בבנק מתגבשות

 חילופי־גברי לקראת תוכניות האוצר
 כמינהגו איש אין. מסקנתו: באוצר.

 כלכלית תוכנית ושם קרס, המשק נהג,
מוסמך. מוסד בשום התגבשה לא

 השם ספר'בעל הופיע בנובמבר 2ב־
 עליו חתומים כלכלית. צסיחת המעודד

 כריכה בעצם והוא ורזיו, צדקא נויבך,
 באביב. לאור שיצאה לחוברת קשה

מה ציטוטים לגלות הופתעו מומחים
 בתוכנית להפליא דומים ורעיונות ספר

 אלה בימים מריץ שאותה הכלכלית
 לבעלות טוען ושעליה פרס, שר־האוצר

 נתן לא מצירו פרס ניסים. קודמו,
על הודיע ולא הספר, לכותבי קרדיט
★ ★ ★ •אימוצו
 לאוצר פרם הגיע האם •

 ורעיונות תוכניות כשבית
מגובשים?

הח לתפקידו להתכונן התחיל פרס
 שסוכם לפני בלבד ימים 10כ־ דש

ממשלת־האחדות. כינון על סופית
שב מלכתחילה ברור שהיה למרות

 שר־ רק להיות פרס יוכל כזאת ממשלה
 בנושאים לעסוק סיכוייו ואפסו האוצר,

 ״אינני הקץ. את פרס הרחיק מדיניים,
 רק — בפרטים להתעסק רוצה

 מקורבים. באוזני התעקש במדיניות!״
הוא האוצר, את לקבל אבה שלא מכיוון

 ולהתכונן המציאות עם להשלים סירב
לתפקיד.

 אדיר מכבש־לחצים עליו הופעל
 להישאר מעוניינים שהיו השרים מצד

לאו מעבר מפני ושחררו בממשלה,
פוזיציה.
 נכנע, מקורביו, מספרים כך פרס,

 במים־ בכירים מצד הבטחות כדי תוך
החדש. בתפקידו בידו שיסייעו לגתו,

הה עם לבדו נותר שהסכים מהרגע
בטחות.

מנו יודעי־דבר להתייעץ. התחיל אז

נויבך כלכלן
ת1אב הרבה

דדן כלכלן
עבה עטיפה

בינו צדיק
הצמדה של אובססיה

 שעימם יועצים, וחמישה) (עשרים 25
 מסביב רצחני, בקצב פרס התייעץ
לשעון.
 שאם המחשבה על־ידי מונע פרס
 — מומחים ויותר יותר עם יתייעץ

 לפיתתן־ ויתקרב הבעיות לפשר יירד
 שפן, שכל שהאמין גם מה הפלא.

 עם התייעצויות אחרי מכובעו שיוציא
חלי  מישנה־תוקף. יקבל המומחים, ג
בינו? למה •

 לאזם׳ בנק מנכ״ל הוזמן מדוע
לפרס? לייעץ בינו, צדיק לשעבר,

 קיים היה פרס לבין בינו בין הקשר
 כראש־ממשלה פרס שכיהן בעת עוד

מו יצחק עם שטיפל (וכשר־אוצר־על,
 אז כיהן בינו המשק). בענייני דעי

 הביר (הבנק קטן יותר בנק כמנכ״ל
 ומישקלו מוכר, פחות היה לכן לאומי).
שונה. היה הסגולי
 אז הסתובב בינו בו. נועצו אז כבר

על ההצמדה את לבטל — רעיון ובפיו

האינפל שבהם בימים איגרות־החוב.
 אמורה שחקים, מרקיעה אינה ציה

הקונים. את לפצות הריבית
 סגו״שר־האוצר לכך התנגד בעבר

 אובססיה פיתח בינו אמוראי. עדי דאז,
בעניין.
 פרס ביקש שבוע לפני הרביעי ביום
 גירסה בינו. את טלפונית לו שישיגו

 על תגובה זאת שהיתה אומרת אחרת
 על״כל־פנים, עצמו. בינו של התייצבות

 עם שאחרי־כן החמישי ביום נועד בינו
 אמוראי פרם. בקשת פי על אמוראי,
 פשרה: הושגה ולבסוף התרכך,

 שנים לשש איגרות־חוב על ההצמדה
הוסרה.

הרעיון״ ״אבי בינו של היותו עובדת
בכות זכתה פעילותו אך פורסמה, לא

 כיום היותו משום בתמיהה, וגם רות,
פרטי. איש

 מה ״אז הסביר: לפרס הקרובים אחד
 ממשלתי פקיד גם אינטרסנט? הוא

 מאי־ מי בעל־אינסרסים. להיות עלול
לא?״ תנו

★ ★ ★
 היועץ להידת הולך מי •

פרם? של בהא־דידיעה
 במשך שכיהן מי הורביץ! אלי
 מועצת־ כיושב־ראש אפיזודית תקופה

 כיום היושב מי,1לא בנק של המנהלים
 מישקל יצבור שהוא מנבאים בטבע.
 גם פרס. של לצידו במיוחד כבד סגולי
 מועמד בעבר שהיה מי בן־שחר, חיים

לת ישוב שר־האוצר, לתפקיד המערך
 ה״עייצס״. בתחום מרכזית עמדה פוס

★ ★ ★
הה ההאשמות מקור מה •

 ובנק־יש־ האוצר כתוך דדיות
ראל?
מילחמת־ של קצה־הקרחון רק זהו

 מידחמת־היהוויס
 בועז באוצו:

 מדינה שו, נגד
 מלס בדונו, נגד
מלס נגד

 בתוך בעוז: שם המתנהלת היהודים,
מצטב מתיחות קיימת מישרד־האוצר

 הכללי, החשב לבין בועז דויד בין רת
 ויקטור בין המתיחות על גם שר. אריה

מתהל סק־ישראל נגיד לבין מדינה
עסיסיים. סיפורים כים

 הפיחות אחרי שהתקיימה הישיבה
 תומצתה המשק בכירי בין האחרון

 ברונו בין ממכות ״חוץ אחד: במישפט
הכל.״״ שם היה מדינה, לבין

לקרבות: נוספים ספיחים
 על המליץ שברונו נכון זה האם •
 מישרד־ כמנכ״ל מדינה של מינויו

הראיונות? באחד שטען כפי האוצר,
 שהמליץ הוא אמוראי עדי נכון! לא

 טען כשברונו לתפקיד. מדינה על
 מישרת־ היתה לא מדינה, עבור למינויו
 בכירה במישרה ודובר פנויה, המנכ״ל

מנהל־אגף. של בדרג אחרת,
 ברר של לפיטוריו קוראים מדוע •

נו?
 ממילחמות־היהודים. חלק זהו גם
 ששיכנע בכך אותו מאשימים יריביו

 שער־החליפין. את להקפיא ניסים את
 מציג שהוא אותו מאשימים מזה, חוץ

 על-ידי נאנס כאילו מעוותת, תמונה
 שמח מזה״. וחוץ זאת. לעשות ניסים

באוצר.

)6 טעמת־ (המשך
 מתמיד קשד, מאמץ אחרי הישג משיג

 ביש לפז בא ההצלחה וברגע ומפרך.
הכל. את לחתם ומנסה

שוב. קרה זה השבוע
 למישדד־האוצד. נכנס פרס שימעון

, ברצינות למשימה התייחס הוא ד  ע
 מת בה השקיע ולילות, ימים לה הקדיש

 בדנע ואו, — מיסגרוס מירצו(ראה כל
שרה מהמחלו עליו ירדה המכריע,

 את להארץ העבירה זדונית יד
 של שההחד ללישכתו הצעת־התקציב

 כל את שיקפה הציבורית התגובה פרס.
 וכלה לזהם בזעם החל הרגשות, מיגוון
מתגלגל. בצחוק

 אכן מהשיהר שעד- בכל צילום
ומצחיקד- מרגיזה היתה

ק הציבור מן עתה תובע פרם ד  ש
 החדשד, הכלכלית תוכניתו עליון.
 בגלוי נועדה ימנית־שמרניוק שהיא

 האזדזדם של רמת״הםחייה את להוריד
 ביותר. העניים של ובייחוד הקטנים,

התח סוזירי יותר, יעלו מיצרכי־המזון
 דיזקה־ספתתו ירקיעו. הציבורית בורה

וענ גדולות מישפוזחת משמע: תעוקר.
 מחייתן עבוד יותר הרבה ישלמו יות

ובח לעבודה נסיעות עבור היומיומית,
 ביותר הסוב ובמיקרה וחלוק לחם זרה,

ומי.הלא מהביטוח מגוחך פיצוי יקבלו
רח כאשר ודווקא  הסכות עליהן י

 ק יונק אחדי יום זו, אחר בזו האלה,
 -ש צראוה שו־ל כי בעיתונות קראו

של בתקציב הכלולה פרטית, מגהצת
 גם לו יש לחודשי ש״ח 200( כתו

לחודשי ש״ח 100(פרטית מגישה
 פרסי, צלם לשר יש יותר: מרגיז

 לחודש ש״ה 4000 למדינה העולה
 את מלווים שצלמי־עיתונות מכיוון

 בדיד לא ילך, אשר בכל כצללים פרס
 יש כן אם אלא כזד, צלם דרוש מה לשם

היפטר- שעות ככל פרס את להנציח
 יותר עוד וזזפידל. מיקי כמו

 ש־ח 950 בהצעה. אחר פריט מרגיז
 של נהנו של שכר״הדירה עבור לחודש

 בלבד זה לא משפע: בירושלים. פרס
 שבה העיד בן שאינו נהג מעסיק שפרס

 לו מעניק גם שהוא אלא עובד, הוא
שנדיר. למגורי הראוייה דירת־פאר,
 100( ההכביד ההוצאה גם מרגיזה

 וניםעית ־זריגי סוכנות עבור ש״ח!) אלף
 מיש־ בכל להתבצע האמור תפקיד —
 הפצדים הפקידים, על־ידי ממשלתי רד
בלתי־נדלה. בשפע בו

ת על נוסף זה כל  האמו־י־ הססני
 השר, של השהחד המהודרת קאית

 העוזרים, כל של בפלאפונים שיחות
ועוד. וערד ושד, עוזרי של חדרי־המלון

 פרס מיחד ים,דברה פורסמו כאשר
 אישר, לא הוא ידע, לא הוא להכחיש.

 ואינו ושעשה, הנזק אבל יסכים. לא הוא
לתיקון. ניתן

 שריד, אברהם׳ של מוקי" ״הכלב כמו
 תדבק ביילין, יוסי של ״פודל' והתואר

 צר.ו״הארש פרס. לשימעון ״המגהצת״
 בצמרת אחרת אישיות כל על העולה

 ותחוייטמה חליפותיד בהידור המדינה
 זו אסוסיאציד־ מעתה יעורר למהדרין,

יופיע. אשר בכל
פ מקורבי ראש״מנדטלדדשני.

צ הסבר למצוא כמובן, יכולים, רס מ ל
אה.

 קחד־ כסי שר־אוצר, סתם אינו פרס
תק א שזר! מעמד עכשיו לו יש מיו.
 במפר ראש־ממשלה־מקב־ל מעין דים:
שר־האוצר. קיר

 לפישדד־האוצד עימו מביא הוא
הי באמי השואפת מלכותית, ״חצר"

 ד-שלממראש־ה למישרד לחזור מים
ר מעמדו על לוותר רוצה פרס אץ  ס

 לידשאד חצה הוא בינלאומית. שיות
 ,וןטחיבו חרץ בענייני בכיר מעמד בעל

 וראשי- נשיאים להבא גם לפגוש
ברחבי־תבל. ממשלות

 של מידותיו לפי תפורות ההוצאות
 ה־לשממ־שאר זוב תפקיד־לא־תפקיד

שני.
 לגילויים מתווספות הן כאשר אולם

 על תזה) בהשלם בראשונה (שפורסמו
 השדים בל שמשקיעים הוצאות־העתק

 בתאוות־פאד בלשכותיהנק החדשים
 מהיצובע נם לכיבוש ניתנת שאיננה

 להידיק־התנודד, לאומית מערכה של
הסאד- את מגדיש זה

חוק
קוווות התו

□חאונדו־עבוד־ה
 רא שפטל יודם

 עד לעבודה יזזזוו־
 הוא פברואר. סרך

 מהביטוח פיצוי זבע1ו
אומי הד

₪ אלד, אילנד,
 בדצמבר האחד החמישי, ״ביהם

יצ החוליגאן שפך , 13.45 בשעה ,1988
 לכור וגרם לעיני, חומצה אליסקוק חק

 מתאר כך השמאלית,״ בעיני ייהזזסחדה
 שקרה מה את שפטל יורם ין״סחחי־ע
 רב עורך־הרין של הלווייתו בעת א

רמיאניוק. ג׳ון בתיק עסיתו איתן,
 עושי- של רסן שלוחת הסתה •עקב

 באמצעי־התיקשר השילטון של זזסחו
 את שפטל, לדעת יחזקאלי, עשה דת,"

 מפורשת הוראה פי ״על שעשר- בה
 פגע הוא במישטרה, החו׳ליגאן שפשר
 *■—דמיא־ של סניגורו היותי בנלל בעיני
 בעיני הפגיעה כי ספק כל אין בקד נימק

בנסי זו. עבודתי עקב ורק א! :גרסה
 אם לשאלה משמעות כל אין אלד, בות

הוא בסנהדריד. העירוני תויואו״יתנר

שפטל סניגור
בהלח״הר נובח להיות ,תספק״ד:

 אל בדרך מעבר מקום או םקחנדעקדתי
זטםהדזז!*־״
 ̂ תאר היא פציעתו כי הסוען •ספסל,

 מהביטוח פיצוי מבקש נת־עםודד,
 על תביעתו את לבסס ומנסה הלאזסי

 סניגורו היותו לבין הפגיעה בין הקשר
 הקושי על להתגבר כדי דסיאניוק• של

 תאונת־עבודה כי — בפסיקה שנקבע
סלה בד או במקום־העבודה שתיגרם י

ד  שפטל: ממשיך — וממנה אלקה י
 ופסיקת המחוקק כוונת פי על ״מפליסזן
 במיקום תלוי אינו לעבודה בתי־דין

 בעובד, הפגיעה נגרמה שכו ,ירפגיאוהג
 ישירה כתוצאה נבעה הפגיעה אם אלא

בעבודתו.
 שקיבלתי מישפטית עצה פי •על

 כיהן שכידוע טרלו, צבי ריןהקן־־ומע
 בית־הדין נשיא בפפלא־מקום כעבד

 נסיבות כי ספק כל אין לעבודה, הארעי
תאונת־עבודה.״ בגדר הן זה מ-קדה

 את שפטל מציין לסיקרה בערים
 העל- בית־המישפס נשיא שמגר, מאדר

 נכחו שניהם בך. גבריאל והשופט יזון
 בשפ־ התנקש יחזקאלי כאשר ססקזנג

ש ״התפקיד לגבי בטופס לשאלה סל.
 שפסל: כתב לבצע", הנפגע על היה

 ללימוד־ שותפי בהלוויית נוכח .״אדנה
דמיאניוק." בתיק סניגודיה

2680 הזה העולם




