
   אסטרטגי על ביבי נתניהו כשר אוצר

  . נתניהו על מגש הכסףמר ממשלה שהגיש לנו מגה העשרות אלפי מילים נשפכו בתקשורת על 
  .לאות נשפכים עלינו ללא, שלא לומר הזויים, מינויים תמוהים יםצדיקמהתירוצים שונים ומשונים 

  !מאום "!בימים ההם בזמן הזה" "מה נשתנה"אז 
  

  * 2' מסמצעד האיוולת 
  יעל ארצי: מאת

  
מוצדק בכך שהוא  ,שר האוצרכ לפילוסופיה ללא כל הכשרה כלכליתמוערך דוקטור , ץיכ יובל שטיינ"מינוי ח

טווה מדיניות כמ ,"למופת"שכידוע היה שר אוצר , לומד מהר ובנוסף שמעליו יהיה ראש הממשלה נתניהו
  ".אופק חדש"אל את הכלכלה יובילו  "המעולים"האוצר  עם פקידי ויחדיו, תכנון אסטרטגיכלכלית ל

  
כיצד  להביןיכולתם את ל מגבי ,חצר עיתונאיפוליטיקאים ושל הציבור ולא מעט  צרזכרונו הקצר" בזמן הזה"

 ,נאותללא פיקוח  "החופשי"את קרנות הפנסיה של רוב הציבור לשוק " בימים ההם"שר האוצר נתניהו הוביל 
הותיר ו, דרדר אותן לתחתיות השאול, על רולטה רוסיתשלא לדבר , לקזינוחסכונותיו חשף את  שבפועל

פרסם השבוע שקרנות הפנסיה הרוויחו בממוצע  "מכון אדווה" .ביטחון פנסיוניכל חוסר מרב  ציבור חוסכים
ח "לו הושקעו באג. כלל בפועל לא הרוויחוובהורדת דמי ניהול  2008 –ל  2004בין השנים ₪  299

  .5.57% –ל   4.8%בין נעה ריבית שממשלתיות היו העמיתים צוברים 
  . ועמו פקידי האוצר המעולים הויאכן הישג מפליג למדיניות שהנהיג מר נתנ

  
פרשה לגמלאות כדי לחלץ של התכנית  מהעם פרסומייד ש, אלורי' האונקולוגית הנפלאה שלי דרזו הייתה 

ירה את הפנסיה שלי לשוק אני לא מפק": בשיחת סיכום אמרה לי בפשטות .הפנסיה ותעצמה מרוע גזיר
  ".פרוץ

  
אלא שהיא הזינה רק את קצות צמרות , "בימים ההם"אין כל ויכוח שכלכלת ישראל צמחה בשעורים ניכרים 

מהנכסים וההון  60% –תשע עשר משפחות בישראל מזיקות בכ , על פי פרסומים שונים בתקשורת. העצים
בהיקף  מחזיקים בנכסים ובהון ומתושבי 6% ,ת המדינותכולל העניות שבעניו, כולו בעוד בעולם, של המדינה

  . דומה
  .עוד הישג מרשים למדיניות האוצר שלנו

  
של שר האוצר ולימים ראש הממשלה מר , המתבססת על שוק חופשימדיניותו הקפיטליסטית " בימים ההם"

שהרווחים  ענהבטו, ב"בארה נהוגה סטיהקפיטליקונספט הנשענה כביכול על , נתניהו שהוסיף להרחיבה
   .מוטרפת של הפרטה לדעת הוהחל בספיראל, יחלחלו מטה

, מעלה חלחל פיסיקה הוא דווקאאך בניגוד לחוקי ה ,חלחלאכן  עשה האלפיון העליוןשהמופלג ההון אלא ש
 1,630,400הוביל את מדינת ישראל למקום הראשון בפערי הכנסה בעולם המערבי ודרדר " ובזמן הזה"
צימק את המעמד ו - ) 34,2%שהם (ילדים  773,900מהם   - אל מתחת לקו העוני חים אזר) 23.8%שהם (

   ."נתי של המוסד לביטוח לאומישמדדי העוני ודוח  2007"על פי נתוני  זאת ,הבינוני כלפי מטה
  ?  הייתה שנת שגשוג וצמיחה 2007כאשר שנת , כמה עניים יש אצלנו כיום, ועכשיו שארו בנפשכם

   
אחוז  OECD-Organization of Economic Co-operation and Development-י ארגון הפי חישוב על

הבאה ; 18.4%לא רחוק נמצאת מקסיקו עם  אחרינו ;19,9%על  2005הנפשות העניות בישראל עמד בשנת 
  . עניים בין אזרחיה 17.1%ב מזדנבת עם  "וארה 17.5%בתור טורקיה עם 

  .ישראל יממספר עניחצית קרוב למהיינו  10.6%ות בארגון עומד על מדינות החברהעניי  ,ממוצעב
  .)העוניבאחוזי הפער שונה ולכן  OECD-הבסיס החישובים בישראל לחישובי : הערה(
  
 הברוכים המרכיבי לא כלל את מכלול, על ידי מר נתניהולישראל  קפיטליזם האמריקאייבוא ה" בימים ההם"

  . של מדיניות זו
ובמרבית מוסדות  ,פי עשריםאשר יותר מציבוריים ללא  חוק את פערי השכר במקומות עבודהשם מגביל ה
מגיעים שבפועל , אין כל הגבלה על פערי שכראצלנו  ;עולם הנאורכל הכמקובל ב ,פחותהרבה הציבור הוא 
  . עד פי מאות



וק להגבלת פערי שכר גם להעביר בקריאה טרומית הצעת ח' כ שלי יחימוביץ"הצליחה ח" בזמן הזה"
הוא עומד על פי  ,על פי הפרסומים בתקשורת, הפלא ופלא, אלא שמתוך דאגה כנה לעשירי עירך, במחוזותינו
  ! 50 –חמישים 

  .שליליים אנו שיאני עולם בפערים הנה עוד תחום בוו
  

לם ושישנתיים לא ואם גרת בדירה מעל  הוצאה מוכרת לצרכי מס הינה, רכישת דירה או בית ראשון, ב"בארה
   ;המכירהמס על 
  .םשלנגם  נשלם, רולכשיימכ, מקום מגורים ברכישתלצרכי מס אין הכרה ? ואצלנו

  
   .מוכרים לצרכי מס, לימודי חובהל הרך עדגיל ת לומסגרהוצאות המשפחה על  שם

אם היא ו. רךגיל ההטיפול בבגין  ותהוצאבלצרכי מס אישר הכרה פסיקת שופט אחד ? "בזמן הזה" ומה אצלנו
  .גיש את התביעהעזה לההאמיצה שאזי רק על אותה עורכת דין  ,מיושמת

   
שמר נתניהו , מדינות נאורות אחרותבו ב"הנהוגות בארה תרק הקצה ממזלג ההטבות הקפיטליסטיו ו הןואל

  .שכח לייבא שעה שייבא את הקפיטליזם החזירי שלו
  
 ,אין ספור נותבראיו) פוליטיקאים ועיתונאים מטעם מועו(שר המשפטים הפרופסור יעקב נאמן " בזמן הזה"

וראש הממשלה האסטרטג  ,השר החדשבמשרד האוצר יעמוד לרשות  "מעולההצוות ה"נחרצות ש וקבע
פסגת שעור בלככב ומדיניות פקידי האוצר בשני העשורים האחרונים הביאה אותנו  שמדיניותו ,דענוהכלכלי ה

 המחונן בידי הסטודנט יסייעו,פערים בכל הפרמטרים הקיימיםלתחתית הו ,בעולם המפותח הנפשות העניות
                                                           .ללמוד את החומרשטייניץ  מר
  

שמהמשק  ,אלה שידריכו את השר הטרי שטייניץ בתפקידו, ציגי האוצרנהרגיעו אותנו בתחילת שנה זו עוד 
 כאשר התפארו המשתאות ייחול בעינ וזרעש, תוך פיזר כדורי הרגעה למכביר, הוא איתן הבנקים כוללשלנו 

  .בחוסנו של המשק
ומפעלים  תאגידים ,חברות פיננסיות ,הדוחות הכספיים המחרידים של הבנקיםלא גם " בזמן הזה"ש אאל

להכריז ור רב איחאם כי ב, מבועת אשליותיהם ורק סטנלי פישר הרהיב עוז אותם םיוציאאינם מרבים 
   .עמוקהמשק כבר נמצא במיתון  ןטרם הבי לא שגם הואא, שהמשק הולך לקראת מיתון

דיבורים למעשים נותר האך המרחק בין , רותדרדשונות למניעת ההת תאומנם שרים כבר מדברים על פעילויו
  .תהומי

  
שאכן קציב המדינה בת הייתה המנטרה של שר האוצר וראש הממשלה נתניהו קיצוץ רוחבי" בימים ההם"

ודרדר את מרבית אזרחי , ושאר אשליות שהוכחו כשגויות הטבות לבעלי ההון, מיסיםהורדת  בנוסףו, בוצע
לתהום כלכלי שאת תוצאותיו הרות האסון " בזמן הזה"תוצאת מדיניות זו הובילה אותנו . המדינה כלפי מטה

   .עוד נחווה ביתר שאת על בשרנו החי בעתיד הקרוב
   
לטכס עצה כיצד להיחלץ מהמשבר  G 20 –מדינות ה  מנהיגיבסוף השבוע האחרון התכנסו " הזה בזמן"

וכך , וחברות עתק אחרות ב כבר הלאימה בנקים"הגדולה מכולם ארה תכאשר הקפיטליסטי, הכלכלי העולמי
  .גם עשו עוד כמה מדינות מפותחות

  
  . צלת המשקהכריז שר האוצר החדש שטייניץ על תוכניתו לה" בזמן הזה"

   .קיצוץ במיסים, הקפאת שכר ,₪מיליארד  10של בתקציב המדינה קיצוץ רוחבי 
  !?מדוע זה נשמע כל כך נדוש ומוכר

  
להוביל אותנו לעברי פי פחת , לדברי שר האוצר לשעבר מר רוני בר און ,"המעולים"כך ימשיכו פקידי האוצר 
  .!"אופק חדש"הישר אל  ,דמםלהצלת כספי הציבור המריאלית מבלי להציג כל תכנית 

  
  ?"שתנההמה "אז 
  
  כל הזכויות שמורות להיסטוריונית ברברה טוכמן שפרסמה ספר בשם זה* 


