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וטיפוחהניהוליתוהגמישות

ושליחותשירותשלהאתוס

״כתוצאהלהערכתו,ציבורית".

מיידישיפוריחולהרו״חמיישום

המשפחותשלהכלכליבמצבן

הפחתהידיעלידיעלהעובדות,

הרחבתהמחייה,ביוקרניכרת
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מאסיביתהגדלהידיעל

בנייההדירות,היצעשל

שלארוךלטווחלהשכרה
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כיבישיבהאמרפישר,סטנלי

וחשובמרשיםטרכטנברג״רו׳׳ח
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נעמודלאאנוואםלמיתוןבקרוב

התקפהנקבלההוצאהבמסגרת

מבחוץ״.עלינוופיננסיתכלכלית

ועדתעשתהנכוןלדבריו,

שלאכשהחליטהטרכטנברג

אףהתקציב,מסגרתאתלפרוץ

כןמבחינתה,יותר,קלשהיה

גםהנגידהמסגרת.אתלפרוץ

הממשלהשלהטיפולאתשיבח

החברתית.המחאהבמצוקות

נכנספישרשלנאומובמהלך

הממשלהשלהישיבותלאולם

במנב׳׳למלווהכשהואברק,

הכספיוהיועץהרמטכ״למשרדו,

לרגעהפסיקפישרלרמטכ״ל.

״טובלברק:ואמרדבריואת

עלמדברבדיוקאנישנכנסת.

אחריותבחוסרשמדבריםאלו

מסגרתאתלפרוץומבקשים

תחילהנראהברקהתקציב".

השריםכללאמאוד.מופתע

הרמטכ״לאתלראותהתלהבו

משתתפיםהכספיויועצו

אזרחיתממשלהבישיבת

טרכטנברג.דו״חעלמובהקת

אתמולהממשלה,בישיבתטרכטנברגומנואלנתניהובנימין



חברתיתנהנ!ה

נתניהונגרהקואליציה

המחיהיוקרוהורות

מוטיבםוק

יוקרלהורדתטרכטנברגדו״חאתבממשלהלאשרנתניהוניסהארוכותשעותבמשך

בליכודושריםעצמאותביתנו,ישראלש״ס,שרישלקואליציהנכשלאךהמחיה

נתניהוהדו״חאישוראתוטירפדהובהסתדרותהגדוליםבמונופוליםלמתנגדיםחברה

2-3בםוקמוטייעבור״״הדו״חוהתחייב:הבאהלישיבהההחלטהאתדחה

''
בנימיןהממשלה,ראש

אמשהחליטכתכיהו,""

חהצבעהאתלבטלבמפתיע

אישורעלבממשלההמתוכננת

שלאלאהדטרכטנברגדו״ה

ההמ־לאישוררובלגייסהצליח

לצות

$TS1$ההמלצות$TS1$

$DN2$ההמלצות$DN2$השרים.בקרב

לאישורהתנגדושרים15

בית־ישראלש״ס,שדיבהםהדו״ח,

נו,

$TS1$,ביתנו$TS1$

$DN2$,ביתנו$DN2$הליכוד.משריושנייםעצמאות

תמכו.הליכודמשרי13

המפ־יו״רבראשותש״ס,שרי

לגה

$TS1$המפלגה$TS1$

$DN2$המפלגה$DN2$מתנגדיםישי,אליהפניםושר

טרכטנברגדו״חהמלצותלאישור

הןשלטענתםמכיווןבממשלה

הדיורבעיותעםמתמודדותאינן

מצו־אתפותרותואינןבישראל

קת

$TS1$מצוקת$TS1$

$DN2$מצוקת$DN2$החלשות,השכבותשלהדיור

שריוהצעירים.הבינייםמעמר

הבי־שרבראשותעצמאות,סיעת

טחון

$TS1$הביטחון$TS1$

$DN2$הביטחון$DN2$לרו״חמתנגדיםברק,אהוד

שלקיצוץכוללשיישומומכיוון

שלהשנתיבבסיסשקלמיליארד

הליכודשריגםהביטחון.תקציב

התכוונופלדויוסישלוםסילבן

כהפעלתההמלצותנגדלהצביע

נתניהושלמנהיגותונגדשרירים

התנגדוביתנוישראלשריבליכוד.

כיבטענהאתמולבממשלהלדיון

אףהרו״ח,אתולקרואהספיקולא

שעבר.בשבועשניביוםשפורסם

הממשלהישיבתפתיחתלפני

המ־עלההצבעהכינתניהוהודיע

לצות

$TS1$המלצות$TS1$

$DN2$המלצות$DN2$תתקייםטרכטנברגועדת

שהודיעכפיולאהישיבה,סיוםעם

ביוםלישיבהדחייתהעלשלשום

נדחתהשההצבעהלאחרראשון.

״הדיוןכינתניהוהתחייבזאתבכל

בישיבתיימשךהדו״חבמסקנות

הבאה״.הממשלה
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