המלצות
הניהו נאבקלאשר את

םרכטנברנ אר השריםעצרואותו
ראש הממשלההחליטאתמול במפתיע לבטל את ההצבעה המתוכננת על אישור דו״ח טרכטנברג לאחר שלאהצליחלגייס
בין המתנגדים:אריאל אטיאס,הטוען כי הדו״ח אינו מתמודד עם בעיות הדיור ,ואהוד ברק ,המתנגדלקיצוץ בתקציב הביטחון

רוב

מאת

שלום ,והשרבלי תיק יוסיפלד,

וק
רווטיבנחק
מוטי

חמישה שרי ישראל ביתנו ,ארבעה

ראש הממשלה,
''
"" כתניהו,החליט אתמול
בערב באופן מפתיע לבטל את
ההצבעה המתוכככת בממשלה

בנימין

על

כמקשה

הקואליציוניות .מלשבת

בדיוק חובר

 711אלה שהדברים
בחוסראווויות

וחבקשיםלפרוץ
את

urn
יי

אחת

בקרב

שותפותיו

כמסר :״הדיון

כתכיחו

במסקנות הדו״ח

יימשך בישיבת הממשלה
חבאח .ראש חממשלח משובכע
לגייס רוב
לשיכוי
כייצליח
חמהותי בסדרהעדיפויות

ישיבת הממשלה למשך

הופסקה

שעה וחצי שבהן ניסה נתניהו,

עם

לאחר שלא הצליהלגייס
רוב לאישור המלצות חדו״ח

הנגיו פישו לשו

הביטחוןבתו:
״טוב שנכשת.

אישור דו״ח

טרבטכברג

שרי ש״ס וארבעה שרי עצמאות.
קודם
להודעה עלביטול ההצבעה

צוותעוזרים,לשכנע

מהביתהיהודי ,התנדנד15 .

שרי

ישראל

שרי ש״ס ,בראשות ירר

המפלגהאלי
אריאל אטיאס ,מתנגדיםלאישור
המלצות דו״ח טרכטנברג
בממשלהמכיווןשלטענתם

ביתנו

שרי ש״ס
שרי

מפלגת

עצמאות

באישור הדו״ח

 13שרי הליכוד

הארורים

מתלבט
דניאל

בפנינו היא

הרשקוביץ

היהודי)
(הבית

ישי ושר השיכון

הן אינן

מתמודדות עם בעיות

בישראל ,ואינן פותרות
הדיור

השדים המתנגדיםלהמלצות
הליכוד,
הדו״ח הם שני שדי
המשנה לראשהממשלה,סילבן

סילבן שלום
(הליכוד)
יוסי פלד
(הליכוד)

את שרי

חלאומי .שיכו בסדרבגודל
איכו דבר של מח בבך ,אבל
את מצוקת הדיור של השכבות
ראש חממשלח משוכנע לחשיג
החלשות ,מעמד הביניים
רוב לחחלטת חממשלהלמען
שרי
רווחתם של אזרחיישראל״.
סיעת עצמאות,
והצעירים.
בראשות שר הביטחון אהוד ברק,
מתוך  29שריםבממשלה,
מתנגדיםלדו״ח מכיוון שיישומו
 15התנגדולאישורהדו״ח13 ,
שרים מתוך  15שריהליכוד תמכו כולל קיצוץ של מיליארד
שקל בבסיס השנתי של תקציב
בו ושד אחד,דניאל הדשקוביץ
בזח

התנגדו לאישור הדו״ח

תמכו

הקואליציוניות שלו
השותפות
לתמוךבהמלצותהוועדה.ואולם
הצליחו ,סגר
כשמאמצים אלה לא
נתניהו את ישיבתהממשלה.

מחליטים מפורטותלממשלה״.
הממשלה ביום ראשון הקרוב.
בפתח ישיבת הממשלה אמר
לדבריו ,״כל זה נעשה
באחריות,בלילפתוח את
נתניהו כי הוא תומך בהמלצות
האוברדראפט של המדינה .אם
ועדת טרכטנברג בכלהלב.
לדבריו ,״היום אנחנו משנים את לא ננהג באחריות ,אנחנו בהחלט
הלאומי .אנחנו יכוליםלהביא את מדינתישראל
סדר העדיפויות
עושים תיקונים חברתיים רבים
למצב של מדינות רבות שבעצם
שייטיבו עם אזרחיישראל ,אבל הגיעו לסף פשיטת רגלכלכלית,
לקריסת מערכות הרווחהשלהן,
אנחנו עושים אותם באחריות.
וכמובן גם לאבטלה גבוהה .אנו
המשימה המרכזית שעומדת

הביטחון.

שרירים נגד מנהיגותו

לעובדיקבלן
\^ עיני":ההתייחסותבדו״ח
ולהפרטה עלבוןלכל מי ששואףלצדקחברתי"
הארגו־
$TS1$הארגונים$TS1$
התיאום של

בישראל.

זהו

שפוקדת

את

וזה הדבר

שורש

המחיה

המצוקה

אזרחי ישראל

שלנו היאלעשות

שאותו אנחנו באים

ולתקן״.
לשנות
נתניהו

חברתיים תוך כדי

הרגיש כי ״יש פה

שינויכיוון .אנחנו

רחב של תחומים
לטיפולבילדיםמהגיל
הפחתת שורה ארוכה של מכסים,
דרך תיקוני מסים
וביטולעיוותי

[תניהו:״באים
ולתקן״
לשנות

תיקונים

שמירה על

אחריותכלכלית.
חושב שישראל תפרוץ דרך
ותסמל אתהכיווןלמדינות

וגם בזה אני

משנים את

החל בסיוע

אתמוללפני
הממשלה

הרו״ח ואחר

כךנלך

קדימה

להמלצות פרטניות ,כשהכוונה

הלאומיות במגוון
סדרהעדיפויות

ביום שני בשבוע שעבר.

פתיחת

ישיבת

שינה את דעתו וכי ההצבעה
טרכטנברג

תתקיים עם סיום הישיבה,

ולא כפי שהודיעשלשום,
כי ההצבעה תדחהלישיבת

הגברת

מסים ,דרך

התחרות

במוצרים ושירותיםלרווחה
במשק
הישראלי ,דרך הגדלת מס
שלילי ,דרךהקלות בדיור
הכנסה
ועוד תחומים רבים שלא אמרתי.

n"nn" r!"n
יוניולשיפורחייו
פרופ׳מנואל
שנכח בישיבה,
חשיבות

טרכטנברג,

הדגיש

את

המסקנות והסביר

מרוע הוועדה לא קיבלה
המלצות יותר מרחיקות לכת.
נדון בכך בישיבה הזאת וגם
בדיוני המשך ,עד להבאת הצעות ״דו׳׳ח הוועדה הוא החלק

טרכטנברגפועלים

בשירות

ההון־שלטון"
אנשי

טרכטכברג יוצאות באופן

אח־
$TS1$אחראיות$TS1$,
הן
ההמלצות

והשלטון.
נחרץ כגר ההון
מהתקשורת שקו־
$TS1$שקובעים$TS1$
היועצים ׳המומהים׳ וגם הלק

$DN2$אחראיות $DN2$,רציניות ומר־
$TS1$ומרחיקות$TS1$
ראיות,

״מסקנות ועדת

יו״ר ההסתדרות ,עופרעיני ,תקן? אתמול
נים
$DN2$הארגונים$DN2$הכלכליים,
בחריפות את מסקנות ועדת טרבטכברגלשיכוי
במסגרת
$DN2$ומרחיקות $DN2$לכת
חיקות
ברוש ,פנה אתמול במ־
$TS1$במכתב$TS1$
לדבריו ,״המהאה היתה כגר קפי־
$TS1$קפיטליזם$TS1$
חברתי־בלבלי.
הקיימת
והכוונה
$DN2$שקובעים $DN2$את סדר היום הציבורי דוהים את מסקנות
$DN2$במכתב$DN2$לשריהממשלה ,ובו
כתב
בעים
קפיטליזם
יזם$DN2$חזירי ,ובמקום זה אנומקבלים
טליזם
פריצת הת־
$TS1$התקציב$TS1$
היא לאי
משרתים את האינטרסים
הרי שהם
הוועדה
הוא מבקש מהםלדחות
קכיבלי :תהרות פרועה שבה כל אהדאוכל את
שמבטיח יציבות
קציב
$DN2$התקציב$DN2$
שלבעלי הממון ,שוודאייילהמו במסקנות״,
שתיים מהמלצות ועדת
השכי .מי שישלם את המהיריהיוהעובדים״.
אמר אתמול פרופ׳ זאב תדמור ,יו״ר מוסד
למשק ,ואיפוק במי־
$TS1$במיסוי$TS1$.
טרכטנברג ,שיפגעו בת־
$TS1$בתעשיינים$TS1$.
בהתייחסולנושא הפיקוחעל המחירים טעןעי־
$TS1$עיני$TS1$
יישום
סוי.
$DN2$במיסוי$DN2$.
שמואל נאמן ונשיא הטכניון לשעבר בתגובה
$DN2$בתעשיינים $DN2$.ההמלצה
לריסון
ני $DN2$כי במקום שהוועדה תראה בפיקוח מכשיר
ני
עשיינים.
הוועדהיכול להפוך את חיינו לטובים יותר,
לפרסום דו״ה טרכטנברג.
שונה עוסקתבהעלאת חלק המעביר בדמי הביטוח
ההשתוללות של המחירים ,היא מציעה רק יצירת
וכאן נכונה האמרה ׳תפשת מרובה לא תפשת׳״.
לדברי תדמור ,שהיה שותף בגיבוש תוכנית
לייקור מיידי
לדבריו ,ההמלצהתוביל
תחרות באמצעות הורדת מכסים ,הפרטת גופים הלאומי.
תדמור מזהיר כי
״ישראל  2028לצמצום הפערים החברתיים בי־
$TS1$בישראל$TS1$
הפוליטיקאים היו מעדיפים
2.5
שלעלות העבודהבישראל ותוספתעלות של
ממשלתייםופגיעה בעובדים קבועים ומאורגנים.
לשמר את המצב הקייםולהמשיךלרכוב על גל
$DN2$בישראל$DN2$וליצירת צמיחה מהירה ועקבית במשק,
שראל
למעסיקים .המלצה נוספת
ההסתדרות מיליארד שקל בשנה
עיני ,שדיבר בישיבה של הנהגת
המחאה שדווקא משרת את האינטרסיםהפולי־
$TS1$הפוליטיים$TS1$
״מדובר בתרומה אדירה ,שעשויה לחולל שינוי
שברוש מבקשלדחות היאביטול מדורג בתוך שנה
בהשתתפותועדי עובדים הצביע כדוגמה על מתן
$DN2$הפוליטיים $DN2$שלהם .הוא הוסיף כי ״דרישות אלטרנ־
$TS1$אלטרנטיביות$TS1$
טיים
ולהעניק פתרון לב־
$TS1$לבעיות$TS1$
ממשי בסדר העדיפויות
לדבריו ,משמעותההמלצה היא ויתור
של המכסים.
לפגיעה בעובדים קבועים באמ־
$TS1$באמצעות$TS1$
ההכשר בדו״ח
$DN2$אלטרנטיביות $DN2$מופרזות וחסרות אחריות יביאו אולי
טיביות
$DN2$לבעיות $DN2$קריטיות שפושות עלהניהול הממשלתי
עיות
 7.2מיליארד שקל מהכנסות מדינה.
צעות
צעות $DN2$הפרטה .״ההתייחסות בדו״חלתופעה של מיידי על
סיפוק רגעי לאלה שיציגו אותן ,אבל ודאי
כמו במערכתהחינוך״ ,הוא אומר.
האחראית במידה
עובדי קבלן והפרטת העבודה,
״אלה המלצות מסוכנותשעלולותלהשפיע
תדמור מציין כי ״על ראשי המחאה וצוותי לא ימומשו .אחריהכל ,מדינת ישראל היא לא
משמעותית על כושר התחרות של המשק הישרא־
$TS1$הישראלי״$TS1$,
בישראלית ,היא
לפערים בחברה
עלבון לכל
רבה
תנובהואפילו לאשופרםל״.
באמת רוצים
המומחים שלהם להחליט אם הם
$DN2$הישראלי״ $DN2$,כתב ברוש.
לי״,
עיני.
מי ששואף לצדקחברתי״ ,טען
ערן אזרן
להביא לשינוי בסדר העדיפויות הלאומית.
חיים ביאור ואורה קורן
נשיא התאחדות התעשיינים ויו״ר לשכת
שרגא

רבות

אחרות״.

נשיא הטכניוןלשעבר" :מטופח אישורדו״ח

§)

חדשה

הרך ,דרך

הודיע נתניהו כי

על המלצות ועדת

גם שריהליכוד שלוםופלד
להצביע נגדההמלצות
התכוונו

כהפעלת

של נתניהו
בליכוד .שריישראל
ביתנו התנגדו
לדיון בממשלה
אתמול בטענה כי לא הספיקו
ולקרוא אתהרו״ח ,אף שפורסם

הורדת יוקר

ננהג

אחרת

נאמץ את עיקרי

אס׳מנהיגי׳

המחאה,

נתניהו ומנואל

בנימין

טרכטנברג

הראשון ,כעת עובדת המערכה

לממשלהולכנסת

כיאה

במדינה

דמוקרטית״ ,אמר טרכטנברג.

״הרו״חיוביללשיפור
מיידי במצבןהכלכלי של
המשפחות העובדותבישראל.
במקביל ,יהיה צורךלקיים
מאבק

פרו־אקטיבי נגר הכוח

המונופוליסטי ,כרי להביא
להפחתת יוקר המחיה לכלל
אזרחי המרינה״.

לדברי
מימוש

טרכטנברג,עלות

התוכנית

כ60 -מיליארד

בךו״ח היא

שקל

המפורטת

במשך

חמש

השנים

הקרובות .יישוםהדו׳׳ח יביא

להעלאת משקל
האזרחית

עם קביעת יעדים להגדלת
התעסוקהולהקטנת העוני ואי
לדבריו ,יש לכלול
השוויון.
היבטים של איכות חיים
והקטנת אי השוויון

במדידת

ביצועי המשק ,על ידי הלוקה
הוגנת של פירות הצמיחה,
הבטחת כללי משחק הוגנים
לכלכלת השוק ,מניעת כוח
מונופוליסטיוריכוזיות ,העסקה
הוגנת לכלל העובדים ועידוד
השתלבותם בתעסוקה של
גברים חרדים ונשים ערביות,
תוך כיבוד אורח חייהם.
בהתייחסו לממשלה ציין
טרכטנברג כי

בישיבת

אחריותה לאספקת

לחיזוק
ישלפעול

שירותים

ציבוריים ,אם ישירות ואם במיקוד

חוץ,

ושימת

דגש על

איכות,

זמינות,יכולת
לדבריו,
של סטנדרטים.
לטפל בכשלי השירות הציבורי,
חיזוק
יכולות התכנון,הביצוע
הניהולית וטיפוח
והגמישות
האתוס של שירותושליחות
מעקב ואכיפה

״יש

ציבורית".
להערכתו,

״כתוצאה

מיישום הרו״חיחול
במצבןהכלכלי של

שיפור מיידי
המשפחות

העובדות ,על ידי על ידי
ניכרת ביוקר המחייה,

הפחתה

הרחבת

השירותים החברתיים ותמיכה

כספיתלהוריםלילדיםקטנים״.
בנושא הדיור ציין

ההוצאה

בתקציב ובתוצר ,יחד

הממשלה,

אתמול

טרכטנברג ישלפעול
למימוש מדיניות של
למגוון
האוכלוסיות,
השגה
על ידי הגדלה מאסיבית
של היצע הדירות ,בנייה
להשכרהלטווח ארוך של
דירות קטנות ,הגדלת הסיוע
הישירלזכאיםולקשישים
ופתרונות ייחודייםלמגזר

דיור נר

הערבי.

טרכטנברג

הדגיש כי

ישלקיים
המונופוליסטיים בכל
הכוחות
מאבק מוגבר נגד

שוק

ושוק,
ולקבוע

את

הפחתת

לרגולטורים
יוקר המחיה כיער
הממשלתיים ,בין היתר על ירי
הפחתת

מכסים והסמים אחרים

בינלאומית.
לתחרות

D'unn

פישר:

urn ilium

־״

נגיד בנקישראל,פרופ׳

סטנלי
״רו׳׳ח

פישר ,אמר בישיבה כי

מרשים וחשוב

טרכטנברג

מאוד .הוא שם רגש על

נושאים

חשובים כמוחינוך,הגיל הרך
העולמי צפוילהיכנס
ועוד .המשק
בקרוב
למיתון ואם אנו לא נעמוד
במסגרת ההוצאהנקבל התקפה
עלינו מבחוץ״.
כלכלית ופיננסית
לדבריו ,נכון עשתה ועדת
טרכטנברג כשהחליטה שלא
לפרוץ את מסגרת התקציב ,אף
שהיה קל יותר ,מבחינתה ,כן
לפרוץ את המסגרת .הנגיד גם
שיבח אתהטיפול של הממשלה
במצוקות

החברתית.

המחאה

במהלך נאומו של פישר נכנס
לאולם הישיבות של הממשלה
ברק ,כשהואמלווה
במנב׳׳ל
משרדו,הרמטכ״לוהיועץ הכספי
לרמטכ״ל .פישר הפסיקלרגע
את דבריו ואמרלברק :״טוב
שנכנסת .אני בדיוק

אלו
ומבקשיםלפרוץ

מדבר על

שמדברים בחוסר אחריות
את

מסגרת

התקציב" .ברק נראה תחילה
מופתע מאוד .לא כל
התלהבו לראות אתהרמטכ״ל
השרים

ויועצו הכספי
בישיבת

משתתפים

ממשלה

מובהקת על

דו״ח

אזרחית
טרכטנברג.

נ!ה

נה

חברתית

ואליציה נגרנתניהו
והורותיוקר המחיה
טרכטנברגלהורדת יוקר

במשך שעות ארוכות ניסה נתניהו לאשר בממשלה אתדו״ח
אך נכשל קואליציה של שרי ש״ס,ישראל ביתנו ,עצמאות ושרים
בליכוד
המחיה
במונופולים
חברהלמתנגדים
הגדולים ובהסתדרות וטירפדה את אישורהדו״ח נתניהו
2-3
בםוק
מוטיבםוק
מוטי
לישיבה הבאהוהתחייב:״הדו״ח
דחה אתההחלטה
יעבור״

טחון
הליכוד תמכו.
 13משרי
$DN2$הביטחון $DN2$אהוד ברק ,מתנגדיםלרו״ח
ראש הממשלה ,בנימין
''
$TS1$המפלגה $TS1$מכיוון שיישומוכולל קיצוץ של
שרי ש״ס ,בראשותיו״ר המפ־
אמש
"" כתכיהו ,החליט
$DN2$המפלגה $DN2$ושר הפניםאלי ישי ,מתנגדים מיליארד שקל בבסיס השנתי של הודיע נתניהו כי ההצבעה על המ־
$TS1$המלצות$TS1$
במפתיע לבטל את חהצבעה לגה
תתקיים
טרכטנברג
המתוכננת בממשלה על אישור לאישור המלצות דו״ח טרכטנברג
תקציב הביטחון .גם שריהליכוד לצות
$DN2$המלצות $DN2$ועדת
בממשלה מכיוון שלטענתם הן סילבן שלום ויוסי פלד התכוונו
לאהד שלא
טרכטנברג
דו״ה
עם סיום הישיבה,ולא כפי שהודיע
שלשום על דחייתהלישיבה ביום
ההמלצות
נגד
הדיור
מתמודדות
אינן
ההמ־
$TS1$ההמלצות$TS1$
לאישור
רוב
לגייס
הצליח
כהפעלת
להצביע
עם בעיות
ראשון .לאחר שההצבעה נדחתה
שרירים נגד מנהיגותו של נתניהו
בישראל ואינן פותרות את מצו־
$TS1$מצוקת$TS1$
המלצות $DN2$בקרב השרים.
לצות
בכל זאת התחייב נתניהו כי״הדיון
השכבותהחלשות ,בליכוד .שריישראל ביתנו התנגדו
$DN2$מצוקת $DN2$הדיור של
קת
 15שרים התנגדו לאישור
במסקנות הדו״ח יימשך בישיבת
מעמר הבינייםוהצעירים .שרי לדיון בממשלה אתמול בטענה כי
הדו״ח ,בהם שדי ש״ס,ישראל בית־
$TS1$ביתנו$TS1$,
הממשלה הבאה״.
ולקרוא אתהרו״ח ,אף
לא הספיקו
סיעת עצמאות ,בראשות שר הבי־
$TS1$הביטחון$TS1$
הליכוד.
$ביתנו $DN2$,עצמאות ושניים משרי
נו,

שפורסם ביום שני בשבוע שעבר.

לפני

פתיחת ישיבת

הממשלה

