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גדעון עשת • מי ישלם

בסוף יהיו מסים
־את העניין הזה ראוי להתחיל בשורה התח
תונה: אי־אפשר לממן את הוצאות המלחמה

מבלי להטיל מסים נוספים. לכן כאשר שר 
האוצר אומר שלא יוטלו מסים הוא – תלוי 
בדעת המקשיב – מטעה, משקר ביודעין, לא

מדייק או שפשוט לא מבין עניין.
לאחר מלחמת יום הכיפורים בחרה הממשלה להטיל מס 

הק כוח  את  להקטין  ובכך  האינפלציה,  הגדלת  ־באמצעות 
נייה. גרמניה השתמשה במס אינפלציה לאחר מלחמת העולם

הראשונה למימון הפיצויים שהטילו עליה המנצחים. היום, 
החוק לא מאפשר לממשלה להדפיס כסף והשיטה מסובכת 

יותר. אבל יש עוד שיטות.
1982 ניסתה הממשלה מס אחר: מל־ לאחר מלחמת לבנון

ווה חובה מרצון. הממשלה מכרה אגרות חוב בריבית נמוכה 
והפעילה לחצים כבדים על הציבור "לקנות מרצון". וכך מי 
שלא סירב במפורש, חויב לקנות. אין כמעט מדינה שנקלעה 
למלחמה ולא השיתה על תושביה את המס תוך שינוי שמו 

ממס למלווה.
־יש גם מס בריאות או מס חינוך. נניח שהמלחמה עו

X של מה – שקל, דולר, מיליארד או  . לא חשוב  X לה 
טריליון. הממשלה מתלבטת איך לממן את ההוצאה. היא 
X ולהעביר אותם לתק־ יכולה לקחת מתקציב הבריאות

ציב הצבא. זה יהיה למעשה מס בריאות. איך עושים זאת? 
מגדילים את ההשתתפות העצמית של הציבור ברכישת 
תרופות, מגדילים את הסכום שגובים עבור ביקור אצל 
רופא, לא קונים מיטות ומכשירים לבדיקת לחץ דם. את 
הצנתרים המשומשים לא זורקים אלא מכניסים למכונת 
כביסה ומעבירים לשימוש חוזר ועוד צעדים מסוג זה. זה 

מס בריאות, אבל לא קוראים לו מס.

למס דומה  שבמהותו  חינוך  מס  על  לחשוב  גם  אפשר 
ולהכפיל את מספר התלמי ־בריאות: לפטר חצי מהמורים 

דים בכיתה. לשלש את השתתפות ההורים בהוצאות חינוך 
־ילדיהם. כל כלכלן מתחיל ימצא בקלות עוד אלף דרכים לה

שיג את המטרה.
קיצוץ בהוצאות "שאר" משרדי הממשלה )למעט ביטחון, 
X — הלא הוא מחיר המלחמה – הוא דו־ שב"כ ומוסד( בסכום

גמה קלאסית למס בריאות, חינוך, רווחה, תחבורה.
ויש, כמובן, את המס הרגיל — זה שאכן קרוי מס, היטל, 
אגרה ועוד שמות ממין זה. אלה שמפרגנים ליאיר לפיד על 
דבריו בעניין אי־הטלת מסים, סבורים כנראה שהתכוון שלא

יוטל המס הזה — המפורש, ולא לשאר המסים האפשריים.
כל המסים האלה, הם מסים מכוערים. לא רק בגלל מהותם
הכלכלית. אלא שקל לזהותם. כל פרשן כלכלי דרג ג' מסוגל

לזהות את תרגילי המס האלה. לכן יש עוד מס שיתרונו בכך 
־שהוא לא נראה רע במיוחד, כי לא מכנים אותו בשמו המפו
רש: מס ילדים. אלה שמקורבים לדרך מחשבתו של שר האוצר

כבר יודעים לספר שזה המס המועדף עליו כעת.
מה זה מס ילדים? זה מס שהממשלה מטילה על הילדים 
שלנו. היא משכנעת אותנו לקנות אגרות חוב, כלומר לתת 
לה — לממשלה — הלוואה. ואם אנחנו לא משתכנעים, היא 

־תפתה אותנו בריבית גבוהה. ברור לכולנו שאין לה כסף לה
חזיר את ההלוואה. ולכן היא תבטיח שתחזיר את הכסף בעוד

15־30 שנה בתוספת ריבית משופרת. מאיפה יהיה לה כסף 
לשלם באותו מועד? ממס שהיא תטיל על הילדים שלנו, שעד

אז יתבגרו, יעבדו וישלמו. כי על חובות, בניגוד למלחמות, 
משלמים תמיד בזמן ובמועד.

־מס יהיה. השאלה היא רק איך יקראו לו ומי יהיו המ
שלמים. √

יש עוד מס שיתרונו בכך
שהוא לא נראה רע במיוחד, 

כי לא מכנים אותו בשמו 
המפורש: מס ילדים

מאז מלחמת יום הכיפורים מדינת ישראל לא 
הכללית ההתגייסות  מלחמות.  לסיים  יודעת 
והאחדות מגיעות תמיד לנקודה שבה מוציאים 
את הגיליוטינה לכיכר העיר. אנחנו אומה חזקה 

־בהרבה מאוד תחומים, אבל חלשה מאוד בסב
מפותחת,  היסטורית  מודעות  עם  אומה  לנות. 

אבל חסרת פרספקטיבה כזאת.
כמו ישראלים רבים אחרים, בימים האחרונים גם אני מצאתי את

עצמי מדלג בין האישי ללאומי. הניתוק שנדרש ממי שכותב על 
מדיניות ואסטרטגיה — לא אפשרי במקום הזה. כשהכל מתערבב 
גם הביקורת מתערבבת — לפעמים היא צודקת, לפעמים מונעת 

מדם חם ופוליטיקה אישית.
אני מאלה שכתבו שצריך למוטט את חמאס. אני חושב כך גם 

־עכשיו. ארגוני טרור חייבים לדעת שניתן להשמיד אותם. להכ
ריע אותם צבאית. ישראל חייבת להכיר בכך שזה חלק מסל הכלים

שלה. אין שום הבטחה לעתיד טוב יותר אחרי היעלמות ארגון 
טרור, אבל זה בהחלט פותח אפשרויות כאלה.

־לפני כמה שנים כתבתי על כך ספר, לימדתי באוניברסיטה קו
התיאוריות  מצוין,  מסתדר  הכול  ממוזגת  בכיתה  בנושא.  רסים 
מחליקות באלגנטיות לתוך המחברות. אני מספר את זה מכיוון 
קלישאות רק  יש  חד־משמעיות,  תשובות  אין  שבמלחמות 
ותיאוריות. לו היה זה תלוי בי, מטרות המלחמה הזאת היו נראות 

אחרת לחלוטין. זה לא היה תלוי בי, ישראל יצאה למבצע מוגבל.
־לאור הביקורת הפוליטית שהולכת ומתחזקת בימים האחרו
נים כדאי להזכיר שהקבינט וממשלת ישראל בחרו לצאת למבצע

נטול הכרעה. מי שהקשיב למטרות המבצע ביום הראשון שמע 
זאת היטב. לא היה צריך פרשנויות. הפגיעה במנהרות התקיפה 
חשובה, אבל היעד שהיה ונותר הוא שינוי מאזן שיקולי העלות 
מול תועלת של חמאס. מלחמת לבנון השנייה התחילה עם מטרות

הכרעה והסתיימה עם הרתעה. המלחמה הזאת התחילה עם יעדי 
הרתעה וכנראה תסתיים כך.

אפשר היה לנהל את המלחמה הזאת אחרת. כל מלחמה אפשר. 
־יש טעויות, לקחים, יהיו גם מספיק דרישות לוועדות חקירה. חו

כמת הבדיעבד היא טיפשות ההמונים.
אנחנו רגע לפני סיום ולא משנה מה אומרים לנו. אין מלחמה 

־אחרת ומטרה אחרת שתוצב עכשיו. בסופו של דבר תהיה הסד
רה שבשתיקה או ירי שייעלם מכוח המציאות. אחרי שהכסף יזרום

לעזה וחלק מהמבנים ישוקמו, חמאס ימשיך בניסיונות להתעצם. 
מה שיישאר צרוב בו זאת רק ההרתעה. המכה שישראל הנחיתה.

אפשר לעשות את המתמטיקה של המלחמה: מספר ההרוגים, 
מספר המנהרות שנהרסו, שכונות שנעלמו מרצועת עזה. אפשר, 
אבל המספרים לא משנים דבר. מלחמה היא מדע לא מדויק, היא 

הופכת לעובדות רק על דפי ההיסטוריה.
חמאס יטען בכל מקרה שניצח ביום שאחרי, כך גם ישראל. 
התודעה מתעצבת על פי מילים, לא על פי תוצאות. ופה הבעיה 
המרכזית של הטענות שנשמעות עכשיו מצד חלק משרי הימין 
בממשלה. את מטרות המבצע אפשר היה לבקר ביום הראשון של 
המלחמה. פוליטיקאי שרצה מלחמה שנועדה להכרעה יכול היה 
לעשות שביתות, לפרוש מהקואליציה, להתפטר. ללכת להתראיין

מתחת כל עץ רענן. אף אחד מהם לא עשה זאת. הם חיכו לסוף.
־מי מהם שמכריז עכשיו שישראל הפסידה או איבדה את ההר

תעה, פוגע באותו מאבק על תודעת הניצחון. הכישלון הכי גדול 
של חמאס הואהצלחתו לאחד חברה דמוקרטית וליברלית. להביא

חברה שבעה ועשירה לתמוך במלחמה ממושכת עם אזעקות בכל 
מקום, עם נופלים ותחושת חוסר ביטחון.

ארגון טרור, חזק ככל שיהיה, לא יודע להכריע. הוא יודע רק 
־לזרוע פחד בצד השני, לגרום לייאוש. כשפוליטיקאים קטנים זור

עים ייאוש כדי לגייס כמה מנדטים, הם חסרי אחריות.
־יש לי ביקורת, טוב שיש – כדי להתכונן למרבה הצער לפ
עם הבאה. עכשיו המשימה הלאומית היא לא הכאה על חטא, אלא
־מיצוי ההישגים וחיזוק ההרתעה. אנחנו ישראלים, לא ועדת הבי

קורת של האו"ם.√

יועז הנדל • פוליטיקאים קטנים שלי

הורסים את ההרתעה

ארגון טרור לא יודע להכריע. הוא יודע רק לגרום 
לייאוש בצד השני. כשפוליטיקאים זורעים ייאוש 

כדי לגייס כמה מנדטים, הם חסרי אחריות
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תוכנית ההתנתקות 
מחמאס

־מבצע צוק איתן נפתח בשעה שמעמדה המ
דיני של ישראל רחוק מלהיות מזהיר. היחסים
־בין ראש הממשלה לנשיא ארה"ב אינם מוש
תתים על אהדת יתר. המשא ומתן עם הרשות

בין  גם  בעולם,  כשרבים  קרס,  הפלסטינית 
־ידידינו, מטילים על ישראל את מרבית האח
ריות לכך. מזכיר המדינה האמריקאי ג'ון קרי אולי לא חשף את

כל מפח הנפש מהכישלון להשיג הסדר, אך מותר להניח שיש 
בליבו לא מעט על ההנהגה הישראלית. במהלך המשא ומתן 
הכושל שיחררה ישראל מחבלים, בעוד שההתנחלות בשטחים 
נמשכה בתנופה הרגילה, ופעולות תג מחיר נמשכו ללא מעצור
וגלשו גם לתחומי מדינת ישראל. החשבון על כך יוגש לנו בבוא

היום. ועם זאת העולם כולו עדיין איננו נגדנו, ולפחות בקרב 
־ידידינו יש הבנה לצורך בפירוז רצועת עזה, עניין שספק אם ני

תן יהיה לבצעו כל עוד חמאס שולט ברצועה.

מלהיות  רחוקות  איתן  צוק  מבצע  של  המדיניות  המטרות 
ברורות, אולם נראה שישראל חותרת לכך שאם לא תחזיר את 
רצועת עזה לרשות הפלסטינית בהנהגת אבו־מאזן )אותה רשות 

־שישראל נגסה בכוחה(, הרי לפחות תעניק לה דריסת רגל בר
צועה. התפתחות זו מלמדת על קריסת התיאוריה בדבר הפרדת

הגדה מהרצועה. תיאוריה זו של חסידי ישראל השלמה גרסה 
שישראל מסוגלת לקלוט בדרך זו או אחרת את האוכלוסייה 

־הפלסטינית ביהודה ושומרון, תוך התעלמות מהאוכלוסייה הע
נקית שברצועת עזה, שאותה, כך אולי סברו, ניתן יהיה לשמר 
בנפרד. החזרת הרשות הפלסטינית והפת"ח לרצועה — שזוהי 
כעת המטרה שישראל שואפת אליה בלית ברירה — מחדשת 

את החיבור בין שתי הקבוצות הפלסטיניות הללו.
התמונות מעזה הן קשות. אויבינו וגם הרשות הפלסטינית 
– איתה יהא עלינו לנהל משא ומתן בתנאי מאבק – ינצלו זאת
־במישור המדיני וינסו להעביר זאת גם למישור המשפטי. המש
פט הבינלאומי ודרך הפעלתו רחוקים מלהיות "אובייקטיביים",
ולמעמדנו ולדרך שבה נפעל בתחום המדיני יש השלכות גם על

התחום המשפטי.
־בעניין זה חיוני להציג חזון מדיני שיצביע הן על שאיפה יש

ראלית לשלום והן על נכונות להביא לשיפור דרמטי במצבם 
וברמת חייהם, תוך קביעת הסדרים שיבטי ־של הפלסטינים 

חו את ביטחונה של מדינת ישראל. יש להכריז כבר היום על 
כך שברגע שיובטח פירוז הרצועה והשליטה בה תעבור לגוף 

־המתנער מהטרור, יוסר המצור מעל הרצועה ויתאפשר לתוש
ביה מעבר חופשי לשטחי הרשות שביהודה ושומרון. תתאפשר
־גם פתיחת נמל עזה בכפוף להקמת מנגנון פיקוח שיבטיח מני
עת הברחות של נשק וחומרי חבלה, והרעיון בדבר שתי מדינות

לשני עמים ייצא לפועל.
־עמדה זו חייבת להיות פומבית. הבאתה לידיעת תושבי רצו
עת עזה, עשויה לסייע לניתוק הקשר בינם לבין חמאס. במישור
הבינלאומי עשויה עמדה ברוח זו וכמובן נכונות לקיימה, לסייע

לנו לקדם את פני הסערה הצפויה לנו.√

 דניאל פרידמן
החזון המדיני הנדרש

יש להכריז כי ברגע שיובטח 
פירוז הרצועה והשליטה תעבור 

לגוף המתנער מהטרור, יוסר 
המצור ויתאפשר לתושביה 

מעבר לשטחי הרשות
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